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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bujdosó Andrea Pásztó, Hunyadi út 18. 4/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
bérlője 2020. 12.15. napján nyújtotta be lakásbérleti jogosultságának meghosszabbítására 
irányuló kérelmét. Bérleti jogviszonya 2014 óta évente lett meghosszabbítva. 
Anyagi helyzete az elmúlt évekhez képest sajnos nem változott, ezért kéri a képviselő-
testületet, hogy a lakásbérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg. Kérelme mellékleteként 
benyújtotta az Eglo Kft.-től a kereseti kimutatását három havi munkabére igazolásául és 
fennálló tartozások befizetéseit igazoló csekkek fénymásolatait.  
 
Kérelmét az alábbiakkal indokolta:  
 
Lányát egyedül neveli és egyedüli keresőként sajnos nem tudja megoldani, hogy másik 
albérletet keressen és annak anyagi előfeltételeit előteremtse. 
Költség alapon továbbra is kiutalható részére az ingatlan, mivel ez a lakás csak szakember 
ellátás és költség alapon adható bérbe a lakásrendelet 2015. szeptember 5-én hatályba lépett 
módosítása alapján, szociális célra bérbe adható bérlakás pedig nem áll rendelkezésre. 
Javaslom Bujdosó Andrea bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 2021. január 1-től 2020. 
december 31-ig. 
 
Határozati javaslat: 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  
 

1) Bujdosó Andrea kérelmének helyt adok és a Pásztó, Hunyadi út 18. 4/10. szám alatt 
található, önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanra szóló bérlőkijelölés időtartamát 
2021. december 31-ig meghosszabbítom. 
A 6929-2/2014. számú bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek. 

2) A Polgármester felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatóját, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg a szerződést 
Bujdosó Andreával, határozott időre 2021. január 01. napjától 2021. december 31. 
napjáig. 
  

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 

                   Farkas Attila 
         polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 

 
Dr. Sándor Balázs 

         jegyző 
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