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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tárgy:  Javaslat lakásbérleti szerződés megkötésére 
 

 
Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

 
A Szentendrei út 15. II/2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás bérlője nyugdíjba ment. A 
lakásbérleti jogviszonyt szeretné folytatni, majd a lakást megvásárolni, ezért 6 hónapra kéri a 
szerződés meghosszabbítását. 
A Bérlőnek 1998. január 16. napja óta van folyamatos szolgálati lakásbérleti szerződése az 
önkormányzattal, mivel a budakalászi óvodában dolgozott nyugdíjazásáig. 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról 
szóló 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet 8. § (2)-(3)-(4) pontjai az alábbiakat tartalmazzák: 
 
(2) Munkakör ellátásának elősegítését szolgáló bérlakásra bérleti szerződés csak feltétel 
bekövetkeztéig, így különösen a munkaviszony, szolgálati jogviszony időtartamára, vagy lakás 
tulajdonjogának megszerzéséig köthető. 
(3) Szolgálati lakás esetén, amennyiben a munkaviszony, szolgálati jogviszony megszűnésére 
nyugdíjazás miatt kerül sor, úgy a Népjóléti Bizottság dönt a lakásbérleti jogviszony folytatásáról. 
(4) Amennyiben a munkaviszony, szolgálati jogviszony megszűnésére nyugdíjazás miatt kerül sor, 
és a Népjóléti Bizottság a bérleti jogviszony folytatásáról dönt, a munkaviszony megszűnése után a 
kedvezményes bérleti díjra jogosultság megszűnik, a bérleti jogviszony formáját a mindenkori 
jövedelmi helyzet határozza meg.  

 

Melléklet: 

 Nyilatkozat 

 Kérelem 
 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága úgy dönt, hogy a Budakalász Szentendrei út 15. 

II/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra Forgács Istvánné budakalászi lakossal bérleti 

szerződést köt. A lakás bérbeadása költség alapon, 2018.12.01-2019.05.31.-ig tartó határozott időre 

szól. A Népjóléti Bizottság felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

A Népjóléti Bizottság hatásköre az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet 8. § (3)-(4) 

bekezdésén alapul. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tolonics István elnök 
 
Budakalász, 2018. november 20.  
 
 
 Tolonics István 
 bizottság elnöke 






