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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 152/2011./VI. 9./ számú határozatával az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Pásztó, Sport út 1. szám alatt található ingatlant 2011. december 31-ig szociális 
rászorultság címén bérbe adta Horváth Lászlónak. 
Horváth László 2011. november 28-án kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba, 
melyben a 2011. december 31-én lejáró bérleti szerződése meghosszabbítását kérte. 
Kérelmét az alábbiakkal indokolta:  
A MÁV-nál megszűnt az 1991-2010-ig fennállt munkaviszonya, mert nem felelt meg az 
orvosi vizsgálaton, az egészségkárosodás mértékét 34%-ban állapították meg, elhelyezkedni 
nem tud, minimális jövedelme alkalmi munkavégzésből származik. 
Felesége 42%-os rokkant, rendszeres szociális járadékot kap, aminek összege 27.000,-/hó, 
lánya közmunka program keretében napi 4 órában az általános iskolában takarít, fia 
gyógyszerfüggő, jelenleg Komlón, egy rehabilitációs intézetben kezelik, előre láthatólag 15 
hónapig. 
Az ingatlant szerették volna megvásárolni, de nem jutottak hitelhez. A lakást teljesen 
felújították, lakhatóvá tették. 
Szociális körülményeikre tekintettel kérik a 2011. december 31-én lejáró bérleti szerződés 
meghosszabbítását. 
Horváth László és családja rossz szociális és egészségügyi körülményeire tekintettel 
javaslom, hogy a képviselő-testület a támogassa Horváth László lakásbérleti szerződés 
meghosszabbítására irányuló kérelmét.  

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Horváth László Pásztó, Sport út 1. szám alatti 
lakos a részére szociális alapon bérbe adott önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének 
meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
Horváth László kérelmének helyt ad és a Pásztó, Sport út 1. szám alatt található, 206 hrsz-ú, 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló bérlőkijelölés időtartamát 2012. december 
31-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pásztó, 2011. december 19. 
  
                           Sisák Imre 

                                           polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


