
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete      

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019. (III…..)  

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.§ 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép. 

          3.§ 

Jelen rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba. 

Kéthely, 2019. március ……. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. március  …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 



 
1. melléklet az 5/2019. (III….) önkormányzati rendelethez 

 
1. melléklet a 4/2002. (III.15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 

 
1.) Szociális bérlakások 
 
Ady E. u. 3.                 1 db lakás 
Hunyadi u. 10.  1 db lakás 
Béke u. 20.                  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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: K/966/1/2019. 7. 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 …/2019.(III….) önkormányzati rendelet indokolása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A tervezet a hatályos önkormányzati rendelete 1. mellékletének módosítását tartalmazza. 
A melléklet meghatározza az önkormányzat tulajdonában álló lakásállomány hasznosítási 
módját/kategóriáit. Az 1.) pont sorolja fel az önkormányzati szociális bérlakásokat, melyek 
között szerepel a Kéthely, Hunyadi u. 21. szám alatti lakás is. 
Ezen ingatlanán Kéthely Község Önkormányzata a Helyi gazdaság fejlesztése Kéthely 
községben című, TOP 1.1.3-16-SO1-2017-00001. azonosító számú projekt keretében 
beruházást hajt végre, ezért szükségessé vált a bennlakó bérlő részére cserelakást biztosítani, 
az önkormányzat által újonnan megvásárolt Kéthely, Béke u. 20. szám alatti ingatlannal. 
A rendeletmódosítás kivezeti a szociális bérlakás állományból a Kéthely, Hunyadi u. 21. szám 
alatti ingatlant, egyúttal szociális bérlakásként nevesíti a Kéthely, Béke u. 20. szám alatti 
ingatlant. Továbbá a Kéthely, Ady E. u. 3. épületegyüttesben is már csak egy bérbeadható 
lakás lesz, mivel a másik lakás üzlethelyiséggé lett átalakítva. 

Kéthely, 2019. március 8. 

Molnár Balázs 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(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 bérlakást igénylők esetében várható, 
mivel mindenki számára követhető a 
bérlakásállomány összetétele.  

A rendeletmódosításnak 
költségvetési hatása nincs.   

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre  
vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület határozza  
meg, hogy a megüresedő lakások közül milyen arányban, illetve sorrendben használhatók fel a lakások szociális helyzet alapján történő bérbe- 
adásra, közérdekű feladatok megvalósítására, törvényben előírt bérbeadói kötelezettségek teljesítésére, valamint lakásgazdálkodási feladatokra; az 
önkormányzat rendeletében határozza meg továbbá a bérbeadás feltétel-rendszerét. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

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


