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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
../2015./XII…./  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk                       
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. § 
 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: rendelet) 6. § (6) első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § (6) A Képviselő-testület kérelemre az elhelyezést – egy alkalommal - újabb 5 évre 
meghosszabbíthatja.” 

2.§ 
 

A rendelet 37.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
A lakbér mértéke 

     „Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások havi bérét a képviselő-testület az alábbiak  
      szerint állapítja meg: 
     a.) komfortos lakás esetén: 236 Ft/m2 
     b.) komfortnélküli lakás estén: 115 Ft/m2. ” 

 
3. § 

 
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
Molnár Balázs                       Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december …. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/539-036 
 
Ügyiratszám: 2356/1/2015.     4. számú előterjesztés 
     
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2015.(XII….) önkormányzati rendelet indokolása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tervezet két pontom tartalmaz módosítást a hatályos rendeleten: 
 

1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások szociális helyzet alapján való 
bérbeadási jogcím feltételrendszerét módosítja, miszerint a lakásbérleti jogviszony 
újabb 5 évre történő meghosszabbítási lehetőségét az eddigi korlátlan alkalomról újabb 
egyszeri 5 évre változtatva a szabályozást. 

2.) 5 %-os díjemelést tartalmaz a javaslat. A bérleti díjak utoljára 2012. január 1. napjával 
kerültek emelésre. A lakások karbantartásával felmerülő költségek indokolják a 
béremelést, 2016. január 1. napjától kezdődően. 

 
 
 
Kéthely, 2015. december 8. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 
 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó      
egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása 
annyiban van, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő bérlakások szociális 
helyzet alapján való bérbeadási jogcím 
feltételrendszerét módosítja, miszerint a 
lakásbérleti jogviszony újabb 5 évre 
történő meghosszabbítási lehetőségét az 
eddigi korlátlan alkalomról újabb egyszeri 
5 évre változtatja. E szabályozással 
bővülhet a szociális helyzete alapján 
önkormányzati bérlakáshoz jutók köre. 

  A rendelet jelen módosítása következtében 
várhatóan növekedni fog az Önkormányzat 
költségvetési bevétele, mely az 
Önkormányzat gazdálkodását segítené.  

A tervezetnek költségvetési 
hatása van, mivel az eddigi 
lakbér mértéke 5 %-kal 
emelkedni fog 2016. január 1. 
napjával. A tervezett 
béremelés a lakásállomány 
130 e Ft-os többletbevételt 
jelent. 

A tervezetben foglaltak 
alapján környezeti és 
egészségi 
következmények nem 
keletkeznek. 

A lakbér emelése miatt 
szükséges írásban tájékoztatni 
az érintett bérlőket, valamint 
szükséges a már meglévő 
lakásbérleti szerződéseket 
módosítani. A lakbérek 
számlázása, valamint 
könyvelése a szerződés-
módosítást követően a szokásos 
módon történik.  
 
 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény 34.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg, ezért a lakbér 
mértékének emelése szükségessé teszi az önkormányzati lakásrendelet módosítását. 
A rendelet megalkotására az önkormányzati bérlakások fenntartási költségnövekedés, másrészt a szociális rászorult személyek minél szélesebb 
körének önkormányzati bérlakáshoz juttatásának elérése érdekében van szükség.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


