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S z e n t e s 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díj hátralékának 
növekedése 2011-2013. években felgyorsult, és egy-egy évben már elérte a négy-
ötmillió forintot. Ezért 2013-ban felmértük a lakások bérlőinek jövedelmi 
viszonyait, majd 2014. évtől egy sokkal szigorúbb lakásrendeletet vezettünk be, 
illetve a bérlők jövedelmével fordítottan arányos és az alacsonyabb 
jövedelműeknek kedvező jelentősebb lakbértámogatást. A szigorítás abban 
nyilvánult meg, hogy bár elismertük, hogy a túlnyomó többségében szociális 
bérlakásban élő, nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező bérlők egy-egy 
hónapban megcsúszhatnak a lakbér fizetésével, de ha három egymást követő 
hónapban sem fizet valaki, a hivatalnak a bérleti szerződést fel kell mondania. A 
felmondási kötelezettség alól csak a képviselő-testület adhat felmentést.  

 A végrehajtási eljárás lerövidítése érdekében a bérlőknek a magasabb 
támogatás megállapítása előtt közjegyzőnél nyilatkozatot kell tenniük, hogy ha 
három egymást követő hónapban nem fizetik a lakbért és a bérleti szerződésük 
felmondásra kerül, vagy a bérleti jogviszonyukat nem hosszabbítják meg, a 
lakást önként elhagyják. Természetesen a legrászorultabbak családtámogatást 
és szociális támogatást is kérhetnek és kapnak is, hogy problémáikat meg tudják 
oldani. 

A rendelet előírásainak megfelelően a Szentes Városi Szolgáltató Kft. is 
fokozta lakbérbehajtási tevékenységét.  

A rendelet hatására (is) és a Lakásügyi Bizottság, a hivatal, a közjegyző, a 
kft. a szociális szervezetek összehangolt és következetesebb munkájának 
következtében a lakbérhátralék növekedése jelentősen lelassult, majd 2016. 
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évben az emelkedés megszűnt, sőt csekély mértékű, de összességében nagyon 
nagy jelentőségű csökkenés is kimutatható.  

A lakások bérlőinek körében nagyon jelentős volt a mozgás, mintegy 100 
lakás bérlője változott vagy változik meg (ez a lakások mintegy 22 %-a) a 
közeljövőben. A változások tartalmazzák az önként vagy kényszer hatására 
kiköltözőket, a kisebb lakásba költözőket, a végrehajtási eljárás alatt állókat, 
illetve a meghalt bérlőket is. A jelenlegi bérlők már csak az összes 
lakbérhátralék mintegy 30-%-ával (8.360.643.-forinttal) tartoznak. 
Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy a lakbérhátralék behajtása a Szentes 
Városi Szolgáltató Kft. fokozott erőfeszítése ellenére sem gyorsult fel, mert 
legtöbb jelenlegi és volt bérlőnknek nincs végrehajtható vagyona. 

Tekintettel arra, hogy a szegénységi küszöb (különböző számítási módok 
vannak) ma országunkban mintegy 70.000.- forint fejenként; a létminimum 
pedig 2015-ben a KSH módszere szerint a Magyar Szakszervezeti Szövetség 
által számítva mintegy 64-88.000.- forint (függ a család létszámától); valamint 
arra, hogy a Képviselő-testület által 2016. decemberében módosított, A szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet lakásfenntartási 
támogatást akkor állapíthat meg, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, 
javaslatot teszek a megállapítható lakbértámogatás jövedelemhatárainak 
megemelésére. 

A lakbértámogatás jelenlegi mértéke:  
 

 a bérlakásban legálisan lakókra   támogatás 
jutó jövedelem átlaga/fő 
 
        <     15.000 Ft/hónap    a lakbér 90 %-a 
15.001 – 30.000 Ft/hónap    a lakbér 75 %-a 
30.001- 40.000 Ft/hónap      a lakbér 50 %-a 
40.001 – 50.000 Ft/hónap    a lakbér 25 %-a 
 

A lakbértámogatás javasolt mértéke: 
 
 a bérlakásban legálisan lakókra   támogatás 
jutó jövedelem átlaga/fő 
 
             – 30.000 Ft/hónap    a lakbér 90 %-a 
30.001 -- 40.000 Ft/hónap    a lakbér 75 %-a 
40.001 – 55.000 Ft/hónap    a lakbér 50 %-a 
55001 – 75.000.Ft/hónap    a lakbér 25 %-a 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
………./2017. (I. …..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 
33/2013. (XII. 31.) számú rendelet módosításáról 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a.) és e.) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 9.) pontja és A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 33/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép 
 

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi az önkormányzat tulajdonában, bármilyen jogcímen 
fenntartásában, kezelésében álló lakás bérletére azzal, hogy a szolgálati lakásokra az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

2. § 
 

A R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) Amennyiben a bérlő e rendelet kihirdetése után (kb. 2017. február 10.) összesen három hónapi 
lakbérnek megfelelő hátralékot halmoz fel, bérleti szerződését fel kell mondani, és ha 
szükséges, ellene végrehajtási eljárást kell indítani. 

 
3. § 

 
A R. 35. § (1 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(1) A lakbértámogatás mértéke: 
 

a bérlakásban legálisan lakókra jutó 
jövedelem átlaga/fő támogatás mértéke 

 
- 30.000 Ft/hónap a lakbér 90%-a 

30.001-40.000 Ft/ hónap a lakbér 75%-a 
40.001-55.000 Ft/hónap a lakbér 50%-a 
55.001-75.000 Ft/hónap a lakbér 25%-a 

 
4. § 

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után 

megállapított lakbértámogatás esetében kell alkalmazni. A megállapított lakbértámogatásokat e 
rendelet előírásai nem érintik. 
 
 Dr. Sztantics Csaba Szirbik Imre 
 jegyző polgármester 

  
 




