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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján 107/2022. (V.26.) Kt. 
határozatával L  O  – . an.: - és családja 
krízislakásban történő elhelyezéséről döntött.  
Ezen előterjesztéssel a család elhelyezésének három hónappal történő 
meghosszabbítására teszek javaslatot.  
A család életvezetése stabil, az édesapa több éve ugyanazon a munkahelyen 
dolgozik bejelentve. Jövedelme rendszeres. Felesége a csecsemőkorú 
kisgyermekkel otthon van, nagyobb gyermekük óvodába jár.  A munkabér és 
a családtámogatási ellátások összege fedezi a mindennapi szükségleteiket, sőt 
megtakarítással is rendelkeznek.  
Lakhatásuk tartós megoldása folyamatban van, a saját ingatlan vásárlásához 
azonban szükségük volt hitelfelvételre, amely ügyintézése elhúzódott.  
A Humán Szolgálatatások Igazgatóságához a családdal kapcsolatban 
gyermekvédelmi, szociális vagy egyéb probléma miatt jelzés nem érkezett, az 
Igazgatóság fenti indokok alapján javasolja a meghosszabbítást.  
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fent leírtak alapján L  O  
és családja krízislakásban történő elhelyezésének 3 hónappal történő 
meghosszabbítását, közjegyzői díj megfizetésével, támogassák.  
 
 
Budapest, 2023. január „……..”. 
 
 
 

Borbély Lénárd  
polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről 
szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés pontja 
értelmében L  O  krízislakásban történő elhelyezését 3 hónappal 
meghosszabbítja, közjegyzői díj bérlő általi megfizetése mellett. 
 
 
 
Határidő:      2023. február 1. 
 
Felelős:     Borbély Lénárd, polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Domonkosné dr. Kósa Edit, ügyvezető 
 
 
 
A határozat elfogadásához a bizottsági tagok egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  
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1. számú melléklet 
 
 

EGYEZTETŐ LAP 
 

a „javaslat tételére az önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § 

(3) bekezdés alapján krízislakás kiutalására” c.  javaslathoz 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve dr. Villányi Dóra aljegyzővel 
 

Vélemény:  
 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek 
 

Budapest, 2023. január „...” 
 

dr. Villányi Dóra 
aljegyző 

 
 

 
2. Az előterjesztés egyeztetve Domokosné dr. Kósa Edit ügyvezetővel 

 
Vélemény:  
 

- Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. január „       „ 
 

Domonkosné dr. Kósa Edit 
ügyvezető 

 
3.  Az előterjesztés egyeztetve Metz Tímea ágazatvezetővel  
 
Vélemény:  
 

- Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. január „       „ 
            

Metz Tímea 
ágazatvezető 




