
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Éles András 
polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
35. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 139/2010. (IV. 22.), 
140/2010. (IV. 22.), 141/2010. (IV. 22.), 142/2010. (IV. 22.), 143/2010. 
(IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozataira tett kezdeményezését 
megismerte és úgy határoz, hogy az a 139/2010. (IV. 22.), 140/2010.       
(IV. 22.), 141/2010. (IV. 22.), 142/2010. (IV. 22.), 143/2010. (IV. 22.) 
számú Képviselő-testületi Határozatait, annak ismételt megtárgyalását 
követően hatályában fenntartja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az a 139/2010. (IV. 22.), 140/2010. (IV. 22.), 
141/2010. (IV. 22.), 142/2010. (IV. 22.), 143/2010. (IV. 22.) számú 
Képviselő-testületi Határozatai végrehajtására szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 15.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 
 

 

 

 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

158/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének (címe: 1462 Budapest, 
Pf. 750.) kérelmét megismerve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján hozzájárul az egykori 
Tedej pusztán raboskodó elhurcoltak emlékére a Tedej belterületén lévő, 
6388. hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV vagyonkezelésében 
lévő ingatlanon 2 db gránitlapból és 2 db koszorútartóból álló emlékmű 
felállításához, amennyiben az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás a 
tulajdonostól és a vagyonkezelőtől becsatolásra kerül. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi 

Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületét (1462 Budapest,           
Pf.: 750.) értesítse.  

 
 

Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 14. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

159/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének (címe: 1462 
Budapest, Pf. 750.) az egykori Tedej pusztán raboskodó elhurcoltak 
emlékére felállítandó 2 db gránitlapból és 2 db koszorútartóból álló 
emlékmű felállításához - megerősítve 156/2010. (IV. 30.) számú   
Képviselő-testületi Határozatban foglaltakat - 200.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka 
terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületét (1462 Budapest,         
Pf.: 750.) értesítse.  
 
 

 Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidő:  2010. május 14. 

 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

160/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hajdúnánási 
Polgári Összefogás Szervezetei (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90.) 
kérelmét megismerve elviekben támogatja a trianoni tragédia                 
90. évfordulója alkalmából a hajdúnánási 3. hrsz-ú, közterület 
megjelölésű ingatlanon, a Református Általános Iskola (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 11. szám) előtti háromszög alakú téren köztéri emlékjel 
felállítását. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek, 

 településrészek elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások 
 közterületen való elhelyezésének szabályairól szóló 9/2005. (II. 20.) 
 Önkormányzati Rendelet 20. § (2)-(3) bekezdései alapján a trianoni 
 tragédia 90. évfordulója alkalmából a hajdúnánási 3. hrsz-ú, közterület 
 megjelölésű ingatlanon, a Református Általános Iskola előtti háromszög 
 alakú téren köztéri emlékjel felállításához szükséges szakvélemény 
 beszerzését határozza el, melynek megérkezése után készüljön külön 
 előterjesztés a képviselő-testület ülésére.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a hajdúnánási Polgári Összefogás 
Szervezeteit (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90.) értesítse, valamint felkéri, 
hogy a fentiekben megjelölt szakvélemény beszerzéséről és annak 
ismeretében ismételt előterjesztés készítéséről gondoskodjon.  
 

 
 Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidő:  2010. május 12. - értesítésre, szakvélemény kérésre 
    2010. május 20. - ismételt előterjesztésre 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

161/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Miklós, a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen, Hét vezér u. 
21. szám) vezérigazgatójának kérelmét megismerve a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. víziközmű létesítmények üzemeltetési 
tevékenységének ellátását Hajdúnánás településen nem támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t (4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám) 
értesítse. 

 
 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidő:  2010. május 14. - értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

162/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tedej Zrt. (4085 
Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9. szám), a Csepűskert Egyesület (4080 
Hajdúnánás, Arany János utca 41. szám) és az Újszőlőkert Egyesület (4080 
Hajdúnánás, Arany János utca 41. szám) kérelmét megismerve, - miszerint 
kérik a kertek rendjének és őrzésének megnyugtató rendezését - úgy 
határoz, hogy döntést nem hoz, hanem további egyeztetéseket tart 
szükségesnek és felkéri Dombi György tanácsnokot ezen ügy 
koordinálásával. 
 
A képviselő-testület felkéri a Tanácsnokot arra, hogy végezzen további 
egyeztetést a Mezei Őrszolgálat vezetőjének, és az Egyesületek vezetőinek 
bevonásával, figyelembe véve a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. szám) által 
küldött állásfoglalását is. 
Az egyeztetés után készüljön újabb előterjesztés, amelyben kerüljenek 
megfogalmazásra az egyesületek igényei, azok kielégítésének lehetőségeire 
az alternatívák, valamint térjen ki az előterjesztés az egyéb lehetőségekre is 
(pl.: közcélú munkások bevonása), figyelembe véve a város reális 
lehetőségeit. 
 
Felkéri a tanácsnokot és a polgármestert, hogy kérelemmel kapcsolatban az 
egyeztető tárgyalás megszervezéséről gondoskodjon, illetőleg a tárgyaláson 
elfogadott javaslatok alapján készüljön előterjesztés a képviselő-testület 
következő ülésére.  
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
 Dombi György tanácsnok 
Határidő: 2010. május 7. - egyeztetés időpontja 
 2010. május 20. - előterjesztés készítése az egyeztetésen 

elfogadott javaslatok alapján 
 

kmft. 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

163/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tedej Zrt.        
(4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9. szám), a Csepűskert Egyesület          
(4080 Hajdúnánás, Arany János utca 41. szám) és az Űjszőlőkert Egyesület 
(4080 Hajdúnánás, Arany János utca 41. szám) kérelmére vonatkozóan az a 
javaslat, hogy nem kívánja módosítani a mezei őrszolgálatról és a mezőőri 
járulékról szóló 2/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendeletét, az elfogadáshoz 
szükséges szavazattöbbséget nem kapta meg. 
 
 
 
Felelős:     - 
Határidő:  - 

 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

164/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi képviselők, 
bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi 
képviselők természetbeni juttatásának megállapításáról szóló, többször 
módosított 50/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet 2. § (9) bekezdése 
alapján úgy határoz, hogy 2010. június 1. napjától Miltner Attila 
önkormányzati képviselő tiszteletdíját további 25%-kal csökkenti, mivel 
Miltner Attila önkormányzati képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
16/2010. (I. 18.) számú PÜB Határozata alapján 2009. év II. félévében a 
bizottsági ülések több mint felén nem vett részt és mulasztását érdemben 
nem igazolta. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester  
Határidő: 2010. május 31. 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

165/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Antalné 
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 39. I/5. szám alatti bérlő részére 5 éves 
határozott időre, 2010. április 30-ig bérbe adott, Hajdúnánás, Mártírok u. 5. 
szám alatti, 19 m2 alapterületű, 4. számú, önkormányzati tulajdonú garázs 
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, 
többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 9. §           
(2) bekezdése és 40. §-a alapján - a szerződés lejártát megelőzően - 3 évvel, 
2013. április 30-ig meghosszabbítja. A bérleti díj vonatkozásában érvényes 
az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozatban a 
gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott        
500,- Ft/ m2/hó + ÁFA összeg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 14. 

 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

166/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Zoltán és 

felesége Mezeiné Gurbán Juliánna Hajdúnánás, Kossuth u. 12. III/5. 
szám alatti bérlők részére 5 éves határozott időre, 2010. március 31-ig 
bérbe adott, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 20 m2 alapterületű,             
4. számú, önkormányzati tulajdonú garázs bérbeadását az önkormányzati 
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. 
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 9. § (2) bekezdése és 40. §-a alapján - a szerződés 
lejártát követően - 3 évvel, 2013. március 31-ig meghosszabbítja. A bérleti 
díj vonatkozásában érvényes az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként 
meghatározott 500,- Ft/ m2/hó + ÁFA összeg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 14. 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 8,45 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    z á r t   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

167/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zoltán 

Lajosné részére, lakáscsere folytán összesen három éves határozott időre, 
majd azt követően a 264/2007. (VI. 29.) számú Képviselő-testület 
Határozata alapján három évvel, 2010. április 30-ig történt 
meghosszabbítással, összesen hat éves határozott időre bérbe adott,  az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/A. 

fszt. 1. szám alatti, 43 m2-es, 1+fél szobás, komfortos lakás szociális 
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát megelőzően - 
3 évvel, 2013. április 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 14. 

 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 8,45 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    z á r t   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

168/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dobi Lászlóné 
részére a 82/2002. (IV. 11.) számú Képviselő-testületi Határozattal a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 42. 2. ajtószám alatti, önkormányzati tulajdonú,   
44 m2-es, 1 szobás, komfortos lakást három éves időtartamra, 2005. április   
30-ig, szociális jelleggel utalta ki, melyet a 118/2005. (V. 19.) számú 
Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2006. április 30-ig, illetve a 
84/2006. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. 
április 30-ig, majd ezt követően a 159/2009. (IV. 29.) számú Képviselő-
testületi Határozat egy évvel, 2010. április 30-ig történt 
meghosszabbítással, összesen nyolc éves határozott időre bérbe adott.  
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, 

Bocskai u. 42. 2. ajtószám alatti, 44 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás 
szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát megelőzően -     
3 évvel, 2013. április 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 14. 

 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május  5-én    

– szerdán – de. 8,45 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    z á r t   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

169/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Menyhártné     

Fehér Ilona részére a 6318/2003. iktatószámú lakásbérleti jogviszony 
visszaállításával a polgármester két éves időtartamra, 2005. május 14-ig 
bérleti jogot biztosított, majd azt követően a 191/2005. (IX. 13.) számú 
Képviselő-testület Határozata alapján két évvel, 2007. május 14-ig, illetve a 
265/2007. (VI. 29.) számú Képviselő-testület Határozat alapján három 
évvel, 2010. május 14-ig történő meghosszabbítással - visszamenőleg  
2001-től számított határozott, jogcímnélküli idővel - összesen tíz éves 
határozott időre bérbe adott, és a 161/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-
testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 24. 1. ajtószám alatti, 41 m2-es, 1 szobás, 
komfortnélküli lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól 
szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés 
lejártát megelőzően - 3 évvel, 2013. május 14-ig meghosszabbítja.  
A meghosszabbítás idejére azonban az önkormányzati lakások bérleti 
díjáról szóló, többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati 
Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) 
nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 

Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 14. 

 
kmft. 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 
 


