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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 29-ei rendes ülésére  

a 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hontiné Balaton Margit 2531 Tokod, Sashegy u. 4. sz. alatti lakos azzal a kérés-

sel fordult az Önkormányzathoz, hogy a közötte, mint bérlő, valamint Tokod 

Nagyközség Önkormányzata, mint bérbeadó között 2014. szeptember 30. 

napján – 2014. szeptember 1-jei hatállyal - létrejött, határozott idejű bérleti 

szerződést a Tisztelt Képviselő-testület hosszabbítsa meg. A bérleti szerződés 

2015. augusztus 31. napján jár le. 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 11/2012. (IV. 27.) önkor-

mányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján önkormányzati lakás szociális 

alapú bérbeadása esetén a következő jövedelmi, vagyoni feltételeknek kell 

fennállniuk: 

- a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó közeli hoz-

zátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik 

lakás, és 

- mind a bérlő családja, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy 

főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét, és  

- a bérlő családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

30-szorosát meghaladja. 

 

A család tulajdonában, bérletében nincs másik lakás.  

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme 18.413.-Ft, mely nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét, 

mely 42.750.-Ft.  

A családnak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30-szorosát 

meghaladó vagyona nincs.  

Honti Norbert előzetes letartóztatását tölti, így Hontiné Balaton Margit jelenleg 

egyedül neveli kiskorú gyermekeiket. 
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Tekintettel arra, hogy a bérlő a bérleti díjat pontosan fizette, elmaradása nem 

volt, valamint figyelembe véve szociális helyzetét, javaslom a szerződés meg-

hosszabbítását. 

 

A lakás bérleti díja a fent hivatkozott helyi rendelet 1. melléklet 2. pontja ér-

telmében 168 Ft/m2. Szóban forgó lakás nagysága 47 m2, ennek következté-

ben a bérleti díj összege 7.896.-Ft/hó.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati 

javaslatot. 

 

 

Határozati javaslat 

……./2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az önkor-

mányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján – 2015. szeptember 1-jétől egy év hatá-

rozott időre, szociális alapon bérbe adja a 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám 

alatt található, önkormányzati tulajdonú, 47 m2 alapterületű, félkomfortos la-

kást Hontiné Balaton Margit részére, 168.-Ft/m2/hó, azaz 7.896.-Ft/hó bérleti díj 

ellenében. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a bérleti szerződés aláírására a határozathozatalt követő 8 napon 

belül. 

 

 

 

Tokod, 2015. június 18. 

 

 

                                                                              Tóth Tivadar 

                                                                             polgármester 

 

 

 

Az előterjesztés melléklete: 

1. Kérelem 

2. MÁK igazolás 

 

 

 


