
Tiszacsege Város Polgármesterének 

80/2020. (XII. 15.) PM. számú HATÁROZATA 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakásbérleti szerződéseinek 

felülvizsgálatára 

 

Szeli Zoltán, mint Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/1. szám alatt 

található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Németh Attila bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/2. szám alatt 

található 60 m
2 

alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Kovács Katalin bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/3. szám alatt 

található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Ferge Lászlóné bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/4. szám alatt 



található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Baja Balázs bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig 

újabb bérleti szerződést kötök. 

 

5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/5. szám alatt 

található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Ujj Andrásné bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

6. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/6. szám alatt 

található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Zsányi Enikő Rózsa bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

7. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/7. szám alatt 

található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Visztra Ferenc bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

8. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/8. szám alatt 

található 60 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Drahon Miklós bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

9. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 



számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/9. szám alatt 

található 55 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Rózsa Marianna bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

10. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatt 

található 55 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Kovács József bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

11. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/11. szám alatt 

található 55 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Kigler István bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

12. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/13. szám alatt 

található 55 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Kovács Zsuzsanna bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

13. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/15. szám alatt 

található 55 m
2
 alapterületű költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra 

vonatkozóan Székely Zsuzsa bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

14. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 



§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 620 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 1. szám alatt 

található 36 m
2
 alapterületű nem szociális helyzet alapján bérbe adott (szolgálati) 

bérlakásra vonatkozóan Kőszegi János Gusztáv bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. 

december 31. napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

15. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 627 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám alatt 

található 99 m
2
 alapterületű nem szociális helyzet alapján bérbe adott (szolgálati) 

bérlakásra vonatkozóan Keresztes Roland bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. 

december 31. napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

16. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 799/2 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Rákóczi utca 22. szám alatt 

található 30,8 m
2
 alapterületű szociális helyzet alapján bérbe adott bérlakásra 

vonatkozóan Balogh Róza bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

17. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 3. 

§ (2) bekezdése alapján úgy határozok, hogy a Tiszacsege belterület 799/2 helyrajzi 

számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 Tiszacsege, Rákóczi utca 22. szám alatt 

található 20,4 m
2
 alapterületű szociális helyzet alapján bérbe adott bérlakásra 

vonatkozóan Szabó Ferencné bérlővel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 

napjáig újabb bérleti szerződést kötök. 

 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Tiszacsege, 2020. december 15. 

 

 

              Szeli Zoltán s.k. 

                 polgármester 


