
ELŐTERJESZTÉS 

Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

2012. november 29-ei ülésére 

1/d. napirend 

Tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyisé-
gek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(VIII.30.)Kt. 
rendelet módosításáról. 

Előadó: Tabányi Pál polgármester 

Készítette: Margruber János jegyző 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Az előterjesztés (rendelet‐tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű 

nyílt szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

Bizottsági tárgyalásra: 

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. 

Maglód, 2012. november 23. 

 Margruber János 
 jegyző 
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Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű nyílt 

szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

Bizottsági tárgyalásraMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  : 

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  – Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

2234 Maglód, Fő utca 12. 

EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 29-ei ülésére 

1/d. napirend:  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  bérletéről, 
valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelet módosításáról. 

Előadó:  Tabányi Pál polgármester 

Készítette:  Margruber János jegyző 

Melléklet:  rendelet‐tervezet 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A mellékelt dokumentum szerint előterjesztem az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelet módosítására 
vonatkozó javaslatot. 

I. 
INDOKOLÁS 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint „Fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a ked-
vezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között leg-
alább 30 napnak el kell telnie.” Ezen rendelkezés az önkormányzati rendeletekre is vonatkozik. 
Ebből következően a 2013. január 1. napján hatályba léptetni szándékozó, díjemelést eredmé-
nyező módosító rendeletet legkésőbb 2012. december 2-áig ki kell hirdetni. 

A javasolt módosítás a várható inflációhoz igazítva korrigálja a lakbérek mértékét, kiegészítve 
azt a költségalapon meghatározott bérlakások bérleti díjával (noha jelenleg nincs ilyen bérlemé-
nyünk). Emellett a rendelet kiegészítésétét javasoljuk a külön szolgáltatások körének, díjának és 
számítási módjának meghatározásával. A határozatlan idejű bérleti szerződések közös meg-
egyezéssel, cserelakás igénye nélkül történő megszüntetése esetén a javaslat újraszabályozza a 
bérlőnek fizetendő térítési díj (lelépési díj) számítási alapját és mértékét. 

II. 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható kö-
vetkezményeit, melyeket az alábbi hatásvizsgálati lap tartalmaz: 

Hatásvizsgálati lap 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa)  A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A  tervezet a bérlők vonatkozásában  inflációkövető  lakbéremelést  tartalmaz. Emellett a külön 
szolgáltatások, valamint a pénzbeli térítési díj pontosabb meghatározásával egyértelműbbé, vi‐
lágosabbá teszi a feleknek a bérleti jogviszonyból eredő jogosultságait és kötelezettségeit. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100194.TV&celpara=32#xcelparam
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131186.563183&celpara=17#xcel
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ab)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

Nem mérhető hatás. 

ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Nem jelentős. 

b) A  jogszabály megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható  következmé‐
nyei 

A rendelet módosítására törvényi kötelezettség nincs. 

c)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához  szükséges  személyi  szervezeti,  tárgyi és pénzügyi  feltételek  rendelke‐
zésre állnak. 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. 

Maglód, 2012. november 23. 

Tisztelettel: 

Tabányi Pál 
polgármester
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____//22001122..((  XXII..____..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett--tteerrvveezzeettee  

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú 
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 

28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelet 

módosításáról 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, vala-
mint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (a továb-
biakban: Lt.) 34. § (1)-(4) bekezdéseinek felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdo-
nában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 
28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 

1. § 

A Lakásrendelet a következő alcímmel és a 11/A. §-sal egészül ki: 

A külön szolgáltatások köre, díja és számítása 

11/A. § 

(1) Külön szolgáltatások köre: 

a)  rádió és tv‐adók vételének biztosítása központi antennáról, 
b)  központi fűtés és melegvízellátás, 
c)  vízellátás  és  csatornahasználat,  csatornával  nem  rendelkező  épületeknél  szennyvíz‐

elszállítás, 
d)  szemétszállítás. 

(2) A bérbeadó által nyújtott, az (1) bekezdés a)‐d) pontjaiban meghatározott külön szolgáltatások 
meghatározását és díjtételeit a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 

(3) A bérlő köteles a lakásban lévő egyéb közszolgáltatásokat mérő órák fogyasztására külön köz‐
üzemi  szerződést  kötni  a  szolgáltatókkal,  és  az  abban  foglaltaknak megfelelően  a  közüzemi 
szolgáltatások díját megfizetni  (pl. villamosenergia, gázszolgáltatás). Amennyiben a közüzemi 
szolgáltatásra a bérbeadó  rendelkezik szerződéssel a szolgáltatóval, úgy a bérlő által  felhasz‐
nált, a bérbeadó tulajdonában  lévő fogyasztási órával mért közszolgáltatás díját a bérbeadó a 
bérlő részére továbbszámlázza. 

(4) Az  (1)‐(2) bekezdésben  foglalt  külön  szolgáltatások,  valamint a  (3) bekezdés alapján  tovább‐
számlázott  közszolgáltatások  díját  a  bérlő  a  lakbérrel  egyidejűleg,  a  10. §  (1)  bekezdésben 
meghatározott határidőid egy összegben köteles megfizetni a bérbeadó részére. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt fizetési kötelezettség nem teljesítése a bérlő részéről olyan lényeges 
kötelezettségszegésnek minősül, mely esetén a bérleti  szerződést  a bérbeadó  rendkívüli  fel‐
mondással megszüntetheti. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV&celpara=34#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV&celpara=34#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV&celpara=34#xcel
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2. § 

A Lakásrendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

20. § 

(1) Ha a határozatlan  időre szóló  lakásbérleti szerződést a bérlő kezdeményezésére a felek közös 
megegyezéssel  úgy  szüntetik meg,  hogy  a  bérlő másik  önkormányzati  lakásra  bérleti  jogvi‐
szonyt nem kíván  létesíteni, bérlakásának három hónapon belül –  tisztán, kiürítve, helyreállí‐
tott állapotban – a bérbeadó részére történő átadása esetén pénzbeli térítés illeti meg, mely‐
nek alapja a lakás komfortfokozata és m2‐ben figyelembe vett hasznos alapterülete. 

A pénzbeli térítés mértéke: 

a) összkomfortos lakás  30.000 Ft/m2, 

b) komfortos lakás  25.000 Ft/m2, 

c) félkomfortos lakás  15.000 Ft/m2, 

d) komfort nélküli lakás  10.000 Ft/m2. 

Hatályos szabályozás: 

„20. § 

(1) Az 1994. január 1. előtt határozatlan időre bérbe adott önkormányzati lakásra a bérlő kezdeményezésére 
a bérleti jogviszony közös megegyezéssel megszüntethető és ilyenkor a bérlő az 1993-ban a lakásra megál-
lapítható használatbavételi díjnak: 

a) öt évnél rövidebb bérleti jogviszony esetén egyszeresére, 
b) öt évnél hosszabb bérleti jogviszony esetén háromszorosára 

tarthat igényt.” 

3. § 

A Lakásrendelet 1. számú mellékletének a lakbérek megállapítására vonatkozó része helyé-
be e rendelet 1. számú mellékletében megállapított mértékek lépnek. 

3. § 

A Lakásrendelet kiegészül e rendelet 2. számú mellékletével megállapított 4. számú mellék-
lettel. 

4 § 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatá-
lyát veszti. 

 Tabányi Pál sk. Margruber János sk. 
 polgármester jegyző 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. november __. 

 Margruber János sk. 
 jegyző 
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1. számú melléklet a __/2012.( XI.__.) önkormányzati rendelethez 

11..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  

Az önkormányzati bérlakások bérleti díja 
(2013. január 1‐től) 

  2012. év  2013. év 

A munkaviszonyhoz kötött szolgálati jellegű lakás: 

– összkomfortos lakás....................................... 453 Ft/m2/hó  476 Ft/m2/hó 

Szociális bérlakás: 

–  összkomfortos lakás....................................... 278 Ft/m2/hó  292 Ft/m2/hó 

–  komfortos lakás ............................................... 91 Ft/m2/hó  96 Ft/m2/hó 

–  félkomfortos lakás ........................................... 76 Ft/m2/hó  80 Ft/m2/hó 

–  komfort nélküli lakás........................................ 63 Ft/m2/hó  66 Ft/m2/hó 

Költségalapon meghatározott bérlakás: 

– összkomfortos lakás  –  650 Ft/m2/hó 

– komfortos lakás  –  560 Ft/m2/hó 

– félkomfortos lakás  –  330 Ft/m2/hó 

– komfort nélküli lakás  –  200 Ft/m2/hó 



 

1/d. Rendelet‐tervezet a lakásrendelet módosításáról  2012. november 29. 
 

7 

1. számú melléklet a __/2012.( XI.__.) önkormányzati rendelethez 

44..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  

A 11/A. §‐ban meghatározott külön szolgáltatások díja és számítása 
(2013. január 1‐től) 

a)  Rádió és tv‐adók vételének biztosítása központi antennáról: 

300 Ft/hó/lakás. 

b)  Központi fűtés és melegvízellátás: 

A külön szolgáltatás díjtételeinek meghatározása és a bérlők felé történő elszámolá‐
sa a központi fűtésről és melegvíz‐szolgáltatásról szóló 189/1998.(XI.23.)Korm. ren‐
delet alapján történik. 

c)  Vízellátás és a  csatornahasználat, alvízmérő órával,  illetve  csatornával nem  ren‐
delkező épületeknél szennyvízszállítás: 

5 m3/fő/hó fogyasztásnak megfelelő átalány. 

d)  Szemétszállítás: 

Amennyiben a külön  szolgáltatásra vonatkozóan a bérlő a közüzemi  szolgáltatóval 
külön szerződést nem kötött, úgy a bérlő Maglód Város Önkormányzatának a helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és 
a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 21/2003.(XI.3.)Kt. rendelet 1. számú 
mellékletében a 110  literes edényzetre meghatározott hulladékkezelési közszolgál‐
tatási díjat köteles megfizetni. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800189.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800189.KOR&celpara=#xcelparam
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