
Tárgy: Önkormányzati szociális lakásbérleti jog folytatása (Állomás u. 1. fsz. 2.) 
 

87/2020. (XII.14.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a jelen határozat mellékletében szereplő 
tartalommal elfogadja Kolompár Hajnalka önkormányzati szociális lakásbérleti 

jog folytatására jogosult megállapító határozatot. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020. december 04. napjával megszünteti 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális 
Bizottsága által 2020. január 27. napján hozott 18/2020. számú határozatán alapú 

szociális bérlakásra Kolompár Hajnalka bérlői jogát. 
3. A Határozat aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kolompár Hajnalka részére 1994. december 01. napjától a 6400 Kiskunhalas, Erzsébet tér 8/B. 

1/53 szám alatti önkormányzati szociális bérlakásra bérleti szerződés jött létre. 2018. október 
30. napján csere lakás került felajánlása a bérlő részére, mivel az Erzsébet király téri ingatlanok 

Önkormányzati pályázati forrásból felújításra kerülnek. A bérlő részére felajánlásra került csere 
ingatlanként a 6400 Kiskunhalas Szilády Áron u. 11 szám alatti önkormányzati szociális 
bérlakás, amelyet elfogadott. 

 

A bérlő érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkezett a 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 

11 szám ingatlanra. Lakásbérleti szerződése 2021. január 31. napjáig érvényes. Az ingatlant 
felújította, kifestette, tapétázta a lakásban lévő falakat, fürdőszobát kicsempézte és aljzatát 
kicserélte. Kifizetetlen számla tartozása nem volt a lakásra. 

 

Az Önkormányzat információja szerint a Szilády Áron utca járdáján végzett munkálatok 

következtében megsérült az ingatlan alapja és 2020. december 4. napján összedőlt. A lakás 
lakhatatlanná vált. Ennek következtében az önkormányzati lakásban lakó családnak új lakás 
kerül kiutalásra a 6400 Kiskunhalas, Állomás u. 11 szám alatt.     
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 



A fentiekben meghatározottakra tekintettel, Kiskunhalas Város Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 21/2017.(V.26) rendeletének 26. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak 

alapján, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a 
fenti tárgyban. 

Kiskunhalas, 2020. december 14. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

  



Melléklet: 

 


