
Tárgy: Takács Zsuzsanna önkormányzati szociális lakás kiutalása 
 

68/2020. (XI.27.) 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: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a jelen határozat mellékletében szereplő 
tartalommal elfogadja Takács Zsuzsanna részére a 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 
2. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kiutalásáról szóló Határozatot. 

A Határozat aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 

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

INDOKOLÁS 

Takács Zsuzsanna kérelmet nyújtott be önkormányzati szociális lakás iránt. Több alkalommal 
is kérelmezte már a szociális lakást az Önkormányzattól. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy a jelenlegi lakás, amelyben laknak, testvére Takács Ildikó 
tulajdona. Takács Ildikó tulajdoni illetősége a Tompa u. 22 szám alatti ingatlanból 9/18 rész. 
dr. Bor Gyula, mint az ingatlan résztulajdonosa, végrehajtást kért Takács Ildikó 
résztulajdonára, mivel Takács Ildikó nem fizette tartozását.  

Az ingatlan árverési hirdetménye alapján 2020.11.08-tól 2021. január 07. napjáig lehet igényt 
benyújtani az ingatlanra. 

Helyszínen készített környezettanulmány alapján indokolt a kérése. A 20 m-es szobában 
nagyon szűkösen élnek.  
Takács Zsuzsanna kiskunhalasi lakos a Tompa u. 22 szám alatti ingatlanban él élettársával és 
súlyosan fogyatékos gyermekével több mint 20 éve. A szoba melyben hárman élnek 20 m2-
es. A szoba konyha, fürdőszoba és hálószoba is egyben. Gyermekét nem szeretné intézetbe 
adni, születésétől fogva ő neveli. Súlyos mentális retardáció, viselkedési problémákkal küzd, 
valamint veleszületett iderendszeri rendellenessége van. A gyermek tolószékes, egyedül nem 
tud járni, és a minden napi szükségleteit sem tudja megoldani együl. Jelenleg a Kiskunhalasi 
EGYMI tanulója.  

A kérelmező a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hivatal Kiskunhalasi Járási Hivatalától 
gyermek gondozására való tekintettel GYOD-ban részesül havi 111.520, -Ft összegben. 
Élettársa árvaellátást kap 65.135, -Ft összegben. A Gyermek rokkantsági ellátásban részesül 
65.135, -Ft összegben és emelt összegű családipótlékban 25.900, -Ft összegben. A család egy 
főre jutó jövedelme 79.968, -Ft. 

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



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. 
 

Kiskunhalas, 2020. november 27. 

Fülöp Róbert  
polgármester 

 

s.k.


