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Tárgy:  Az önkormányzati lakások bérletérıl szóló 
rendelet és az önkormányzati tulajdonú 
lakások lakbérérıl szóló rendelet módosítása, 
valamint a piaci alapon bérbe adott lakások 
lakbérérıl szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése 

Sorszám: IV/7 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı 
Nagy József 
Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ /4/ bekezdés a.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  
 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. december 17-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

2009. május 21-i ülésén Békés Város Képviselı-testülete egyes, a tulajdonát képezı 
ingatlanok tulajdonjogának Békés Megyei Önkormányzattal való cseréjérıl döntött. 

A jóváhagyott csereszerzıdés 17 db. lakás ingatlant is érintett, amelyek a csere folytán Békés 
Város Önkormányzata tulajdonába kerültek. A 17 db. lakásból 4 db. Békés város, 13 db. pedig 
Tarhos község közigazgatási területén található. A lakásingatlanok bérlık által lakottan kerültek az 
Önkormányzat tulajdonába. 

Ahhoz, hogy a fenti lakásokban lakó bérlık Békés Város Önkormányzatánál létesített 
lakásbérleti jogviszonyát rendezni tudjuk, szükségessé vált a helyi rendeleteink vonatkozó részeinek 
módosítása. 

A képviselı-testület 2009. július 9-i rendkívüli ülésén az önkormányzat tulajdonába került 17 
db. lakásingatlan (4 db. békési és 13 db. tarhosi) miatt módosította az önkormányzati lakások 
bérletérıl szóló 3/1994. (II. 11.) rendelete 2. számú mellékletét. A módosítás értelmében a 
mellékletbe – a szociális elhelyezés céljára bérbe adható lakások közé – felvételre kerültek a 
nevezett ingatlanok. Továbbá 2009. augusztus 27-i ülésén a képviselı-testület meghatározta a fenti 
lakások bérleti díjának mértékét, mely az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. 
(III. 28.) számú rendelet módosításával épült be a helyi rendeletünkbe. 

A fenti rendelet-módosítások elıkészítése a Békés Megyei Önkormányzattól kapott adatok, 
információk, dokumentációk alapján történt. 

Ezt követıen a LISZ Kft. elkezdte a lakások helyszíni szemléjét és állapotfelmérését, melyek 
eredménye nem mindenben egyezett meg az elızetes adatokkal, a lakások alapterülete tekintetében 
lényeges eltérések mutatkoztak a korábban rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz képest. Emiatt 
szükséges az 5/2003. (III. 28.) KT rendelet 1/A. §-ának módosítása. A tarhosi lakások közül 12 db. 
társasházban helyezkedik el, de az ingatlan minél gazdaságosabb hasznosítása érdekében – csekély 
átalakítási költséggel (pl.: ajtó befalazása) – 14 db. lakás kialakítható lenne. Az említett átalakítást 
követıen létrejött ingatlanegységek önálló lakásként funkcionálhatnak, mert rendelkeznek 
mindazokkal a helyiségekkel (pl.: vizesblokk), amelyet a Lakástörvény (az 1993. évi LXXVIII. 
törvény) e tekintetben szabályoz. 
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A lakások állagát tekintve javasoljuk 2 db. lakás pályázat útján történı bérbeadását, mely 
lakások bérbe vételére egyébként igény mutatkozik. A két lakás pályázat útján történı bérbeadása 
esetén szükséges azok piaci lakbérének megállapítása a helyi rendeletben. 

Jelenleg a szociális alapon bérbe adott lakások lakbérét az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbérérıl szóló 5/2003.(III.28.) számú rendelet, míg a pályázat útján, piaci alapon bérbe adott 
lakások lakbérét a piaci alapon bérbe adott lakások lakbérérıl szóló 14/2006. (III.31.) számú 
rendelet szabályozza. A könnyebb áttekinthetıség, kezelhetıség szempontjából javasoljuk a 
lakbérek egy rendeletben történı szabályozását. 

A fent leírtak alapján szükséges: 

- az önkormányzati lakások bérletérıl szóló 3/1994. (II. 11.) KT rendelet 1. számú 
mellékletének kiegészítése a 2 db. piaci alapon bérbe adni kívánt lakással, 

- az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) KT rendelet 
módosítása a lakások alapterülete kapcsán (1/A. §), továbbá kiegészítése a piaci 
alapú lakbérekkel, 

- a piaci alapon bérbe adott lakások lakbérérıl szóló 14/2006. (III. 31.) KT rendelet 
hatályon kívül helyezése,  

melyet az elıterjesztéshez csatolt rendelet-módosítás tervezetek tartalmaznak. 

 

Kérem a T. Képviselı-testülettıl a mellékelt rendelet-tervezetek elfogadását.  

 

Békés, 2009. december 8. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

.../2009. (XII. 18.) 
 

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉR İL SZÓLÓ 
3/1994. (II. 11.) rendelet 

 
 m ó d o s í t á s á r ó l 

 
 

Békés Város Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1)-(2) 
bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, 19. § (1), valamint a 84. § (2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
  

1. § 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzati lakások bérletérıl 
szóló 3/1994. (II. 11.) számú rendeletének 1. számú melléklete az alábbi lakásokkal egészül 
ki: 

 
Tarhos, Békési u.7. fsz. 7. 
Tarhos, Békési u.7. fsz. 8. 
 

2. §  
 
E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
B é k é s, 2009. december 17. 
 
 
 
 Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2009. december 18-án. 

 
 
 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                jegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

.../2009. (XII. 18.) 
 

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK LAKBÉRÉR İL SZÓLÓ 
5/2003. (III. 28.) rendelet 

 
 m ó d o s í t á s á r ó l 

 
 

Békés Város Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1)-(2) 
bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, 19. § (1), valamint a 84. § (2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) számú rendeletének (a továbbiakban R.) 1. §-a az alábbi (8) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A piaci alapon bérbe adott lakások lakbére: 
 
 Békés város közigazgatási területén:  450,- Ft/m2/hó 
 Tarhos község közigazgatási területén:  300,- Ft/m2/hó” 
 

2. § 
 
A R.) 1/A.§ (1) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 

„1/A.§ 
(1) A lakbérek mértéke:  

Tarhos, Békési út 7. fsz. 1  33 m2    179.-Ft/m2/hó 
       fsz. 2  33 m2    179.-Ft/m2/hó 

           fsz. 3  33 m2    179.-Ft/m2/hó 
     fsz. 4  33 m2    179.-Ft/m2/hó 

fsz. 5   56 m2    179.-Ft/m2/hó 
fsz. 6  56 m2    179.-Ft/m2/hó 
 I.1.,   56 m2    179.-Ft/m2/hó 
 I.2.,  56 m2    179.-Ft/m2/hó 
 I.3.,  82 m2    179.-Ft/m2/hó 
 I.4.,  56 m2    179.-Ft/m2/hó 
 I.5.,  82 m2    179.-Ft/m2/hó 
 I.6.  56 m2    179.-Ft/m2/hó 

            Tarhos, Békési út 7/E.   46 m2 (tanya) 115,-Ft/m2/hó” 
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3. §  
 

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a piaci alapon bérbeadott 
lakások lakbérérıl szóló 14/2006. (III. 31.) KT rendelet hatályát veszti. 
 
 
B é k é s, 2009. december 17. 
 
 
 
 Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2009. december 18-án. 

 
 
 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                jegyzı 


