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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Tari Szilvia r. alezredes a Pásztói Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 2019. február 15. 
napján Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 
helységek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) számú 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § /1. c/ pontja alapján kérte szakember elhelyezés címén 
Bagi Dániel c.r. főtörzsőrmester (Palotás, Diófa út 13.) részére lehetőség szerint szolgálati lakás 
biztosítását. Bagi Dániel c.r. ftörm. szakmai munkáját magas színvonalon végzi, a rendőrséghez, 
parancsnokaihoz lojális, hosszú távon tervez a területen élni, lakni, dolgozni, közelebb lakna a 
munkavégzés helyéhez, nem terhelné az aránytalanul hosszú napi ingázás. (1. sz. melléklet) 
 
A Rendelet 6. § /1/ pontja alapján a „a költségvetési szervek szakember ellátása érdekében 
önkormányzati lakás biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása a költségvetési 
szervek feladatellátásához feltétlenül indokolt”. 
A Rendelet 3.§ /2/ pontja értelmében a kérelem benyújtását követő 60 napon belül a kérelmező 
kérelme és a csatolt iratok alapján a képviselő-testület dönt a bérbeadásról, amennyiben a kérelmező 
az ellátás feltételeinek megfelel. 
A Rendelet 6. § /3/ pontja alapján „Szakember elhelyezés céljára lakás a költségvetési szervvel 
fennálló szolgálati viszony tartalmára, legfeljebb öt évre adható. Amennyiben a bérleti jogviszony 5 
év eltelte után is fennáll, az kérelemre további 5 évre meghosszabbítható. 
 
A kérelmező és körülményeik egyebekben megfelelnek a városi rendeletben meghatározott 
követelményeknek így javaslom, szakember ellátás biztosítása céljából a 3060 Pásztó, Kölcsey u. 
18. II/6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadását 2019. április 01. napjától 2024. 
március 31. napjáig. 
 

Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a 3060 Pásztó, Kölcsey u. 18. II/6. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Bagi Dániel c.r. főtörzsőrmester (Palotás, Diófa út 13.) részére szakember ellátás címén történő 

önkormányzati lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a 3060 Pásztó, Kölcsey 
u. 18. II/6. szám alatt található lakást 2019. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig bérbe 
adja és szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.  
 

2. Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 

3. Határidő: értelemszerűen 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2019. február 21. 
 Farkas Attila 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
     dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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