
Előterjesztés 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 363/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó, 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: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet 15.§-a jelenleg jogosult-

sági feltételként tartalmazza, hogy a szociális helyzet alapján bérlőként kijelölt bérlőnek a csa-

ládjában az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (28.500.-Ft) más-

félszeresét (42.750.-Ft), egyedülálló esetén a kétszeresét (57.000.-Ft) nem haladhatja meg. 

 

A megváltozott gazdasági környezetre való tekintettel a bérek és támogatások, jövedelmek 

megemelkedtek. Ennek eredményeként a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátá-

sokról szóló rendelet jogosultsági feltételei is már módosításra kerültek.  

Jelen rendelet módosításával a két rendelet jogosultsági feltételei összhangba kerülnek. 

 

Fent leírtak alapján a rendelet 15.§ a) pontjában a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

200%-ra, egyedül élő bérlő esetén 250%.-ra emelését javasolom. Így a jogosultsági jövedelem-

határ 57.000.-Ft-ra, illetve 71.250,-Ft-ra módosul. 

 

Ezenfelül javaslom kibővíteni a bérleti jogviszony létrehozásának lehetőségeit szociális helyzet 

alapján történő bérbeadás esetén az alábbiak szerint: amennyiben a bérlő nem felel meg a jogo-

sultsági jövedelemhatároknak, viszont lakbérhátralékkal nem rendelkezik, úgy legyen lehetősé-

ge az önkormányzatnak emelt bérleti díjjal bérbeadni a lakást. 

 

Javaslom továbbá ugyanezen pontban az „egyedülálló” helyett „egyedülélő” szövegrészre mó-

dosítást.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az alábbiakban 

határolja el a két fogalmat: 

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, ki-

véve, ha élettársa van. 



Általános indokolás 

A rendelet alapján az a kérelmező jogosult szociális helyzet alapján történő bérbeadásra, aki e 

rendelet 2-4. §-ban, meghatározott feltételeknek eleget tesz és családjában az egy főre jutó jö-

vedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló 

esetén a kétszeresét.  

Tekintettel a megváltozott gazdasági környezetre, a bérek és támogatások, jövedelmek emelke-

désére, valamint a szociális támogatások feltételeinek összhangja érdekében szükséges a felté-

telrendszer módosítása. 

 

Részletes indokolás 

1-2. § 

Jogosultsági feltételeket meghatározó előírások. 

3.§ 

Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a lakások és helyiségek 

elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 

Támogatásokra való jogosultak körének bővülésével és a támogatási mértékek 

növekedésével várhatóan növekszik a szociális hatáskört gyakorló szerv működésével 

kapcsolatos általános elégedettség és a bizalom szintje. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek javíthatja a fizetési morált.   

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti következményei. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezetnek nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 A Képviselő-testület jogosult a szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

feltételrendszerének megváltoztatására. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot szívesked-

jék támogatni. 

 

Bicske, 2018. október 10. 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

 

 

 



1. melléklet a 363/2018. számú előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

________/2018. (_____) önkormányzati rendelete 

 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) be-

kezdésében kapott felhat alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

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

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmi-

nimum 200%-t, egyedülélő esetén a 250%-t, és 

 

2. § A Rendelet 5. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki: 

18/A. § Amennyiben a 18. § (2) bekezdés alapján a bérleti jogviszony azért nem jön létre, mert 

a bérlő nem felel meg a 15. §-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek, úgy a bérbeadó 

50%-al megemelt mértékű lakbérrel köt újabb bérleti szerződést a bérlővel. 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 


