
Átdolgozzák a lakbérrendeletet 

Szentes - A lakbérrendelet szigorítását tervezik Szentesen – derül ki a ma délután 
2-kor kezdıdı testületi ülés elé kerülı anyagból. 

A 2007-es lakbéremeléssel egy idıben a jelenleg is 
érvényes, jövedelemhatártól függı, de egyébként 
alanyi jogon járó, 30–50 százalékos támogatást 
fogadta el a testület. Nem sokkal késıbb arról is 
határozott, hogy a harmadik és a további gyerekek 
után még gyermekenként 5-5 százalékos 
lakbértámogatás is jár. Ilyet ma 90–100 család kap. 
Annak ellenére nıttek mára 15 millió forint fölé a 
lakbértartozások, hogy az önkormányzati lakásokban 
élık harmadának lakbéréhez hozzájárul a város. 
 
A polgármester azt javasolja, maradjon meg a 30 
százalékos támogatás, de a költségvetésbıl erre biztosított pénzt elsısorban a 3 és 
többgyermekes családokra fordítsák. Nekik gyermekenként 10 százalékos támogatás 
jusson, de ez is legfeljebb a lakbér 90 százalékát tehesse ki. A kivételes 
méltányosságból megállapított lakbér lehetıségét, amely 90 százalékos támogatást 
jelent, a bérlık 5 százalékáról 10 százalékára terjesszék ki. Mindezekre 6 millió 
forintot biztosítson a testület. A jellemzıen a rendszerváltás elıtt, határozatlan 
idıre kötött lakásbérleti szerzıdéseket viszont megszigorítanák. Ez azt jelenti, hogy 
3 évente (elsıként idén június 30-áig) felülvizsgálnák a bérlık jövedelmi és vagyoni 
viszonyait. Akik ezek alapján már nem jogosultak szociális bérlakásra, azok számára 
piaci lakbért állapítanak meg. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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