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Ti§ztelt Polgármester Úrl

Értesítcm, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-lókapitányság vez etője a Zánka, Ró7sa utca 15,

szám alatti, őnkormányzati tulajdonú úunkakóri szolgálati ]akás bérlőjéül az 1993, évi

LXXVI . törvény, valamint a 7512000. (Xl1.18,) BM lendelet 5, § (1) bekezdés a) pontja

alapján meghatá.ozot1 időre körzeti megbízotíi beosztás feníállá§ának időpoítjáig

Márton viktor r. törz§zá§zló§ urat
(Miskolc, 1977. 10. 13. an.: Farkas Ágnes)

jelöli ki 2014, jírtius 01-jei hatállya1.

A bórleti sz€íződésben az alábbiakat kérem kikötni:

- A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után cserelakásra, elh€lyezésre nem tarthat

igén},t, köteles a lakást elhagyni, aá kiüítve, tisztán. rendeltetésszerű használata

alkalmas állapotban a bérbcadónak jegyzőkön;vileg visszaadni,

- A lakásbérleii szerződés fennáIlása alatt a bérlő kötelos életvitelszerűen a lakásban

takrri, Bérlő a lakásból történő két lrónapot meghaladó távollétét és a]rnak időtafiamát

köteles írásban bejelentoni a bérbeadónak, valamilt ezzel egyidejiíleg a helyi

lakásügyi szervnek. A bét,lő által bejelentett kiilönöscn egészségügyi ok,

tanuháyok fol1,tatása miat1 történő - távo]iéte alatt a szerzódést eíe hivatkozással

feimondani nem lehet,
- A bérlő a lakásba a háZastársán (é]ettársán) a gyernekén, valamint a gyemekének aZ

együttlakás ideje alatt született gyermeken kívül más szenél}t csik aZ illetékes h€lyi

Iiiásügyi szer.r előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be, A helyi lakásügyi szerv

a befogadásról a bérb€adót értesíti. A hozzájárulás meghatározott idótartamra vagy

1'eltáeúez kötötten adható. A meghatá.ozott idő lejáítakol a feltétel bekövetkezésekor,

vagy a bérlő bérleti jogviszonyának megszúnésekol a befogadolt személy köte]es a

lakásl elhagyni. onrran kijelenrkezni.



- A bérlő a lakást, vagy a lakás egy részét aibértetbe nem adhatia, a lakásÉ bértőtársi
jogviszonlt nem létesithet, és a bérleti jog fol}tatá§rta tafiási szerződést nem köthet.

A szeízódésben nem lögzitett kérdésekben a hivatkozot1 jogszabályok rendelkezései az
irrinyadók.

Kérem Tisáelt Polgármester Úr szíves intézkedés ét a 12912014. (VI. 30.) ön}ormányzati
halározatban foglaltak módosítlsa ügyében.

Kéíem a fentiek alq)ján az érintettel a lakásbérleti szerződé§t megkötni, annalr egy példányát
részernre megkiildeni §ziveskedjék.

veszprém, 20l4, július 30.

Ti§ztelettel:

dr. Kővári
megye1
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