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112/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 29-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és 
a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítására. 

 
 

Készítette: Pál József főosztályvezető 

 

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 bérbeadásának feltételeiről és a lakások 

bérleti díjáról szóló rendelet módosítására. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lakások bérbeadásának feltételeiről és bérleti díjáról szóló rendelet kiegészítése, pontosítása vált 
szükségessé. Ezáltal a bérleti szerződések megszűntethetőek lesznek rendkívüli felmondással a 60 
napot meghaladó, önkormányzattal vagy annak gazdasági társaságaival szembeni lejárt, 
mindennemű tartozás esetén. 
További változás, hogy a korábban önálló házas ingatlanok után kellett bérleti díj felárat felszámítani, 
ezután ez kerthasználatra módosul.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indoklása is. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
A Képviselő-testület megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről és bérleti díjáról szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2018. november 19. 

 Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2018. (..) önkormányzati rendelete  

az  
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások bérleti díjáról szóló 

20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló 
20/2018. (X.26.) rendelet (a továbbiakban: R) 7. § -sa az alábbi (13)-as bekezdéssel egészül ki.  
 

„A piaci alapon bérbe adott lakásokra nem terjed ki a 14.§ (1) bekezdés b) és d) pontja. „ 

2.§ 

Az R 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„akinek önkormányzati bérleménye után bérleti vagy használati díj, különszolgáltatási díj, közmű, helyi 
adó, illetve akinek bármely jogcímen az Önkormányzat, illetve annak gazdasági társaságai felé 60 napot 
meghaladó tartozása van,” 

 
3.§ 

 
Az R 14.§-sa a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 
„A bérleti szerződést meg kell szüntetni, ha a bérlőnek, az Önkormányzat, illetve annak gazdasági 
társaságai felé önkormányzati bérleménye után, jelenlegi vagy korábbi bérleti jogviszonyából származó, 
60 napot meghaladó bérleti vagy használati díj, közmű, helyi adó, illetve egyéb tartozása van.” 

 
4.§ 

 
Az R 29.§ (7) bekezdés a) pontjának aa) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ha a lakáshoz a bérleti szerződésben külön hivatkozott kerthasználat társul 15 %-kal,” 
 

5.§ 

Záró rendelkezés 

Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
    Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

    polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 11. 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. november 30. 

napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 



4 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások bérbeadásának feltételeiről és bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

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. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  A módosításoknak nincs társadalmi hatásuk. 
Gazdasági hatás:  Nem várható. 
Költségvetési hatása: Nincs. 
 

 
2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
 
3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
 
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

A rendelet módosítás elmaradása esetén a tartozással rendelkező bérlőkkel szemben kevéssé 
hatékony marad a fellépés. 

 
 
5. A rendelet alkalmazásához 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. 

 
 


