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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tárgy: Viola Óvoda szolgálati lakásának bérbeadására irányuló kérelem. 

 

    A Viola Óvoda vezetője Fné G. T. kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézményben 

2020. augusztus 17. napján munkaviszonyt létesített K, K. óvodapedagógus a Budapest IV. kerület, 

…óvoda szolgálati lakásra, (58 m2 alapterületű, 2 szoba összkomfort) bérleti szerződést köthessen. 

 

  Tekintettel arra, hogy a fenti címen lévő szolgálati lakás megüresedett, K. K. által betöltött 

óvodapedagógusi álláshely a szolgálati lakás felajánlásával együtt került meghirdetésre. 

 

    Az óvodavezető kérelmében előadta, hogy az alkalmazott óvodapedagógus jelenleg életvitelszerűen 

Aldónémediben lakik, a munkába járás feltételeinek megkönnyítése érdekében javasolja és támogatja az 

óvodához tartozó szolgálati lakás bérbeadását. 

 

    A fentiek alapján, a munkaadó és munkavállaló kéri az Önkormányzat hozzájárulását, a Budapest IV. 

kerület, …óvoda, szolgálati lakásának, K. K. részére történő bérbeadásához. 

     

 A szolgálati lakást igénylő kérelmező adatai: 

 

Név:      K. K. 

Szül. hely, idő:    

Anyja neve:     

Állandó lakóhelye:  2351 Alsónémedi,  

 

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy a fent részletezett indokok alapján az alábbi döntési javaslatot 

szíveskedjen elfogadni. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat- és hatáskörében 

meghozott …………….. határozata a Viola Óvoda szolgálati lakásának bérbeadására irányuló kérelem 

elbírálására vonatkozóan. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 1. §-a értelmében A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-járvány (továbbiakban: koronavírus-járvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.   
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján a 

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy  K. K. részére egy éves 

időtartamra, de legfeljebb a Viola utcai óvodával fennálló munkaviszonya időtartamáig bérbe adja a 

Budapest IV. kerület, ….lakást. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap 

 

 

Budapest, 2021. február 16. 

 

 

 

Kanász-Nagy Máté 

 

 

 

 
 

 
Az előterjesztést készítette: Kovács Brigitta, lakásügyi referens 


