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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Makkos Gábor 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 24. szám alatti lakos 2017. október 1. napjától 
határozatlan időre bérbe vette az Önkormányzat tulajdonát képező 8319 Lesenceistvánd, Dózsa 
u. 19. szám alatti üzlethelyiséget. A üzlethelyiség bérleti díja 7.828,- Ft/hó összegben került 
megállapításra. 
 
Jelenlegi Bérlő 2018. január 30. napján írásban jelezte (1. melléklet), hogy az üzlethelyiség 
bérleti jogát 2018. január 31. napjával át kívánja adni László Nóra 8311 Nemesvita, Jókai u. 15. 
szám alatti lakos részére. 
 
László Nóra ugyancsak 2018. január 30. napján írásban jelezte (2. melléklet), hogy az 
üzlethelyiség bérleti jogát 2018. január 31. napjával át kívánja venni jelenlegi Bérlőtől a korábbi 
bérlő részére támasztott feltételek ismeretében és elfogadásával együtt. László Nóra szóban 
elmondta, hogy fodrászüzletet szeretne kialakítani a szóban forgó üzlethelyiségben. 
 
Kérelmezők szóban tájékoztatást kaptak arról, a bérleti jog átruházásának engedélyezése a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatok 
közül az önkormányzatunk érdekeinek megfelelőt elfogadni szíveskedjen. 
 
 
                                                                 HATÁROZATI JAVASLAT 
                                              .…/2018. (II .)  Képviselő-testületi határozat 
 
                                                             „ A” 

 
1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy Makkos Gábor 8319 Lesenceistvánd, 
Kossuth u. 24. szám alatti lakos az általa jelenleg bérelt, az 
Önkormányzat tulajdonát képező 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 
19. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogát átadja a jelenleg 



érvényes szerződésben szabályozott feltételek mellett László 
Nóra 8311 Nemesvita, Jókai u. 15. szám alatti lakos részére.
  
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a bérlő személyében történő 
változás miatt az új bérlővel a bérleti szerződést az önkormányzat 
képviseletében írja alá. 
 
 
Felkéri a jegyzőt hogy a Képviselő-testület döntéséről 
tájékoztassa az érintetteket. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester, 

      Jegyző 
                                                
 
                                                                 HATÁROZATI JAVASLAT. 
                                                .../2018. (II..)  Képviselő-testületi  határozat 
 
                                                            „ B” 
     

1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete nem járul hozzá, hogy Makkos Gábor 8319 
Lesenceistvánd, Kossuth u. 24. szám alatti lakos az általa jelenleg 
bérelt, az Önkormányzat tulajdonát képező 8319 Lesenceistvánd, 
Dózsa u. 19. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogát átadja a 
jelenleg érvényes szerződésben szabályozott feltételek mellett 
László Nóra 8311 Nemesvita, Jókai u. 15. szám alatti lakos 
részére.  
  
2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt hogy a Képviselő-testület döntéséről 
tájékoztassa az érintetteket. 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester, 

      jegyző 
 
 
 
Határozatról értesülnek: 
 
1. Makkos Gábor 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 24. 
2. László Nóra 8311 Nemesvita, Jókai u. 15. 
 
Lesenceistvánd, 2018. január 31. 
 
 
         Tóth Csaba 
                    polgármester 

1. melléklet 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. melléklet 



 
 
 
 
 

 
 

A kép nem jeleníthető meg.


