
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
9/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

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

 
 

1. § 
 

A 19/1999. (VII. 10.) KT számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 31/E. § (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A három vagy több kiskorú gyermeket családban nevelı, szociális 
körülményeikre tekintettel kijelölt bérlık alanyi jogon lakbértámogatásra 
jogosultak az alábbiak szerint: három kiskorú gyermek esetén a 
lakbértámogatás mértéke a bérleti díj 10%-a, amely minden további kiskorú 
esetében 10%-kal emelkedik, legfeljebb a lakbér 90%-áig. 

 
2. §  

 
A rendelet 31/F. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(6)    Kivételes méltányosságból megállapított lakbértámogatást legfeljebb a bérlık 
10%-a kaphat. 

 
3. §  

 
A rendelet a következı 36/A. §-sal egészül ki: 
 

36/A. § 
 

Eljárás a még határozatlan idıre bérbe adott lakások  
bérleti díjának felülvizsgálatára 

 
(1) A határozatlan idıre szóló lakásbérleti szerzıdést cserelakás biztosítása 

nélkül az önkormányzatnak nem lehet felmondani (1993. évi LXXVIII. törvény 
26. § (5) és (6) bekezdés). 

 
(2) A bérlıknek, akiknek a lakásbérleti szerzıdése határozatlan idıre szól, 

szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyait 3 évente felül kell vizsgálni e 
rendelet 11. § a.) – c.) pontjában meghatározott feltételek szerint. 

 
(3) A felülvizsgálat során alkalmazni kell a rendelet 37. § (1) – (8) bekezdésében 

meghatározott szabályokat. 
 

(4) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a bérlı 
szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján jogosult bérlakásra a bérleti 
szerzıdést változtatás nélkül kell fenntartani. 

 
(5) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a bérlı 

szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján már nem jogosult bérlakásra a 
lakásbérleti szerzıdést módosítani kell, számára piaci lakbért kell 
megállapítani e rendelet 17. § (4) bekezdése alapján. 



Ugyanígy kell eljárni, ha a bérlı a szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyait 
felszólításra nem igazolja. 

 
4. § 

 
A rendelet szövegében a Lakásügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnevezés helyett Szociális Bizottság elnevezést kell a továbbiakban 
használni, abban az esetben is, ha a rendeletben mindkét bizottság együttes eljárása 
van szabályozva. 
 

5. § 
 

A rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseinek a bérlık számára 
kedvezı pontjait a 2011. január 1-jén folyamatban lévı ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
 Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk, 
 jegyzı polgármester 
 
 
 
Záradék: 
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. március 25. 
napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 2011. április 11. napján. 
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