
 
Budakalász Város Polgármestere 

 

 
19/2013.(I. 28.) sz. előterjesztés 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2013. január 28-ai rendkívüli ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a lakásrendelet és az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására valamint eseti döntések 
szolgálati lakás bérleti jogára vonatkozóan. 

 
 
Készítette:  Orosz György gazdasági irodavezető 
 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit irodavezető 
19 
 
Egyeztetve:  dr. Molnár Éva jegyző 
 
 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  
   
 

 
 
 
 
 
 

 
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó. 

 
A rendelet elfogadásához minősített, a határozatok elfogadásához egyszerű 

szavazattöbbség szükséges. 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy: Javaslat a lakásrendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására valamint eseti döntések szolgálati lakás 
bérleti jogára vonatkozóan. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Lakásrendelet módosítása 

 
A rendeletünk lehetővé teszi, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozó 
alkalmazottak un.” szolgálati lakást” kapjanak. 2013. január 1 napjától az 
iskolákban dolgozó közalkalmazottak munkáltatója már nem az Önkormányzat, 
így módosítani szükséges a lakásrendeletünk idevonatkozó rendelkezéseit. 
 
A módosítások lehetővé teszik a bérleti jog folytatását azonos feltételek mellett 
addig, amíg az érintettek valamelyik Budakalászi iskolában tanítanak. 
 
II. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
1./ Az SZMSZ módosítása a polgármesteri hatáskörökre vonatkozóan azért 
vált szükségessé, mert a társasági jogi szabályozásban 2012. március 1-jén 
hatályba lépett jogszabályváltozások miatt valamennyi cégnek legkésőbb 2013. 
február 1. napjáig a társasági szerződéseket módosítaniuk kell és a cégbíróság 
felé be kell nyújtani. A bérlet v egyéb jogcímen történő használat ezt az igényt 
megalapozhatja. Ez alapján székhely telephely bejegyzési engedélyt meg lehet 
adni. 

 

A törvénymódosítás miatt minden cégnek okiratot kell készíteni, majd azt 
elektronikusan, jogi képviselő útján be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz. 
A már működő cégek jogszerűen használt székhelyét is igazolni kell. Nem 
mentesülnek ez alól a cég saját tulajdonában lévő, bérelt, vagy az ügyvezetők, 
tulajdonosok által használati jogcímen rendelkezésre bocsátott ingatlanok sem. 
Akinek a székhelyen kívül telephelye, illetve fióktelephelye is van, az erre 
vonatkozó okiratot is csatolniuk kell. 
Ha a cégek határidőben nem igazolják a fentiek szerint székhelyüket, 50-900 
ezer forintig terjedő bírsággal sújthatók. Sőt, ha a cégbíróság tudomást szerez 
arról, hogy a cég nem található a székhelyén, akkor a bírságon felül akár 
megszűntnek is nyilváníthatja a céget. 
 



Be kell jelenteni valamennyi telephelyet és fióktelepet, valamint nyilatkozni kell 
a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről. Erre alkalmas a 
székhely, telephely, fióktelep használatáról szóló székhely-használati 
megállapodás, bérleti szerződés, vagy az ügyvezető - ügyvéd által ellenjegyzett- 
nyilatkozata a székhely, telephely, fióktelep használatának jogcíméről. 
 
Ha a székhely, telephely v. fióktelep magántulajdonban van, bizonyító erejű 
magánokirattal kell bizonyítani a használat jogszerűségét. "Bizonyító erejű" 
okirat lehet egy székhelyhasználati hozzájárulás vagy lehet egy érvényes bérleti 
szerződés. Ezeket az iratokat az ingatlan többségi tulajdonosa vagy az a személy 
írhatja alá, aki jogosult dönteni az ingatlan használatáról. A székhelyhasználati 
hozzájárulás mellé csatolni kell egy "e-hiteles" tulajdoni lapot 
 
A hozzájárulás módja alapesetben a bérleti vagy egyéb jogosultságot 
megalapozó szerződés módosítás lesz, melyben a székhely telephely bejegyzési 
engedély a szerződés  hatályáig szól, benne a szerződés megszűnés esetére 
vonatkozó cégbírósági bejelentési kötelezettség tudomásul vételével. 
 
Az SZMSZ módosítása lehetővé teszi, hogy aki önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérleti jogával rendelkezik, vagy egyéb más jogcímen használja, úgy a 
bérelt helyiségre vonatkozóan a székhely, telephely bejegyzési engedélyt a 
jogviszony fennállásának idejéig a polgármester megadja. 
 
2./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 2013. január 1-ei módosítása során változott a Polgármesteri Hivatal 
hivatalos megnevezése.  
 

84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a 

szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.  

(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre.  

(4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a 

székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít.  

(5) 47 A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:  



a) települési polgármesteri hivatal esetén:  

(település neve)-i Polgármesteri Hivatal;  

b) közös önkormányzati hivatal esetén:  

(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;  

c) megyei önkormányzati hivatal esetén:  

(megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal.  

d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala.  

 
A jogszabályváltozás alapján 2013. január 1. napjától a Hivatal hivatalos 
megnevezése: Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
 
Miután a Polgármesteri Hivatal hivatalos elnevezését az Szmsz tartalmazza, így 
annak módosítása szükséges. 
 
III. Szolgálati lakások bérleti jogára vonatkozó döntések 
 
Két önkormányzati lakásban, amelyet szolgálati lakásokként hasznosítunk 
nyugdíjas pedagógusok laknak. A z önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
rendeletünk 10§ (3) bek alapján a bérleti jogviszony folytatásához  egy határozat 
hozatal szükséges, amely engedélyezi a nyugdíjas pedagógusok  bérleti 
jogviszonyának a folytatást a szolgálati lakásokra vonatkozó feltételek 
megtartásával.  
 
 
A fentiek alapján az alábbi 2 rendeletmódosítási és 2 határozati javaslatokat 
terjesztem elő: 
 
 

1. Rendeletmódosítási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. (V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2013. (....) önkormányzati rendeletét. 

 

 



2. Rendeletmódosítási javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (....) önkormányzati 
rendeletét. 

 

1.) Határozati javaslat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Stolcz 
Gáborné, mint a Budakalász Szentendrei út 15 sz I/2 szám alatt található 
munkakör ellátásának elősegítését szolgáló bérlakás (szolgálati) bérlője, mint 
nyugdíjas pedagógus változatlan feltételekkel bérelheti tovább. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

2.) Határozati javaslat  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Wieszt 
Józsefné, mint a Budakalász Szentendrei út 15.  II/2 szám alatt található 
munkakör ellátásának elősegítését szolgáló bérlakás (szolgálati) bérlője, mint 
nyugdíjas pedagógus változatlan feltételekkel bérelheti tovább. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 

Budakalász, 2013. január 24. 

Rogán László 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. számú melléklet 

Budakalász Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

…/2013. (I.  )  Önkormányzati rendelete  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. 

(V.31.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 92.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet az alábbi 10/A.§-
sal egészül ki: 
 
„10/A§ (1) Abban az esetben, ha a munkaviszony, szolgálati jogviszony jogszabályváltozás 
miatt következett be, de a  munkakör ellátásának elősegítését szolgáló bérlakást bérlő,  
szolgálati helye, munkahelye, illetve az  általa ellátott  munkakör  nem változik , úgy a bérleti 
jog a korábbival azonos feltételek mellett addig folytatható ameddig lakás kiutalását 
munkaviszony vagy szolgálati jogviszony fennáll és feladatát Budakalászon látja el. 
 
(2) Abban az esetben, ha (1) pontban meghatározott munkahelye szolgálati helye megváltozik, 
(munkahelyet vált), úgy a rendelet 10.§-ában meghatározott rendelkezéseket értelem szerűen 
kell alkalmazni azzal, hogy ha a Bérlő a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, úgy a lakás 
elhagyásáig a Bérleti díj 10 szeresét kell lakáshasználati díjként megfizetni.” 

 
2.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2013. január 28. napján 18.00-kor lép hatályba. A rendelet a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti.  
(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 

Rogán László      dr. Molnár Éva 
    polgármester             jegyző 

 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2013. január 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2013. 
január ... napján megtörtént. 
 
dr. Molnár Éva jegyző 



2.számú melléklet 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2013.(.) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 103/B.§-ában és a 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének VI. pontja 8. alponttal egészül ki: 

 
„Megadja a székhely, telephely bejegyzési engedélyt az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
esetén annak, aki az ingatlan bérleti jogával rendelkezik, vagy egyéb más jogcímen használja, 
a jogviszony fennállásának idejéig.” 
 

2.§ 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) 
önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése és címe: 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal. 2011 Budakalász, Petőfi tér. 1.” 
 

3.§ 
 

Záró rendelkezés 
 

(1) Ez a rendelet 2013. január 28. napján 18.00-kor lép hatályba. A rendelet a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti.  
(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 

Rogán László      dr. Molnár Éva 
    polgármester             jegyző 

 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2013. január 28-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2013. 
január ... napján megtörtént. 
 
dr. Molnár Éva jegyző 

 


