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 Melléklet: 
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Alkotmánybíróság ebben az évben több (pl.: 4/2005. (II. 25.) AB határozat, 5/2005. (III. 3.) AB 
határozat, 9/2005. (III. 31.) AB határozat, 10/2005. (III. 31.) AB határozat) önkormányzati rendeletet 
nyilvánított alkotmányellenessé, mert a rendeletek kizárták a szociális bérlakáshoz jutás lehetőségéből 
az önkényes lakásfoglalókat. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérbeadását csak szociális, jövedelmi és vagyoni feltételhez lehet kötni, más kizáró feltételt 
helyi rendeletben nem lehet előírni. 

 
Mivel helyi rendeletünk tartalmaz 11. § e.) és f.) pontjában is a bérlakáshoz jutás lehetőséget kizáró 

okokat: 
a bérleti ajánlatot megelőző 10 éven belül 
- önkormányzati bérlakásról térítés ellenében lemondás, 
- önkormányzati bérlakás magánforgalomban kisebbre vagy alacsonyabb komfortfokozatúra 

elcserélése 
- beköltözhető, saját tulajdonú ingatlan elidegenítése,  
illetve a bérleti ajánlattevő és családja önkényes lakásfoglalása, a Csongrád Megyei Közigazgatási 

Hivatal Vezetője felszólította Képviselő-testületet az alkotmányellenes állapot megszüntetésére. 
 
Indítványozta azt is, hogy a bérleti ajánlat megtételére használt űrlapon történő kötelező 

adatszolgáltatást pontosítsuk a jelenleg alkalmazott általános megfogalmazás helyett: 
- az űrlapon azokat az adatokat kell feltüntetni, amelyekből megállapítható az ajánlattevő szociális, 

jövedelmi és vagyoni helyzete, illetve, hogy kizáró ok nem áll fenn. 
 

A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének törvényességi észrevételét elfogadom, és a 
rendelet módosítását kérem, a melléklet szerint a Tisztelt Képviselő-testülettől azzal, hogy a rendelet 
szövegének pontosítását is elvégeztem. 
 

Kérem, hogy szíveskedjenek a rendelet módosítását a melléklet szerint elfogadni. 
 

Szentes, 2005. november 28. 
 
 
 Csányiné dr. Barkó-Nagy Vera  
 osztályvezető 
 
 
 



Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
…………../2005. (……..) számú rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 
19/1999. (VII. 10.) KT számú rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
(1) A rendelet 11. § e.) és f.) pontja hatályát veszti. 

 
2. § 

 
(1) A rendelet 15. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) Az eddig befizetett letéti díjakat fokozatosan, a lakásbérleti szerződés megkötésekor, a 

bérleti ajánlat visszavonása esetén vagy kérelemre, azonnal, kamatmentesen vissza kell 
fizetni. 

 
 

(3) A rendelet 15. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) Az ajánlattevőnek az űrlapon azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekből 

a rendelet 11-13. §-ában részletezett szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyok 
megállapíthatóak, figyelemmel a rendelet 37. § (1), (2) bekezdésére is. 

 
3. § 

 
A rendelet 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) A polgármester és a polgármesteri hivatal általa megbízott munkatársa kezelheti a 

bérleti ajánlattevő, illetve a bérlő együttlakó családtagjai 
- személyes adatait az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatban e rendelet és a 
lakástörvény (többszöresen módosított 1993. évi. LXXVIII. tv. 3. § (1) bekezdése) 
felhatalmazása alapján 

- különleges adatait a szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet jogcímén történő 
lakásbérlet esetén az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján. 

 
4. § 

 
E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

 Dr. Sztantics Csaba  Szirbik Imre 
 jegyző polgármester 

 
 

 


