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Orsós Rudolf és Tóth Renáta Kéthely, Magyari u. 28. sz. alatti lakosok lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítására 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata a 112/2011. (XII.12.) sz. határozatával Orsós Rudolf és Tóth 

Renáta kéthelyi lakosokat jelölte ki a az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 

28. sz alatti garzonház 4. sz. lakásának bérlőéjül költségelvű lakbér alkalmazása melletti 

bérbeadás feltételeinek megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 

lakásbérleti szerződés aláírására. 

 

A lakásbérleti szerződés 2012 év végén egy ízben már módosításra került a szerződés 

időtartama vonatkozásában 2013. december 31-ig, melyet a képviselő-testület a 125/2012. 

(XII.11.) sz. határozatával hagyott jóvá. 

 

Orsós Rudolf és élettársa 2013. november 08-án ismételten levélben fordult az 

önkormányzathoz, melyben az önkormányzat és a köztük érvényben lévő lakásbérleti 

szerződés meghosszabbítását kérték 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó határozott 

időtartamra. 

 

A szerződés meghosszabbításának indokaként előadták, hogy az építkezés folyamatban van, 

azonban az épület még nincs beköltözhető állapotban. 

 

A lakásbérleti szerződés módosításának a tervezetét az előterjesztés mellékletként 

tartalmazza. 

 

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Orsós Rudolf 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést, mely alapján 

az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 28. sz alatti garzonház 4. 

sz lakásának bérlőéjül Orsós Rudolf és élettársa Tóth Renáta kéthelyi lakosokat 

kijelöli költségelvű lakbér alkalmazása melletti bérbeadás feltételeinek 

megfelelően, 2014. január 01-től 2014. december 31-ig, 1 éves határozott 

időtartamra. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező lakásbérleti szerződés módosításának aláírására. 

 

 

Kéthely, 2013. november 20. 

 

 

 

Sipos Balázs 

polgármester 

  



1.sz. melléklet 

Lakásbérleti szerződés módosítása 

 

 

Mely létrejött egyrészről Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1., 

képviseletében: Sipos Balázs polgármester, mint bérbeadó, másrészről Orsós Rudolf és Tóth 

Renáta 8713 Kéthely, Magyari u. 28. szám alatti lakosok, mint bérlők között, alulírt helyen és 

napon, az alábbi tartalommal: 

 

1.)  A szerződő felek rögzítik, hogy a köztük 212-2/2011. sz. alatt létrejött lakásbérleti 

szerződés 2.) pontját – közös megegyezéssel – módosítják úgy, hogy a lakásbérleti 

szerződés hatályát 1 év határozott időre, 2014. december 31. napjáig 

meghosszabbítják. 

 

2.) A felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 

aláírtak. 

 

3.) Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

érvényben maradnak. 

 

 

K é t h e l y, 2013. november …. 

 

 

 

 

 Sipos Balázs Orsós Rudolf 

 bérbeadó bérlő 

 

 

 

 

  Tóth Renáta 

  bérlő 

 


