
 
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

10/2012./VII.31./  
 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek 

mértékérıl, az önkormányzati lakbértámogatás mértékérıl és feltételeirıl szóló 
7/2002./VII.9./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) 
bekezdés e.) pontja, (2) bekezdése és a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, 
a lakbérek mértékérıl, az önkormányzati lakbértámogatás mértékérıl és feltételeirıl szóló 
7/2002./VII.9./ rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a 
lakbérek mértékérıl, az önkormányzati lakbértámogatás mértékérıl és 
feltételeirıl szóló 7/2002./VII.9./ rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) 
bekezdésében meghatározott három havi lakbér kettı havi lakbérre módosul.  

 
(2) A R. 3. § (7) bekezdésében „ a havi lakbér hatszorosának megfelelı” kifejezés 

„a havi lakbérnek megfelelı” kifejezésre módosul. 
 

2. § 
 

(1) A R. 5. § (7) bekezdése a következık szerint módosul: „Önkormányzati lakás 
pályázati úton történı bérbeadásakor a bérleti szerzıdést egy évre kell 
megkötni a bérlıvel.” 

(2) A R. 5. § (8) bekezdésében szereplı „5 évre” terminus „1 évre” módosul. 
(3) A R. 5. § (9) bekezdés számozása (10) bekezdésre módosul. 
(4) A R. 5. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) El kell utasítani a 

pályázatot, ha a pályázónak az önkormányzattal szemben lakásbérleti díj 
tartozása, önkormányzati lakásban okozott kár miatt fennálló fizetési 
kötelezettsége, önkormányzati lakásbérlet megszőnése után ki nem egyenlített 
közmő tartozása van.” 

(5) A R. 17. § (4) bekezdésében szereplı „5 évre” terminus „1 évre” módosul. 
 

3. § 
 

A R. 27. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki… „(5) A ki nem egyenlített vételárat a 
mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelve kell részletekben megfizetni.” 
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4. § 
 

A R. 3. sz. melléklete az alábbira változik: 
 „           
 

3.sz. melléklet: 
 

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbértámogatásának mértéke 
 

A bérlı családjában az egy fıre jutó jövedelem az 
érvényes öregségi nyugdíjminimum %-ban 

A lakbér támogatás mértéke a 
lakbér %-ban 

Legfeljebb 150  10 
Legfeljebb 125 15 
Legfeljebb 100 20 
 
 

5. § 
 

A R. 4. sz. melléklete az alábbiakra változik: 
„          4.sz. melléklet. 
 
Lakbér mértéke 2012. évben 240,- Ft/m2/hó. 
2013. évtıl kezdıdıen a lakbérmértéke évente az infláció mértékével emelkedik.” 
 
 
 
 

6. § 
 

A R. 2012. augusztus 1-én lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon 
gondoskodik. 
 
 
Kıtelek, 2012. július 5. 
 
 
 
/: Lovász Tibor :/       /: Dr. Varga Zoltán :/ 
   polgármester               mb. jegyzı 
 
 
A rendeletet 2012. július 31-én az önkormányzat hirdetı tábláján történı kifüggesztéssel 
kihirdettem. 
 
 
         /: Dr. Varga Zoltán :/ 
               mb. jegyzı 

 


