
2. melléklet a 60/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 

 

Névjegyzékre történő felvétel szempontrendszere 

 

1. Óbudai kötődés: 

a) legalább 3 és legfeljebb 5 éve Óbudán él   10 pont 

b) legalább 5 évé és legfeljebb 10 éve Óbudán él   15 pont 

c) legalább 10 éve Óbudán él     20 pont 

d) a Polgármesteri Hivatal vagy az önkormányzat 

által fenntartott intézmény dolgozója    20 pont 

e) legalább 5 éve a Polgármesteri Hivatal vagy 

az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozója 30 pont 

 

2. Együtt költözők száma: 

a) felnőtt         10/fő pont 

b) 0-6 év közötti gyermeket nevel, gyermekenként   25 pont 

c) 0-6 év közötti gyermeket egyedülállóként nevel, gyermekenként  35 pont 

d) 6-14 év közötti gyermeket nevel, gyermekenként   20 pont 

e) 6-14 év közötti gyermeket egyedülállóként nevel, gyermekenként 30 pont 

f) 14-18 közötti gyermeket nevel, gyermekenként    15 pont 

g) 14-18 közötti gyermeket egyedülállóként nevel, gyermekenként 25 pont 

h) három hónapot meghaladóan várandós      20 pont 

i) három hónapot meghaladóan várandós egyedülállóként   30 pont 

 

A pontszámítás szempontjából egyedülállónak minősül az, akinek a háztartásában rajta kívül 

más nagykorú személy nincs. 

 

3. Fogyatékosság, tartós betegség a családban      10 pont 

 

4. A kérelmező(k) és az együttköltöző személyek egy főre eső jövedelme: 

a) a háztartásban az egy főre eső jövedelem 55 000 Ft    30 pont 

b) a háztartásban egy főre eső jövedelem 40 000 Ft és 55 000Ft közé esik, 

500 forintonként 1 ponttal emelkedik a pontszám 

c) a háztartásban egy főre eső jövedelem 55 000 Ft és 85 000 Ft közé esik, 

ezer forintonként 1 ponttal csökken a pontszám 

d) kérelmező időskorúak ellátásában részesül      10 pont 

e) kérelmező nyugdíja nem éri el az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét 10 pont 

f) kérelmező regisztrált munkakereső      10 pont 

 

5. Lakáshasználat jogcíme: 

a) nincs        30 pont 

b) intézményi jogviszony      25 pont 

c) szobabérlő       20 pont 

d) családtag       15 pont 

e) albérlő        10 pont 

 

6. A jelenleg lakott lakás zsúfoltsága: 

a) az önálló család számára nem biztosított az önálló szoba 25 pont 

b) az egy főre jutó lakótér kisebb, mint 8 m2   20 pont 

c) az egy főre jutó lakótér 8-12 m2    15 pont 

d) az egy főre jutó lakótér 12 -14 m2     10 pont 

 

7. A jelenleg lakott lakás komfortfokozata: 

a) nem lakás céljára szolgáló helyiség    20 pont 

b) komfort nélküli      15 pont 



c) félkomfortos       10 pont 

 

8. A jelenleg lakott lakás állapota: 

a) egészségkárosító körülmények között lakik    15 pont 

b) egészségkárosító körülmények között lakik kiskorú gyerekkel 30 pont 

 

9. A rendelet szempontjából fiatalnak minősülő kérelmező vonatkozásában: 

a) felsőoktatási jogviszonya van     10 pont 

b) jelenlegi munkaviszonya kevesebb, mint 24 hónapja áll fenn 

és ezt megelőzően  - tanulmányai befejezése óta –  

munkaviszonyban még nem állt      10 pont 

c) első házasok adókedvezményében részesül    10 pont 

 

10. A fenti szempontok alapján kialakult összpontszám a névjegyzékre való felkerülés időtartamát 

figyelembe véve az alábbiak szerint módosul: pontszám x 1,1 n-ediken, ahol az n=a 

névjegyzéken eltöltött egész évek száma. 

 

11. Kérelmező a névjegyzékre az 1-10. pont alapján kiszámított teljes pontszámmal kerül fel. 


