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 Szentes Város Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 
  S z e n t e s 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló, többször módosított 
19/1999.(VII.10.) KT számú rendelet 2.számú mellékletét a lakbérek mértékéről, a Képviselő-
testület a 2007. február 23-i, rendes ülésén módosította. Ezzel együtt a többletbevétel egy 
részét a Lakásügyi Bizottság rendelkezésére bocsátotta, hogy azt, a szociálisan rászoruló 
családok számára lakbértámogatásként adja vissza. A Képviselő-testület álláspontja szerint 
igazságosabb közvetlenül a rászorulóknak adni a támogatást, mint az alacsony lakbérekkel 
minden bérlőt szociális juttatásban részesíteni. 
 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban 
lakástörvény)  34.§ /3/ bekezdése szerint a szociális helyzet alapján történő bérbeadással 
érintett bérlők részére az önkormányzati lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és 
eljárási szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, külön törvényben 
meghatározott, önálló ellátásként nyújtható, helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 
rendelkezések figyelembevételével, az önkormányzat rendeletében kell meghatározni. A 
bérbeadó a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja.  
  Mint Önök által ismert, a szociális törvény szerint helyi lakásfenntartási támogatás 
annak járhat, akinél az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb vagy egyenlő, mint a 
nyugdíjminimum kétszerese, a lakásfenntartásra fordított kiadásoknak el kell érnie az összes 
jövedelem minimum 30 %-át. Az adható lakásfenntartási támogatás legalább 2500.- Ft 
havonta. A megfogalmazásból is kitűnik, hogy a jövedelemhatárt és a támogatás összegét 
magasabban is lehet megállapítani, illetve a lakásfenntartásra fordított költségek arányát lehet 
csökkenteni, mint ahogy ezt a jelenleg hatályos rendeletünk meg is teszi. 
 
 Tekintettel arra, hogy a lakbérek 2007. május 1-től jelentősen megemelkedtek, és arra 
is, hogy az önkormányzati bérlakásban lakók jövedelme nem ismert előttünk – különösen az 
1994 év előtt, határozatlan időre kiutalt lakások bérlőinek jövedelme (kb. 60 %-a bérlőinknek) 
– nem tudjuk megbecsülni a lakbértámogatást kérők, illetve az arra jogosultak számát. A 
Képviselő-testület számításaink szerint erre az évre mintegy hat millió forintot határozott meg 
lakbértámogatásra.  
 Az összeg szétosztása során kettős elvárásnak kell megfelelni. Költségvetésünk ismert 
helyzetében a rendelkezésre álló keretet nem szabad túllépni, ugyanakkor minden 
rendelkezésre álló pénzeszközzel támogatni kell a szociálisan rászoruló családokat. Ezt a célt 
rendeletünk legalább kétszeri módosításával tudjuk elérni.  



 

Az első lépésben 2007. március 30-án a törvény által szabályozott minimális összeget 
állapította meg a Képviselő-testület, feltételek legszigorúbb meghatározásával. A támogatási 
kérelmek benyújtására határidőt szabtunk, amely azonban nem jogvesztő határidő.  A 
kérelmek kiértékelése után látjuk az igényeket és, mivel a Képviselő-testület által biztosított 
költségvetési keret megengedi, most egy második rendeletmódosítással emelni tudjuk a 
jogosultak számát és a nyújtható támogatás összegét is, amelyet a rászorultság mértékét 
figyelembe véve differenciálni is szeretnénk. 
 
 Az előző rendeletmódosítás után minden bérlőnkhöz eljuttattunk egy tájékoztató 
levelet a lakbérek mértékéről, illetve a lakbértámogatás lehetőségéről. Azt kértük, hogy 
támogatási kérelmüket 2007. június 15-ig juttassák el a Közigazgatási Osztályra, még akkor 
is, ha a jelenlegi rendelet feltételeit kisebb mértékben túllépik jövedelmi viszonyaik, illetve 
alulmúlják lakásfenntartásuk egy havi költségei.  
 
 A megadott határidőig 123 kérelem érkezett osztályomra, amelyből a Lakásügyi 
Bizottság - a szigorú feltételek miatt - csak huszonegy esetben tudott lakbértámogatást 
megállapítani. A régi és az új szabályozás szerint megállapított lakbértámogatás egész éves 
költségvetési hatása mintegy 1.550.000.- forint lenne. 
 Bár a lakbértámogatásról szóló kérelmet bármikor be lehet nyújtani, jelentős számú 
kérelem már nem várható. Ezért javasolom, hogy az előző rendeletmódosítás idejére 
visszamenő hatállyal a lakbértámogatás feltételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
módosítsa: 
 
Lakbértámogatásra az a bérlő jogosult, 

• akinél a bérlakásban együttlakó személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori nyugdíjminimum (most: 27.130.- Ft) kétszeresét különösen 
indokolt esetben a kettő és félszeresét és nincs a létfenntartását biztosító vagyona, 

• akinél a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 15 %-
át. 

 
A lakbértámogatás mértéke a lakbér 30 %-a, különösen indokolt esetben ( a kérelmek 
maximum 20 %-a esetében) a lakbér 50 %-a. 
 
Különösen indokolt eset lehet jelen rendelet vonatkozásában, ha a családban három vagy több 
kiskorú eltartásáról gondoskodnak, ha nincs kereső a családban, ha a kérelmező egyedülálló, 
kisnyugdíjas vagy fogyatékos, ha a gyermek után a család emelt összegű családi pótlékot kap. 
 
 A fenti módosítások a költségvetést évente 4,2 – 5 millió forinttal terhelik meg, amely 
jelentősen kevesebb, mint a megemelt lakbérből származó többletbevétel harmada. Így 
biztosítva lesz, hogy támogatásra csak ténylegesen befolyt pénzeszközt használjunk fel, 
illetve a később beadott kérelmekre is tudunk lakbértámogatást biztosítani. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni, és alkossák meg 

rendeletüket. 
 
Szentes, 2007. augusztus 27. 
 
       Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
        osztályvezető 
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………/2007. (      ) rendelete 
az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló  
19/1999.(VII.10.) KT. számú rendeletének módosításáról 

 
 

1.§ 
 
 A rendelet 31/B.§ /1/ bekezdése első és harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
 /1/ Lakbértámogatásra az a bérlő jogosult: 
- akinél a bérlakásban együttlakó személyek  egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a  
   mindenkori  nyugdíjminimum kétszeresét, különösen indokolt esetben a kettő-  és  
   félszeresét,  és  nincs  a létfenntartását biztosító vagyona / e rendelet 11.§ /1/ bekezdés  
   c/. pont /, és  
- akinél  a  lakásnagyság  nem  haladja meg az e rendelet 14.§ /2/ bekezdésében meghatározott 
   mértéket, és 
-. akinél a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás összjövedelmének 15 %-át. 
 

2.§ 
 
 /1/A rendelet 31/C.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, és az alábbi /2/ 
bekezdéssel egészül ki: 
 
 /1/ A lakbértámogatás mértéke a lakbér 30 %-a, különösen indokolt esetben a 
kérelmek legfeljebb 1/5-e vonatkozásában, a lakbér 50 %-a. 
 /2/ Különösen indokolt eset lehet -e rendelet vonatkozásában- ha a családban 
három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodnak, ha nincs kereső a családban, ha a 
kérelmező egyedülálló nyugdíjas vagy fogyatékos, ha a gyermek után a család emelt 
összegű családi pótlékot kap. 
 
 /3/ A rendelet 31/C.§ /2/ és /3/ bekezdésének számozása /3/ és /4/ bekezdésre módosul. 
 

3.§ 
 
 E rendelet 2007. április 3. napjától lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése 
után érkezett lakbér-támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
 
  Dr. Sztantics Csaba     Szirbik Imre 
   Jegyző      polgármester 


