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ELŐTERJESZTÉS 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

2022. november 16-i ülésére 
 
Tárgy:  Szolgálati lakás juttatása a területi ellátási kötelezettségű 

közfinanszírozott egészségügyi alapellátás keretében dolgozó területi 
védőnő részére 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Vagyonkezelési Iroda 
     
 
Előzetesen tárgyalja:   Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság – 2022.11.16. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

  



 

Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő -testületének a lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 .(X.13.) 
önkormányzati rendeletének a lakások költségelvű bérbeadását szabályozó 20.§ (6) bekezdés d) 
pontja alapján: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság minősített többségű döntéssel szolgálati lakást biztosíthat a 
polgármester javaslatára foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeknek, a foglalkoztatási jogviszony 
fennállása idejére: 
... 
b) az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság előzetes véleményezése alapján 

a területi ellátási kötelezettségű közfinanszírozott egészségügyi alapellátás keretében dolgozó 
területi védőnők elhelyezésére évente 1 lakást.” 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 2022. évben a hivatkozott rendeleti szabályozás alapján nem 
került bérbeadásra lakás. 
 
A területi ellátási kötelezettségű közfinanszírozott egészségügyi alapellátás keretében dolgozó területi 
védőnők közül 2 fő nyújtott be szolgálati lakás bérlete   iránti kérelmet. Az előterjesztésben a kérelmezőket 
a munkáltató javaslata alapján meghatározott sorrendben szerepeltetjük. 
 
1. Poós Barbara 
 
Poós Barbara 2021. január 1. napja óta dolgozik védőnőként a FESZ Kft-nél. Munkába állását követően 
megítélésre került számára a Bp. IX. ker. Vágóhíd u. 31-33. X. ép. fszt. 3. szám alatti 1 szobás, komfortos, 
28 m2 alapterületű lakás, melyet nem fogadott el, albérletbe költözött, azonban az emelkedő lakhatási és 
megélhetési költségek miatt ismételten benyújtotta szolgálati lakás iránti kérelmét 
 
A FESZ Kft. támogatja Poós Barbara kérelmét.  
 
Nevezett élettársával költözne a lakásba, önerővel nem rendelkezik saját lakás megvásárlásához.  
 
 
2. Bóra Evelin Katalin 
 
Bóra Evelin Katalin 2022. szeptember 1. napja óta dolgozik védőnőként a FESZ Kft-nél. Jelenleg 
albérletben lakik, azonban az emelkedő lakhatási és megélhetési költségek miatt szolgálati lakás iránti 
kérelmet nyújtott be. 
 
A FESZ Kft. támogatja Bóra Evelin Katalin kérelmét.  
 
Nevezett élettársával költözne a lakásba, jövedelméből saját lakás megvásárlásához szükséges önerőt 
nem tud előteremteni. 
 
Kérelmezőkkel kapcsolatos információkat jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fenti ügyekben döntését szíveskedjen meghozni. 
 
Budapest, 2022. november 9. 
 
 Baranyi Krisztina 
 polgármester h. 
         Reiner Roland s.k. 
        alpolgármester 



  

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottsága úgy dönt, hogy Poós Barbara részére a FESZ Kft-nél fennálló foglalkoztatási 
jogviszonya idejére a Budapest IX. kerület, Ferenc tér 9. III. em. 22. szám alatti 1 szobás, 
összkomfortos, 50,93 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja. 

 
 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 90 nap 

 
 
 


