
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2016. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLÚ 

HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 

7/2008. (III.28) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a lakások és helyiségek 

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

törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) 

bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §-ban, 20. § (3) bekezdésében, 21 § (6) 

bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 42. § (2) 

bekezdésében, 54. § (1)-(2) bekezdésében, 58. § (2)-(3) bekezdésében, 84. § (1)-(2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § 9. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontjában és 

(7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 

1.§  A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2008. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdésében a „2 havi” 

szövegrész helyébe „6 havi”szöveg lép. 
 

 

2.§  A Rendelet 5. § (6) bekezdésében „az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. § b. pontja” 

szövegrész helyébe a „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. 

pontja”szöveg lép. 
 

 

3 § A Rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(5) A személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

kell eljárni.” 
 

 

4. § A Rendelet 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az adás-vételi szerződés megkötésekor a vételár 50%-át egy összegben kell 

megfizetni az önkormányzat számára. A vételár hátralékot a vevőnek 5 év alatt kell 

kiegyenlíteni, havonta egyenlő mértékű részletekben. A fizetendő havi törlesztő 

részlet azonban nem lehet kevesebb, mint a lakásra vonatkozó mindenkori lakbér 

összege.” 
 

 

5. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 

DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
jegyző polgármester 



 

1. melléklet a 6/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 

        „1. melléklet a 7/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

KÉRELEM 

önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérletére 

I. Az igénylő személyi adatai: 

Név:……………………..............                    Születési név:…………………………........ 

 Születési hely, idő:………………………       Anyja neve:…………………………........... 

 Családi állapota:………………………….      Lakóhelye:…………………………………. 

 Bejelentkezés időpontja:…………………      Állampolgársága:…………………………... 

 Munkahelye:……………………………...     Havi nettó jövedelme:……………………… 

 (a kérelem benyújtását megelőző háromhavi nettó jövedelmet kell alapul venni) 

 

II. Együtt költöző személyek: 

Neve: Szül.éve: 

Anyja neve: 

Havi nettó 

jövedelme: 

Rokoni kapcsolata: 

    

    

    

    

 

III. A kérelmező és az együtt költöző személyek jelenlegi lakáskörülményei: 

Ténylegesen használt lakás címe:………………………………………………………………. 

Lakás típusa:     magán tulajdon             önkormányzati bérlakás                  állami tulajdon 

(megfelelő aláhúzandó) 

Milyen minőségben lakik a lakásban:       tulajdonos      bérlő       haszonélvező? 

(megfelelő aláhúzandó) 

 

IV. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 

A kérelmező és a vele együtt költöző személy rendelkezik-e, illetve korábban rendelkezett-e 

Felsőzsolca területén és annak 50 km-es körzetében bármilyen ingatlan tulajdonjogával? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 



Szokásos mértékű felszerelési és berendezési tárgyakon túl rendelkezik-e vagyonnal? (Vagyon 

alatt a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek megfelelően 

azt a hasznosítható ingatlant-járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek külön-

külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének harmincszorosát (855.000 Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft) meghaladja.) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Gépjármű esetén: …………….típus ……………rendszám …………… a szerzés ideje 

Becsült forgalmi érték1: ………………. Ft. 

 

V. Milyen időtartamra kívánja a lakást bérbe venni? 

    1 év         2 év        3 év         4 év         …….. év (a megfelelő aláhúzandó ill. kitöltendő) 

 

VI. Kérelem indokolása: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek, az adatokban történő változást 30 napon belül Felsőzsolca Város Polgármesteri 

Hivatalának bejelentem. 

Hozzájárulok, hogy a nyomtatványban feltüntetett személyi és lakcím az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

előírtaknak megfelelően kezeljék. 

 

Felsőzsolca, …………. év ……………….hó……….nap  

 

         ……………………………….. 

                                                                kérelmező aláírása 

Kérelemhez csatolandó: 

Kereseti, jövedelmi viszonyt igazoló munkáltatói, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 

kiadott igazolás, munkáltatói javaslat, kinevezésre, alkalmazásra vonatkozó okiratok másolata. 

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az 

igénylés elbírálásáig, illetve kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az 

Önkormányzat jogosult az igénylő személyes adatait kezelni 

 

 
1 Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 


