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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében, és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény 67. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet 1.1.20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és 
Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 18/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 45. §-a a következő (7)–(10) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az állami és önkormányzati alapítású vagy fenntartású intézmények és az állami és az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére alapított bérlőkijelölés jog esetén az (3)-
(6) bekezdés rendelkezései helyett a (8)-(10) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(8) A bérlő-kijelölési jog alapján bérbe adott lakások bérlője által az önkormányzat javára, a 
város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő társadalmi-, kulturális-, szociális-, egészségügyi 
tevékenysége, szerepvállalása, hasznossága vagy egyéb érdeme alapján a bérleti díj korlátlanul 
mérsékelhető. 

(9) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére alapított bérlőkijelölés jog 
tekintetében létrejött megállapodás megszűnése vagy megszüntetése a már létrejött bérleti 
szerződéseket nem érinti, az ettől eltérő rendelkezés semmis.  

(10) A bérlőkijelölési jog alapján már létrejött bérleti szerződésekben meghatározott 
feltételeket a bérlő hátrányára megváltoztatni e rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek 
módosítása esetén sem lehetséges, az ettől eltérő rendelkezés semmis.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2022.szeptember 29. 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 
 polgármester jegyző   
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Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2022. szeptember 29. 
 
 
 
         Kollárné dr. Lengyel Linda 
             jegyző 
 


