
Tárgy: Kolompár Katalin önkormányzati szociális lakás kiutalása 

 

95/2020. (XII.16.) 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 Katalin, 6400 Kiskunhalas, Markovics Mária u. 10. szám alatti lakos 
részére önkormányzati szociális lakásbérleti jog folytatására jogosultságot megállapító 
határozatot. 

2. A Határozat aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom 

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

Kolompár Katalin kérelmet nyújtott be önkormányzati szociális bérlakás iránt. Kérelmét azzal 
indokolta, hogy a jelenlegi lakás 25 m2-es és a hat fős családnak szűkös. Téli időszakban a fűtést nem 
tudják megoldani, mert a kályhának már nem jut hely. 

A kérelmező részére Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága által 
2020. január 27. napján a 30/2020.ÜSzB számú határozattal 2020. december 31. napjáig kiutalta a 
Markovics Mária u. 10 szám alatti önkormányzati szociális bérlakást. A lakás rezsi számláit fizette, 
jelenleg elmaradása nincs a Halasi Zrt. tájékoztatása alapján. 

Helyszínen készített környezettanulmány alapján indokolt a kérése. A 25 m-es lakásban nagyon 

szűkösen élnek. A két szülő és a négy gyermek egy légtérben alszanak.  

Kolompár Katalin ápolási díjban részesül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási 
Hivatalától havi 35.430,-Ft összegben. Férje egészségkárosodási támogatásban részesül 48.795,-Ft 

összegben. Nagykorú fiúk regisztrált munkanélküli, ellátásban nem részesül. A három kiskorú gyermek 
iskolai tanulmányokat folytat. Családipótlék összege 48.000,-Ft/hó. A család egy főre jutó havi nettó 
jövedelme 22.037,-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. december 16. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester  
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