
 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

2016. augusztus 2. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott alakuló, nyílt ülésének 

 
 
 

a./  Tárgysorozata 
 

  b./  Jegyzőkönyve 
 

                                                             c./  Határozata 
 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

1./  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

     Előadó: Nagy Tamásné  HVB elnöke 

2./  Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

     Előadó: jegyző 

3./  Alpolgármester megválasztásáról 

  Előadó: polgármester 
 

4./  Alpolgármester eskütétele 

        Előadó: polgármester 
 

5./  Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

        Előadó: polgármester 
 

6./  Bizottsági tagok megválasztásáról 

        Előadó: polgármester 
 
 

  Szakácsi, 2016. augusztus 2. 
 
                                                                                        

                       Dr. Vártás József  
                                jegyző  
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. augusztus 2. napján 

az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (3780 Edelény, István 
király útja 52.) megtartott alakuló, nyílt üléséről 

 
 
Jelen vannak: Oláh Lajos polgármester, Lakatos Zoltán Ádám, Gáspár Krisztián, Indre        

Karolina, Molnár Andrásné képviselők 
                          Nagy Tamásné HVB elnök, Elek József, Kuru Ferencné, Molnár Edina, Molnár 

Vilmosné tag 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Dr. Vártás József jegyző 
                                                       Ambrusics Tibor aljegyző  
                                                       Dr. Sáhó Anna fogalmazó 
 
 
Polgármester felkéri a HVB Elnökét, hogy ismertesse az időközi választás eredményét.  
 
Nagy Tamásné ismertette az eredményt az alábbiak szerint: 
 
 polgármester választás: 

- Oláh Lajos 53 szavazat 
- Balogh Elemér 49 szavazat 

 
 képviselő választás:  

- Gáspár Krisztián 50 szavazat 
- Gáspár Albert 45 szavazat 
- Indre Karolina 49 szavazat 
- Molnár Andrásné 49 szavazat 
- Kristóf Piroska 47 szavazat 
- Guba Natasa 45 szavazat 
- Lakatos Zoltán Ádám 52 szavazat 
- Molnár István 45 szavazat 

                                
Ezt követően a HVB Elnöke átadta a megbízóleveleket a megválasztott képviselők és a 
polgármester részére. 
 
Oláh Lajos polgármester köszönti az alakuló, nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő – testület alakuló, nyílt ülése határozatképes, mivel az 5 fős 
testületből 5 fő jelen van. 
 
Polgármester ismerteti az alakuló, nyílt ülés napirendi pontjait. 
 
Polgármester elmondja, hogy a napirendről történő szavazás előtt sor kerül a képviselők és a 
polgármester eskütételére. 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  

 
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 Előadó: Nagy Tamásné HVB elnök  
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Oláh Lajos polgármester felkéri Nagy Tamásnét, a Helyi Választási Bizottság 
Elnökét, hogy a Képviselő-testülettől és a polgármestertől vegye ki az esküt. 
 
Nagy Tamásné HVB Elnök az esküt először a Képviselő-testülettől, majd a 
Polgármestertől kivette, és gratulált a Polgármester Úrnak, valamint a Képviselő-
testület tagjainak. 
 
A képviselők és a Polgármester az esküokmányt aláírták. 
 
Polgármester ismerteti a meghívóban az alábbiak szerint szereplő napirendi 
pontokat: 
 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

Előadó: Nagy Tamásné  HVB elnöke 

2. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Előadó: jegyző 

3. Alpolgármester megválasztásáról 

Előadó: polgármester 
 
4.  Alpolgármester eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
5. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
6. Bizottsági tagok megválasztásáról 
Előadó: polgármester 

 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről az alakuló, 
nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány.  
 
Polgármester javasolja az alakuló ülés napirendi pontjainak kiegészítését „A 
Szakácsi, Petőfi út 2. és Petőfi út 57. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása” tárgyú előterjesztéssel. Továbbá javasolja a napirendi pontok 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosító indítványt 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – elfogadta.  
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
21/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Alakuló ülés napirendi pontjainak meghatározása 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint határozza meg:  
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1.  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

2.  Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

3.  Alpolgármester megválasztásáról 

4.  Alpolgármester eskütétele 

5.  Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

6.  Bizottsági tagok megválasztásáról 

7.  A Szakácsi, Petőfi út 2. és Petőfi út 57. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 

        
Tárgyalt napirendek: 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
Előadó: jegyző 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Vártás József jegyző megkéri a polgármestert, hogy néhány mondatban 
foglalja össze és ismertesse a polgármesteri programját, azt, hogy hogyan gondolja 
a község irányítását, jövőjét. 
 
Polgármester a 2014-ben már ismertetett polgármesteri programját továbbra is 
fenntartja, azt azonban most nem kívánja megismételni. Fő célja, hogy Szakácsiban 
az ellentétek megszűnjenek és az emberek hozzájáruljanak a község fejlődéséhez. 
 
Dr. Vártás József jegyző a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló napirendi pont kapcsán elmondja, hogy az önkormányzati 
törvény alapján a polgármester illetményét illetve a költségtérítését összegszerűen 
kell megállapítani, nincsen mozgástere a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, 
hogy a polgármestert főállású polgármesterként választotta meg a választópolgárok 
többsége. Ennek eredményeképpen az előterjesztésben rögzítettek szerint a bérét 
egy összegben kell, hogy megállapítsa a Képviselő-testület. Összegszerűen a bruttó 
polgármesteri illetmény 149.576,- Ft/hó. Polgármestert megilleti ezentúl az 
illetményének a 15%-a erejéig költségtérítés, ez 22.440,- Ft/hó.  
Szeretnék javasolni annyi módosítást, - mert az előterjesztésben tévesen szerepel - 
hogy a polgármestert a megválasztásától illeti meg az illetmény, tehát 2016. július 
24. napjától és nem 2016. augusztus 2. napjától.  
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, javaslom, hogy szavazzon a 
Képviselő-testület a határozati javaslatról.  
 
Polgármester bejelentette személyes érintettségét. 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 5 
fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
22/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA 

 
 
Tárgy:   Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) Oláh Lajos főállású 
polgármester illetményét 2016. július 24. napjától bruttó 
149.600,- Ft-ban (azaz: száznegyvenkilencezer-hatszáz 
forintban) állapítja meg. 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján az 1. pont 
szerinti illetménye 15%-ában meghatározott összegű, azaz 
22.440,- Ft (azaz: huszonkettőezer-négyszáznegyven forint) 
költségtérítésre jogosult. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármester megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Vártás József jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény 
egyértelműen rögzíti, hogy titkos szavazással kell megválasztani az alpolgármestert.  
Felkéri a polgármestert, hogy ismertesse a javaslatát az alpolgármester személyére 
vonatkozóan.  
 
Polgármester javaslatot tesz Lakatos Zoltán Ádám alpolgármesternek való megválasztására.  
 
Lakatos Zoltán Ádám bejelenti az érintettségét. 
 
Dr. Vártás József jegyző megkéri, hogy osszák ki a szavazólapokat, amiket majd az asztalon 
elhelyezett dobozba kell bedobni. Javasolja, hogy Szavazatszámláló Bizottságnak válasszák 
meg Gáspár Krisztiánt, Indre Karolinát és Molnár Andrásnét.  
Jegyző kéri, hogy először szavazzanak arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjai Gáspár 
Krisztián, Indre Karolina és Molnár Andrásné legyen.  
Gáspár Krisztián, Indre Karolina és Molnár Andrásné bejelenti az érintettségét. 
 
Képviselő-testület Gáspár Krisztián képviselőt 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
– 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
23/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 
 
Tárgy: Gáspár Krisztián Szavazatszámláló Bizottság tag megválasztásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Krisztián önkormányzati 
képviselőt a Szavazat Számláló Bizottság tagjának megválasztja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság 

 
A Képviselő-testület Indre Karolina képviselőt 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
– 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
24/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 
 
Tárgy: Indre Karolina Szavazat Számláló Bizottság tag megválasztásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Indre Karolina önkormányzati 
képviselőt a Szavazat Számláló Bizottság tagjának megválasztja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság 

 
 
A Képviselő-testület Molnár Andrásné képviselőt 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta, majd meghozta 
a következő határozatot: 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
25/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 
 
Tárgy:  Molnár Andrásné Szavazat Számláló Bizottság tag megválasztásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Andrásné önkormányzati 
képviselőt a Szavazat Számláló Bizottság tagjának megválasztja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság 

 
A Szavazatszámláló Bizottság a szavazást követően megszámolta a szavazatokat és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal Lakatos Zoltán Ádám 
képviselőt választotta alpolgármesternek. 
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Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
26/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Alpolgármester megválasztásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 
többséggel Lakatos Zoltán Ádám önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 2. napjától 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság, alpolgármester 

 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármester eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
Oláh Lajos polgármester Lakatos Zoltán Ádám alpolgármestertől kivette az esküt. 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester az esküt letette és az esküokmányt aláírta. 
Oláh Lajos polgármester gratulált a megválasztott alpolgármesternek. 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Lakatos Zoltán Ádám bejelentette érintettségét. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát 
szavazásra bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
27/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) Lakatos Zoltán Ádám 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a 
társadalmi megbízatású polgármester illetményének 70%-ában - 
bruttó 52.360,- Ft-ban (azaz: ötvenkettőezer-háromszázhatvan 
forintban) állapítja meg. 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy az alpolgármester a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján az 1. pont 
szerinti tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű, azaz 
7.860,- Ft (azaz: hétezer-nyolcszázhatvan forint) költségtérítésre 
jogosult. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság 

 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Bizottsági tagok megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Polgármester az Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének javasolja Gáspár Krisztiánt, 
tagjainak pedig Indre Karolina és Molnár Andrásné képviselőket. 
 
Gáspár Krisztián, Indre Karolina és Molnár Andrásné bejelentette érintettségét. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátja, javasolja az 
elfogadását. 
 
Polgármester a bizottság tagjairól külön-külön szavaztat, melynek során a Képviselő-testület 
Gáspár Krisztián önkormányzati képviselőt a bizottság elnökének 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta, 
Indre Karolina önkormányzati képviselőt a bizottság tagjának 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta,  
Molnár Andrásné önkormányzati képviselőt a bizottság tagjának 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta, 
majd meghozta a következő határozatot: 

 
SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
28/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bizottsági tagok 
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi Bizottság 
elnökének és tagjának az alábbi személyeket választja meg: 
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Elnökének: Gáspár Krisztián önkormányzati képviselő 
 
Tagjának: Indre Karolina önkormányzati képviselő 
 
                   Molnár Andrásné önkormányzati képviselő 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság  

 
Ezt követően a Bizottsági tagok az esküt letették.  
 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Szakácsi, Petőfi út 2. és Petőfi út 57. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előadó: polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy korábban érkezett egy beadvány a Szakácsi 
Turizmus Kft. képviseletében eljáró Van Aerde Elisabeth-től.  
A kérelemben leírja, hogy 2016. július 30-tól augusztus 14-ig bérbe kívánja venni a Szakácsi, 
Petőfi út 57. és a Szakácsi, Petőfi út 2. szám alatti épületet. A beadvány szerint nyári akadémia 
kerülne megrendezésre, mely rendezvényen 45 nemzetközi vendég venne részt.  
A kérelmező vállalja, hogy megfizeti az 50.000,- Ft + rezsiköltséget. 
 
Érkezett egy másik beadvány is az Utca-szak Kulturális Közhasznú Egyesület képviseletében 
eljáró Simon Balázstól. Kérelmében leírja, hogy a Szakácsi, Petőfi út 2. szám alatti épületet 
2016. augusztus 1 – augusztus 14. napja között kívánja igénybe venni az EXCEPT Summer 
Szakácsi Academy óráihoz, melyért – az épületben lévő két helyiség használata után – 50.000,- 
Ft + rezsiköltséget fizetne meg, valamint 2016. augusztus 20.-a után az iskolakezdésig a 
Szakácsi, Petőfi út 57. szám alatti helyiséget venné igénybe.  
Ez utóbbi használatáért saját költségen megjavítanák a vízvezetéket és a fűtést, kifestenék az 
épületet, illetve a kitört ablakokat beüvegeznék, továbbá egy bejárati ajtót és két ajtót 
kicserélnének.  
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való rendelkezés a Képviselő-testület 
hatásköre, ezért elkészítettük az előterjesztést. A Képviselő-testületnek tehát két döntést kell 
hoznia - mert ugyanarra a rendezvényre ketten nyújtottak be kérelmet – egyrészt, hogy Van 
Aerde Elisabeth beadványát elutasítja, másrészt pedig, hogy a Simon Balázs által vezetett Kft. 
kérelmét teljesíti, azaz 1 hónapra a két helyiséget számukra bérbe adja.  
  
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatát 
szavazásra bocsátja, javasolja az elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
29/2016.(VIII.02.) HATÁROZATA  

 



 10 

 
 
Tárgy: A Szakácsi, Petőfi út 2. és Petőfi út 57. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a Szakácsi Turizmus Kft. 
Képviseletében eljáró Van Aerde Elisabeth és az Utca – Szak Kulturális Közhasznú Egyesület 
képviseletében eljáró Simon Balázs kérelmét, - melyben augusztus 1. és 14. –e közötti 
időszakban a Szakácsi, Petőfi út 2. szám alatti épületben lévő két helyiséget, valamint 
augusztus 20. és 31.-e között a Szakácsi, Petőfi út 57. szám alatti épületet kívánják bérbe venni 
– és a következő döntést hozta: 
 

1.) A Képviselő – testület a Szakácsi Turizmus Kft. képviseletében eljáró van Aerde 
Elisabeth kérelmét elutasítja – tekintettel arra, hogy a rendezvényeket nem az általa 
képviselt kft. szervezi és rendezi. 

2.) A Képviselő – testület a Szakácsi, Petőfi út 2. szám alatti épület 2 db helyiségét 
2016. július 30–tól 2016. augusztus 14-ig bérbe adja az Utca – szak Kulturális 
Közhasznú Egyesületnek (1142 Budapest, Dorozsmai út 13/b.), mely használat 
időtartamára a bérlő 50.000,- Ft + rezsiköltséget köteles megfizetni a tulajdonos 
részére. 

3.) A Képviselő – testület a Szakácsi, Petőfi út 57. szám alatti ingatlant 2016. augusztus 
20. napjától 2016. augusztus 31. napjáig bérbe adja az Utca – szak Kulturális 
Közhasznú Egyesület (1142 Budapest, Dorozsmai út 13/b.) részére. 

4.) Az Utca – szak Kulturális Közhasznú Egyesület a 3. pontban említett épület bérbe 
vételét vállalja, hogy a bérbe vett ingatlan vízvezetékét pótolja, megjavítja, a 
helyiséget kifesti, a fűtésrendszert kijavítja, szükség esetén a csöveket kicseréli, a 
kazánt megjavítja, a kitört ablakokat beüvegezi, egy bejárati és kettő belső ajtót 
kicserél. 

5.) A bérbevevő a használat után köteles a helyiségeket tiszta, üres, rendeltetésszerű 
használatra a tulajdonosnak átadni. 

6.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság, Van Aerde Elisabeth, Utca-szak 
Kulturális Közhasznú Egyesület  

 
 

Polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el – megköszönte a Képviselő-
testület megjelenését és az alakuló ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
                   Dr. Vártás József                                                                         Oláh Lajos 
                          jegyző                                                                                   polgármester 
                       
 


