
1 
 

Előterjesztés 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról 

 

1. előterjesztés száma: 352/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet: rendelet- tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

 - Gazdálkodási Bizottság 

 - Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség, 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 

 a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) számú 

helyi rendelet 

 

I. Általános indokolás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!  

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzata 2004.december 1-jén – a Belügyminisztériummal, az 

Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal – négyoldalú 

megállapodást kötött a tulajdonát képező Bicske, Akácfa utca 1/A – 1/F alatt megépült 

költségelvű lakásaiból 9 db lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jogáról. A lakások bérlőit a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság jelöli ki a rendőrség hivatásos állományában dolgozó 

munkavállalók – elsősorban a Bicskén szolgálatot teljesítők – közül. 

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a rendőrség a részére biztosított lakásokat 

nem használta ki folyamatosan. Az üresen álló lakások az önkormányzatnak bevételkiesést 

jelentenek (elmaradt bérleti díj, közüzemek fenntartásának alapdíja stb.). Eközben 

önkormányzatunknál folyamatosan jelentkeznek a lakosság részéről bérlakás igények, 

melyeket üres lakás hiányában nem tudunk kielégíteni.  

A gazdasági potenciál kihasználása érdekében egyeztetést kezdeményeztünk a bérlőkijelölő 

szervvel, melynek eredményeként a hivatkozott megállapodás részleteiről szóló megállapodás 

jöhetett létre. A kihasználatlanul álló lakások korlátozott hasznosítására a hasznosítás 

szabályait a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. alapján a helyi rendeletben rögzíteni kell.  
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A rendelettervezetben a szűkös határidők és a rendelkezésre álló bérleti időtartam jobb 

kihasználása érdekében a bérleti jogviszony létrehozását akár pályázati eljárás nélkül és 

polgármesteri hatáskörben javaslom támogatni.  

 

II Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Pontosítja a rendőrségi bérlőkijelölő szervet.  

2. §-hoz 

Részletszabályokat fogalmaz meg a bérlőkijelölő szerv által nem kihasznált lakások 

önkormányzati bérbeadására.  

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Kérem az előterjesztésem megvitatását! 

 

Bicske, 2017. december 6. 

Tisztelettel:  

Pálffy Károly 

polgármester  

 

 

III. Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) számú helyi 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez. 

I. társadalmi hatásai: 

A rendelettervezet közvetlen társadalmi hatása az, hogy önkormányzatunk a folyamatos, 

lakosság részéről fellépő bérlakásigényeket nagyobb számban tudja majd kielégíteni, több 

embert, családot juttat átmenetileg lakáshoz.  
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II. gazdasági hatásai: 

A rendelettervezet várhatóan pozitív gazdasági hatást fejt ki az önkormányzat érdekeire 

nézve. Az új bérleti jogviszonyok létrejöttének következményeképpen a bérleti díjak 

bevételeinket növelik, ill. a közüzemek fenntartásának alapdíja nem jelentkezik kiadásként.  

 

III. költségvetési hatásai: 

A tervezet költségvetési hatásaként bevételeink várhatóan növekedni fognak, a közüzemek 

fenntartási díjai viszont nem az önkormányzat kiadásait növeli, az a bérlőt terheli.  

 

IV. környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek 

 

V. egészségi következményei: 

A tervezetnek egészségi hatása nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezet megvalósulását követően új bérleti jogviszonyok jönnek létre, illetve szűnnek majd 

meg, mely kis mértékben növeli az adminisztrációs feladatokat.  

 

VII. megalkotásának szükségessége: 

A megalkotás az önkormányzat gazdaságossági érdekeire való tekintettel szükséges.  

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A szabályozás hiánya. 

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest. 
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1. melléklet a 352/2017. számú előterjesztéshez                              

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú 

mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezete 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016.(III.30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(2) A képviselő-testület által meghatározott lakások tekintetében bérlőkijelölési joggal 

rendelkezik a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. 

2. § A Rendelet 6. §-a következő (3) - (5) bekezdéssel egészül ki: 

(3) A (2) bekezdés szerinti bérlőkijelölő szerv által kijelölt bérlővel a mindenkor hatályos, 

vonatkozó BM normában megjelölt határozott időre, de legfeljebb a bérlőkijelölő szervnél 

szolgálati jogviszonya fennállásáig jöhet létre bérleti jogviszony. 

 

(4) Amennyiben a (2) bekezdés hatálya alá tartozó lakás bérleti jogviszonyára a bérlőkijelölő 

szerv a lakás megüresedését követő 30 napon belül nem jelöl meg bérlőt, úgy a polgármester 

– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – jogosult a lakást bérbeadni legfeljebb 6 hónap 

időtartamra. 

 

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti bérlőkijelölési jog gyakorlója a (4) bekezdés alapján létrejött 

bérleti jogviszony lejáratát megelőző 30. napig nem jelzi a bérbeadó felé bérlőkijelölési 

szándékát, a polgármester jogosult a (4) bekezdés szerinti jogviszonyt további 6 hónapra 

meghosszabbítani, vagy új bérleti jogviszonyt létesíteni legfeljebb 6 hónapos időtartamra. 

 

3. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet 2017……… napján kihirdettem. 

 

               Fritz Gábor 

         jegyző 


