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Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének  
8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévQ lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletérQl és elidegenítésérQl szóló 18/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete a lakások és nem lakás céljára szol-
gáló 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 KépviselQ-testületének a KépviselQ-testület és Szer-
vei Szervezeti és Mqködési 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 KépviselQ-testületének a KépviselQ-testület és 
Szervei Szervezeti és Mqködési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rende-
let 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költ-
ségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következQ-
ket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévQ lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérQl 
és elidegenítésérQl szóló 18/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe 
a következQ rendelkezés lép: 

>(3) A lakbér összege - az Ügyrendi és Szociális Bizottság eltérQ rendelkezése hiányában - 
minden év január 1. napjától kezdQdQen a tárgyévet megelQzQ évben hatályban lévQ bruttó mi-
nimálbér emelkedésének 3 4. mellékletben foglalt táblázat szerinti - százalékos arányával meg-
egyezQ mértékben nQ.= 

2. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévQ lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérQl 
és elidegenítésérQl szóló 18/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2023. február 23. 
 
 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 
 polgármester jegyzQ   
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Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetQtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2023. február 24. 
 
 
 
         Kollárné dr. Lengyel Linda 
             jegyzQ 
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1. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

>4. melléklet 

Szociális, költség elven, piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja: Ft/m2/hó 

 szociális alapon számított 
lakbér 

költség elven számított lak-
bér, és a költség alapon szá-
mított lakbér alapja 

piaci elven számított lakbér 

 Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

   

összkomfortos a tárgyévet megelQzQ évben 
hatályban lévQ bruttó mini-

málbér 0,2515%-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 150%-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 250%-a 

komfortos, gázfqtéses a tárgyévet megelQzQ évben 
hatályban lévQ bruttó mini-

málbér 0,24968%-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 150%-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 250%-a 

komfortos a tárgyévet megelQzQ évben 
hatályban lévQ bruttó mini-

málbér 0,1521 %-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 150%-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 250%-a 

félkomfortos a tárgyévet megelQzQ évben 
hatályban lévQ bruttó mini-

málbér 0,07826%-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 150%-a 

--------- 

komfort nélküli, szükség a tárgyévet megelQzQ évben 
hatályban lévQ bruttó mini-

málbér 0,05 %-a 

a szociális alapon számított 
lakbér 150%-a 

------------- 

= 


