
Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 2314/1/2017.                                                       9. számú előterjesztés 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002. (III.15.) önkormányzati rendelet 16/2011. (XII.13.) 
önkormányzati rendelettel került módosításra utoljára, melyben a testület a rendelet 37.§-ában található 
lakbéreket 2012. január 01-től 4,7%-kal megemelte.  
 
Így az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díja 2012. január 1-től a következő mértékben 
lett megállapítva: 

a.) komfortos lakás esetén:  225 Ft/m2/hó 
b.) komfort nélküli lakás esetén:                           110 Ft/m2/hó 

 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a bérlakások jelenlegi bérlőinek 2017. november 30-ig 
fennálló lakbér, valamint egyéb díjhátraléka nincs. 
Megállapítható, hogy az önkormányzati bérlakásban lakó bérlők fizetési morálja kiváló. 
 
Indítványozom a testületnek, hogy a fenti lakbér mértékeket, 2018. január 1. hatállyal 10 %-kal emelje 
meg, a lakbért a következő mértékben állapítsa meg: 

a.) komfortos lakás esetén:  250 Ft/m2/hó 
b.) komfort nélküli lakás esetén:                          120 Ft/m2/hó 

 
A Lakásrendelet módosítása alkalmával javaslom a Rendeletet „az Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások hasznosítási módjáról szóló 1. melléklet”-tel kiegészíteni.  
 
Javaslom, hogy az 1. melléklet az alábbi szabályozást tartalmazza: 
 

„az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 
 

1.) Szociális bérlakások 
 
Ady E. u. 3.                2 db lakás 
Hunyadi u. 10.  1 db lakás 
Hunyadi u. 21.            1 db lakás 
Sugár u. 4.   4 db lakás 
 
2.) Garzonházban (fecskeházban) lévő lakások 
 
Magyari u. 28.              6 db lakás 
 
3.) Munkaköri szolgálati lakások 
 
Ady E. u. 35.    1 lakás 
Magyari u. 5.    3 lakás 
Magyari u. 30.  1 lakás 
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4.) Községi közérdekből bérbe adható lakás 
 
Ady E. u. 4.  1 lakás 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a testületet, hogy a fentiek ismeretében döntsön a lakbérek 2018. január 01-től érvényes mértékéről, 
valamint a megfogalmazott módosító javaslatokat fogadja el, és ennek megfelelően módosítsa 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 4/2002. (III.15.) önkormányzati rendeletét.  

 
Az önkormányzati rendeletekhez indokolási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály 
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, 
amelyek a szabályozást szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható 
hatását is.  
 
Kérem, szíveskedjenek előterjesztésemet megtárgyalni, majd az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002. (III.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslataimat elfogadni. 
 
 
K é t h e l y, 2017. december 7. 
  
 
 Molnár Balázs                                                                                                                
                                                                                                      polgármester 
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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2017. (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 rendeletének módosításáról  

 
 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következők rendeli el: 

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) 37. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A lakbér mértéke 

      „37. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások havi bérét a képviselő-testület az alábbiak  
          szerint állapítja meg: 
          a.) komfortos lakás esetén: 250 Ft/m2 

            b.) komfortnélküli lakás estén: 120 Ft/m2.” 
 

 2.§ 
 

A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki. 
          3.§ 

 
Jelen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Kéthely, 2017. december … 
 
Molnár Balázs                                                                                   Nagy Gáborné   
polgármester                                                                                      jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december …. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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 1. melléklet a …/2017. (XII….) önkormányzati rendelethez 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 
 

1.) Szociális bérlakások 
 
Ady E. u. 3.                2 db lakás 
Hunyadi u. 10.  1 db lakás 
Hunyadi u. 21.            1 db lakás 
Sugár u. 4.   4 db lakás 
 
2.) Garzonházban (fecskeházban) lévő lakások 
 
Magyari u. 28.              6 db lakás 
 
3.) Munkaköri szolgálati lakások 
 
Ady E. u. 35.    1 lakás 
Magyari u. 5.    3 lakás 
Magyari u. 30.  1 lakás 
 
4.) Községi közérdekből bérbe adható lakás 
 
Ady E. u. 4.  1 lakás 
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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: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 2314/1/2017.     9. 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 módosítása indokolása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1. Általános indokolás 

 
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati rendelet szabályozza.   
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 3.§ (1) 
bekezdés a) pontja értelmében a bérlakások havi bérleti díjának mértékét, valamint a lakások hasznosítási 
módját a képviselő-testület állapítja meg.  
 

2. Részletes indokolás  
 

1. §-hoz 
 

Az önkormányzati Lakásrendelet felhatalmazása alapján a Képviselő-testület állapítja meg az 
önkormányzati lakások lakbérét. 
A képviselő-testület utoljára 16/2011.(XII.13.) rendeletével, 2012. január 1. hatállyal állapította meg a 
lakbérek mértékét, erre tekintettel szükséges az újbóli megállapítás. A tervezet a lakbér mértékének  
10 %-os emelését tartalmazza.   
 

2.§-hoz 
 

Az önkormányzati lakások célszerű hasznosítása érdekében szükséges azok típusbesorolását meghatározni,  
melyet az 1. melléklet tartalmaz. 

3. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kéthely, 2017. december 07. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
Rendelet-tervezet címe: 
 

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 módosítással összefüggésben társadalmi hatás az 
önkormányzati bérlakásban lakó bérlők esetében 
várható. A lakbér mértékének emelése egységesen 
érinti az önkormányzati lakások bérlőit. 
A lakbér mértékének emelése növeli az 
önkormányzati lakásokban lakó bérlők anyagi 
terheit. 
 

A rendelet jelen módosítása 
következtében várhatóan 
növekedni fog az Önkormányzat 
költségvetési bevétele. 

Nincs Az adminisztratív 
terheket jelentősen 
befolyásoló hatása 
nincs a módosításnak. 
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 megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: önkormányzati bevételkiesés. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 



 
 


