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A Képviselő-testület 2016. október 27-i rendes ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet 

módosítására 

 

 

Készítette: Pál József irodavezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

 Népjóléti Bizottság 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet 

módosítására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok 

jogosultak a tulajdonukban lévő ingatlan állomány bérlésének viszonyait és feltételeit 

szabályozni. 

Az Önkormányzat lakásrendeletének újra fogalmazására egy évvel ezelőtt került sor. Az 

azóta eltelt időszak tesztelte az új lakásrendeletet, ennek alapján néhány fontos változtatást 

kell végrehajtani a rendeletben. A lényegesebb változások a következők: 

 bekerül az azonnal bérleti szerződés felmondási okok közé a közművek tartozás 

miatti kikötésének esete, 

 szabályozásra kerül a kutyatartás (csak kertes ingatlanoknál megengedett) 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak 

egyben a rendelet indoklása is.  

A lakástörvény 79. § (1) bekezdése szerint „ Az önkormányzatnak rendelete megalkotása 

előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét 

ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, 

amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.” 

Ennek értelmében hirdetményt tettünk közzé.  

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására 
a rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendeletét. 
 

Budakalász, 2016. október 19. 

 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …/2016.(X.  .) önkormányzati rendelete 

az  
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
pontjában jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Ltv) meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1.§ 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló 26/2015.(XII.16.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 18.§-sa az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

„ A lakásbérleti szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül, ha a bérleményben a bérlő 

lejárt tartozása miatt bármelyik közmű kikötésre kerül a szolgáltató által. A szolgáltatás 

visszaállításának díja a Bérlőre terhelendő.” 

2.§ 

A R 19.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Bérlő a lakás állagának megóvásáról köteles gondoskodni. A Bérlő kötelezettsége minden 
a lakás, ill. annak berendezéseivel kapcsolatos karbantartás. A Bérbeadó a cserét igénylő 
gépészeti berendezések javítását köteles elvégezni saját költségére.” 

 
3.§ 

A R 19.§-sa új (11) bekezdéssel egészül ki: 

„Kutyát kizárólag a kerttel rendelkező bérleményekben lehet tartani a Bérbeadó előzetes 

tájékoztatása mellett. Haszonállatok tartása a bérleményekben tilos.” 

4.§ 

A R 20.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

„Házastársak/bejegyzett élettársak részére írásbeli kérelmükre bérlőtársi jogviszony 
keretében lehet a lakást bérbe adni.” 
 

5.§  

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet …. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
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(2) A R 16.§ (7) bekezdése és a 33.§ (5) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

    Rogán László     dr. Udvarhelyi István  

    polgármester              jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. 10.27-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. …..-én  

..óra … perckor megtörtént. 

 

 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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A Képviselő-testület önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet-tervezet 

módosítás előzetes hatásvizsgálata 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás: A módosításoknak nincs társadalmi hatásuk. 

Gazdasági hatás: A módosítások pénzügyi részeket nem érintenek. 

Költségvetési hatása: nincsen  

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 

A módosítás a lakásgazdálkodási folyamat pontosítását szolgálja. 

 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 

A rendelet módosításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 

meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 

biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 


