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EGYEZTETŐ ANYAG 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kovács Ernő és Bogdán Kálmánné lakásigényléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kovács Ernő és Bogdán Kálmánné Marcali, Dózsa Gy. u. 18/2. szám alatti lakosok 

albérletben élnek a fenti címen lévő lakásban, melyet hamarosan el kell hagyniuk. 

Elmondásuk szerint a ház életveszélyes állapotú.  Lakhatásukat önerőből megoldani nem 

tudják, vagyonnal nem rendelkeznek. Kérelmezők mindketten évek óta a Gamesz-nél 

dolgoznak közhasznú munkásként, egy főre jutó havi nettó átlag-jövedelmük: 54.403.- Ft. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a lakások és helyiségek bérletéről 

szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (5) 

bekezdése értelmében: „A névjegyzékre való felvétel mellőzésével a képviselő-testület 

legfeljebb 6 hónapra időtartamra a képviselő- testület teljesítheti a bérbeadást, ha az igénylő 

lakhatását a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata írásbeli 

véleményével is igazoltan önerőből nem tudja megoldani, és számára, valamint a vele 

együttköltöző családtagjai számára a lakhatás semmilyen más módon nem biztosítható.” 

A rendelet alapján megkerestem a SZESZK Családsegítő Szolgálatát, akik az ügyfelek 

kérelmét támogatásra javasolták. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet 

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

Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

Képviselő-testület és Bizottság hatásköreit a polgármester gyakorolja.  

A polgármesteri döntést megelőzően kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben 

megjegyzésük vagy kérdésük van az alábbi javaslat kapcsán, szíveskedjenek azt legkésőbb 

2021. május 17. napján 14 óráig jelezni a suto.laszlo@marcali.hu email címre. 

Határozati javaslat 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestereként a Marcali Város Önkormányzata 

tulajdonát képező 8700 Marcali, Kossuth u. 17. fsz. 1. számalatti lakás bérlőjéül – a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet 

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

Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – 

Kovács Ernő és Bogdán Kálmánné Marcali, Dózsa Gy. u. 18/2. szám alatti lakosokat jelölöm 

ki 2021. május 18. napjától 2021. július 31. napjáig. 

Felelős: Bödőné dr Molnár Irén Címzetes Főjegyző a szerződés megkötéséért  

Határidő: értelem szerint 

Marcali, 2021. május 14.      

                  Dr. Sütő László s.k. 

                                               polgármester   

  

mailto:kincses.agnes@marcali.hu
mailto:suto.laszlo@marcali.hu

