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Tisztelt Képviselő-testület! 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évben alkotta meg a 16/2006 

(VIII.31.) önkormányzati rendeletét, mely az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szól. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 5/2000. (IV. 27.) ÖKT. számú rendelete szabályozza az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait, melyet a T. 

Képviselő-testület egy alkalommal, 2012-ben módosított.  

 

A lakásrendelet az elmúlt több, mint tíz évben több alkalommal módosításra került, azonban a 

rendelet vonatkozásában szükséges egy átfogó vizsgálat, mellyel a megváltozott jogszabályi és 

társadalmi környezethez igazítanák az új lakásrendeletet. 

 

Az új lakásrendelet-tervezetének legnagyobb változtatása, hogy a lakásigénylési névjegyzék 

megszüntetésre kerülne, minden jogcím esetén (a rendeletben meghatározottak kivételével: 

méltányosság, ismételt bérbeadás, „szakember-lakás”) pályázat kiírását után, a beérkezett 

pályázatok feldolgozását követően választja ki a T. Képviselő-testület a nyertes pályázatot és 

köt vele szerződést. A szociális bérlakások esetében egy értékelési lap alapján állítható fel 

rangsor, mely a döntésben nyújt segítséget. 

 

A tervezet értelmében több jogcímen adható bérbe lakás, új elem a költségelven bérelhető. A 

lakásrendelet-tervezet a méltányossági (pl. vis maior miatt nehéz helyzetbe kerültek) alapon 

biztosítható lakás feltételeit is szabályozza.  

 

A lakások bérleti díja is ebbe az egységes rendeletbe került beépítésre: 

 

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakáskategória szerinti havi bérleti díjának 

mértéke: 

a) összkomfortos lakás:  320,- Ft/m2 

b) komfortos lakás:  250,- Ft/m2 

c) komfort nélküli lakás:  70,- Ft/m2 

 

A költségelvű (bérlőkijelölési joggal rendelkező) lakások lakáskategória szerinti havi bérleti 

díjának mértéke: 

a) összkomfortos lakás:  500,- Ft/m2 

b) komfortos lakás:  400,- Ft/m2 

A jelenleg hatályos rendelet nem tesz különbséget a jogcímek között, egységesen az alábbi 

bérleti díjakat tartalmazza: 

a) összkomfortos lakás:  220,- Ft/m2 
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b) komfortos lakás:  170,- Ft/m2 

c) félkomfortos:    90,- Ft/ m2 

d) komfort nélküli lakás:  60,- Ft/m2 

 

A rendelet-tervezet félkomfortos lakásra már nem határoz meg bérleti díjat, tekintettel arra, 

hogy a lakáskoncepció elkészítése során elkészült felmérés nem tartalmaz ilyen 

komfortfokozatú lakást. 

 

A T. Képviselő-Testület 2017. április 26-án tárgyalta képviselő-testületi ülésén a rendelet-

tervezetet. Akkor, úgy döntött, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az alábbi 

szabályozási feltételeket beépíthetők-e a rendelet-tervezet szövegébe:  

 

1. Társbérlet lehetősége 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 5. §-a az alábbiakról rendelkezik 

(társbérlő): 

 Önkormányzati és állami lakásban megüresedett társbérleti lakrészt ismételten, 

önálló bérletként bérbe adni nem lehet. 

 Önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzati lakásban lévő 

megüresedett társbérleti lakrésznek a lakásban maradó társbérlő részére történő 

bérbeadásának feltételeit. 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a az alábbiakról rendelkezik 

(bérlőtárs): 

 

 Önkormányzati lakásra bérlőtársi szerződés önkormányzati rendeletben meghatározott 

feltételekkel köthető. 

 Önkormányzati lakásra - ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik - a 

házastársak közös kérelmére, bérlőtársi szerződést kell kötni. 

 A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják. 

Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges. 

 

2. Bérleti jog erkölcsi bizonyítványhoz kötése 

 

A helyi önkormányzatok jogalkotási hatáskörének terjedelmét az Alaptörvény 

határozza meg, melynek 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi 
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önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 

illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

 

A lakásbérleti jogviszony törvény által szabályozott társadalmi viszony, ezért a helyi 

önkormányzat a törvény felhatalmazása alapján rendelkezik a lakásbérletre vonatkozó 

szabályozási körrel. A lakásbérleti viszonyok szabályozására a lakások és helyiségek 

bérlete, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) ad jogalkotási felhatalmazást a helyi 

önkormányzatnak. 

 

A Lakástv.  3. § (1) bekezdésében, illetve a 2. sz. mellékletében meghatározza, mely a 

lakások bérletével kapcsolatos szabályok megállapítására rendelkezik, a helyi 

önkormányzat rendeletalkotási hatáskörrel. A Lakástv. 3. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy önkormányzati rendeletben meg kell határozni az önkormányzati lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és 

vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit. 

 

A Lakástv. nem általános felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok tulajdonában álló 

lakásokkal kapcsolatos lakásbérleti jogviszonyok tartalmának szabályozására, hanem 

konkrétan meghatározza azokat a szabályozási tárgyakat, amelyekre nézve az 

önkormányzat rendeletben rendelkezhet. 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete azzal, hogy büntetlen előélethez kötné az ingatlan 

bérbeadását, túllépné a rendeletalkotási hatáskörét, mivel törvényi felhatalmazás nélkül 

a lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásnál olyan további feltételt 

határozna meg, melyek a szociális, és vagyoni helyzettel összefüggésben nem állnak, 

azzal összefüggésbe nem hozhatóak. (A Kúria Önkormányzati Tanácsa a szociális 

támogatás feltételeinek önkormányzati rendeletben történő meghatározásával 

kapcsolatban Köf.5051/2012/6. számú határozatában kimondta, hogy törvényi 

felhatalmazás hiányában nem lehet a szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális 

célú szempontokat.) Egyrészt nem indokolható az önkormányzati tulajdon védelmével, 

másrészt sértené az egyenlő bánásmód követelményét, valamint sértené/ korlátozná az 

Alaptörvényben foglalt, az egyént megillető alapjogokat. 

 

3. A tervezet 10. § (2) bekezdésének b) pontjában szabályozott (a bérlő jogerős bírói 

ítéletben vagy szabálysértési határozatban megállapítottan az együttélés szabályait 

súlyosan sértő magatartást tanúsított) feltétel bővítése fentiekre tekintettel nem 

lehetséges, sőt a jelen előterjesztés, tekintettel arra, hogy egyébként is kizárólag a bérlő 

nyilatkozatát fogadhatja el az Önkormányzat, más eszköz nem áll rendelkezésre ahhoz, 

hogy erről bizonyosságot szerezzen, kivette a feltételek közül. 
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Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (V. 31.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a lakások és helyiségek 

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

LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a bérlők és a bérbeadók településen 

működő érdekképviseleti szervezetének véleményét a az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezet vonatkozásában 

hirdetmény közzétételével kikéri. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Jánossomorja Város Önkormányzatának 

hivatalos honlapján a rendelet-tervezet hirdetmény útján történő elhelyezéséről 

gondoskodjon. 

A hirdetmény elhelyezésének napja: 2017. június 1. 

A hirdetmény levételének napja:  2017. június 16. 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2017. június 1. 

 

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati 

javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 

Jánossomorja, 2017. 05. 18. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

 


