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Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület korábbi döntése alapján valamennyi lakbérhátralékkal tartozó önkormányzati 
és szolgálati lakásban  lakó bérlőnkkel szerződésmódosításra került sor a tartozások rendezése 
céljából.

Ennek  eredményeként  Csonka  Mihályné  (  Bajcsy  Zsilinszky  utca  23.),  Rozsnoki  Zsuzsanna 
( Petőfi út 1.) és  Kóvári János ( Arany János utca 34.) rendezte tartozását, Tanács Mihály ( Petőfi 
út  9.  )  pedig  jelenleg is  részletekben  fizeti  a  terhére  megállapított  hátralékot  és  az  esedékes 
lakbért.

A szerződésmódosításban  megállapított  határidő  és  a  kiküldött  felszólítás  ellenére  sem  tudta 
rendezni tartozását Horváth Ádám ( Petőfi utca 9.), Gyurmánczi Szilvia ( Petőfi utca 9.) és Nemoda 
Jánosné ( Petőfi út 9.) ezért lakásbérleti szerződésüket fel kellett mondanunk. 

Horváth Ádám és Gyurmánczi Szilvia már elhagyta a lakást, Nemoda Jánosné szeptember 1-ére 
jelezte kiköltözését. 

A kiköltözés ellenére mindhármuknak van még fennálló  lakbértartozása az önkormányzat  felé, 
melynek  rendezésére  szerződésben  vállaltak  kötelezettséget  s  ennek  befizetését  továbbra  is 
kézben tartja hivatalunk.

A   megtörtént  és  várható  kiköltözés  ismeretében  önkormányzatunk  jelenleg  az  alábbi  üres 
önkormányzati és szolgálati lakásokkal rendelkezik:

Arany János utca 34. :   1 db   25 m2-es  lakás ( Pardavi Mártoné volt )
                    
                                       1 db   25 m2-es  lakás ( Csonka Ferencé volt )

Petőfi utca 9.               :  1 db   62 m2-es  lakás ( Guszter Istváné volt,  szolgálati lakás )

                                        1 db   29  m2-es lakás ( Horváth Ádámé volt )



                                        1 db   52  m2-es lakás ( Gyurmánczi Szilviáé volt )
                                        
                                        1 db   74  m2-es lakás  ( Nemoda Jánosnéé volt )   

Dózsa György utca 35. :  1 db   80  m2-es lakás  ( Kéri Árpádnéé volt )

Petőfi utca 1.                 :  1 db   62  m2-es lakás  ( Huszár Leventéé volt, szolgálati lakás )
 

Hivatalukhoz jelenleg 18 önkormányzati szociális bérlakásra irányuló kérelem érkezett ,  melyek 
elbírása lakásrendeletünk szerint az önkormányzat szociális bizottsága hatáskörébe tartozik.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy az akkor üresen állt 2 db 25 
m2-es lakást egy esetleges katasztrófa vagy más váratlan helyzet megoldására fenntartja és nem 
adja bérbe, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kialakult  helyzet ismeretében 
járuljon hozzá az önkormányzati szociális bérlakások ismételt bérbeadásához. 

Pannonhalma, 2011. augusztus 23.

                                                          Tisztelettel: 

                                                                                  dr. Szabó György 
                                                                                          aljegyző
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Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati bér- és 
szolgálati  lakások helyzetéről  szóló  tájékoztatást  elfogadja  és hozzájárul  ahhoz, 
hogy a jelenleg üresen álló bérlakások ismételten bérbeadásra kerüljenek.
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