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Tárgy: A szociális bérlakás igénylők névjegyzékének kiegészítése 

 
„A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” 
szóló 49/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletünk 5.§-a (1) bekezdése szerint 
szociális rászorultság alapján bérelni kívánt lakásra, a kérelmet a jegyzőköz kell 
benyújtani. A lakáskérelem abban az esetben fogadható el, ha a rendelet 4.§-ban 
foglalt feltételeknek megfelel: 
a kérelmező családjában / a vele együtt költöző családtagokat is ide számítva / az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
másfélszeresét, a kérelmező nem rendelkezik lakás és üdülőtulajdonnal, valamint 
jelentősebb földtulajdonnal, a kérelmező helyi lakosként nyújtja be kérelmét. 
A rendeletünk 5.§-a (2) bekezdése szerint „Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 
4.§-ban foglalt és a Polgármesteri Hivatal által készített környezettanulmány alapján 
az igénylés időpontját is figyelembe véve névjegyzéket készít”.  
A névjegyzékre új személy mindaddig nem kerülhet, amíg az azon szereplő 
személyek nem jutottak lakáshoz, vagy nem mondtak le arról. A névjegyzéken 
maximum 5 fő szerepelhet. 1/2021.(I.20.) vészhelyzeti határozat alapján a jelenlegi 
névjegyzéken 4 fő szerepel, amelyek közül az első 2021. februárjában lakáshoz 
jutott. Így lehetőség van a névjegyzéket kiegészíteni, melyre az alábbi javaslatot 
teszem:  
 
1./ Erősné Biczó Beáta 7003 Sárbogárd, Jókai u. 31. szám alatti lakos 2021. 
03.31.-én szociális bérlakás iránti kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz. 
A kérelmező három kiskorú gyermekével él. A rendeletben meghatározott feltételek 
szerint megállapítható, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 
37.000/hó/fő. 
A kérelmező nem rendelkezik ingatlan tulajdonnal. 
A lakáskérelem benyújtásának éve: 2021. 
A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 1,5 szeresét a 42.750Ft-ot.  
A helyi rendeletben előírt feltételeknek megfelelően az elvégzett 

környezettanulmány és az egy főre jutó jövedelem alapján a kérelmező a 
feltételeknek megfelel, szociális bérlakás igényre jogosult.  
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának feladat és hatáskörében eljáró polgármester a „A szociális bérlakás 

igénylők névjegyzékének készítése” tárgyú előterjesztést megvizsgálta és a 

beérkezett kérelem alapján a szociális bérlakás igénylők névjegyzékét az alábbiak 

szerint kiegészíti:  

Erősné Biczó Beáta 7003 Sárbogárd, Jókai u. 31. szám alatti lakos, mint szociális 
bérlakás igénylő „Az önkormányzati lakások bérbeadásának ütemezésére készített 
névjegyzék” 4. helyére kerül. 
 
Polgármester utasítja a műszaki osztályt, hogy a döntésről az igénylőt tájékoztassa.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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