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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. szeptember 25-éán tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d: A lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/1994.(II.24.) önkormányzati  

  rendelet módosításának megtárgyalása 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábbi képviselő-testületi üléseken - továbbá szabad helyiségbérlet iránt érdeklődő 

vállalkozók jelentkezése okán is – felmerült, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló 

7/1994.(II.24.) rendeletünk helyiségbérlet létrejöttére vonatkozó rendelkezéseit az 

Önkormányzat vagyonhasznosítási érdekeinek megfelelően módosítsuk rugalmasabbá, 

gyorsabbá téve a hasznosításra vonatkozó eljárást.  

Jelenleg minden megüresedő helyiséget – ide nem értve az önkormányzati és kötelező 

elhelyezési igény, valamint családi házas önkormányzati bérlakásnál lévő garázs céljára 

szolgáló helyiséget – csak pályázati eljárás lefolytatása után adhatunk bérbe. 

 

Célszerűnek mutatkozik, hogy a pályázati eljárás mellett a meghívásos ajánlatkérés útján 

történő helyiséghasználatot is, továbbá az üres, nem hasznosított helyiségekre vonatkozó 

bérleti igényekkel kapcsolatos rendelkezéseket is beépítsük a meglévő rendeletünkbe. Ezzel 

összhangban szükséges az önkormányzati lakások nem lakás céljára történő bérbeadásának 

feltételét áttekinteni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet módosítás 

elfogadására. 

 

Lengyeltóti, 2012. szeptember 20.    

 

 

          Zsombok Lajos     

            polgármester  

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 15/1994.(VII.28.), 8/1995.(III.30.), 16/2003.(XII.23.), 9/2005.(IV.29.),   

10/2006.(III.31.), 19/2009.(IX.25.), 17/2011.(V.26.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 

7/1994.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  

 

1.§ 

 

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/1994.(II.24.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 7.§ (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A képviselő-testület a lakásnak nem lakás céljára történő bérbeadásáról – az  

önkormányzat és a lakosság érdekeit is figyelembe véve – az önkormányzat 

vagyonhasznosítási céljaira tekintettel, esetenként dönt.” 

 

2.§ 

 

A R. 24.§-a helyére a következő rendelkezés lép: 

 

„24.§ 

 

(1) A bérbeadó üres, nem lakás céljára szolgáló helyiséget – az önkormányzati és 

kötelező elhelyezési igény, valamint a családi házas önkormányzati bérlakásnál lévő 

garázs céljára szolgáló helyiség kivételével – pályázati eljárás vagy meghívásos 

ajánlatkérés útján adhat bérbe. 
 

(2) A családi ház jellegű önkormányzati bérlakásnál lévő garázs céljára szolgáló helyiséget a 

lakás bérlőjének kell bérletre felajánlani, a lakásbérlet időtartamára. Ebben az esetben a 

bérleti díjat a képviselő-testület egyedileg állapítja meg. 

 

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott lakás bérlője a helyiségre nem tart igényt, úgy az (1) 

bekezdés rendelkezésének megfelelően a helyiség hasznosítható. 

 

(4) A pályázati eljárás vagy a meghívásos ajánlatkérés eredménytelensége esetén a helyiség 

pályázati eljárás nélkül is bérbe adható. Ebben az esetben a helyiség bérlőjét a Képviselő-

testület határozza meg. 

 

(5) A meghívásos ajánlatkérés útján hasznosításra kijelölt, meghirdetett helyiség bérletére 

jelentkezők közül az Önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlattevővel köt 

szerződést. 

 

(6) Amennyiben üres, pályázatra vagy ajánlatkérésre ki nem jelölt helyiségre vonatkozó bérleti 

ajánlat érkezik, a képviselő-testület egyedileg dönt a bérbeadásról.” 
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3.§ 

 

A R. 25.§ (1) bekezdése első mondata helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A pályázatra és a meghívásos ajánlatkérésre vonatkozó hirdetménynek tartalmaznia 

kell:” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2012. október 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. szeptember 25. 

 

 

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya      Zsombok Lajos 

             jegyző         polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. szeptember 26-án. 

  

                Dr. Szatmári Ibolya 

               jegyző 


