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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskola fenntartóját a döntésről értesítse. 

Határidő: értesítésre 2022. június 10. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

13. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 
Ismerteti a határozati javaslat tartalmát. 

Dr. Danku József jegyző a határozott idővel kapcsolatban megjegyzi, hogy ezeket a típusú 
szerződéseket két évente szokták meghosszabbítani, ami most lesz esedékes év végén. Ezért 
gondoltak arra, hogy ezt is hozzáteszik később, hogy egyszerre menjen az összes ilyen 
szerződéskötés évvégén. 

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

103/2022. IV. 26.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: lakásrendelet) szabályaival - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám 
alatti, 70,57 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati lakást bérbe adja H. R.a ) részére 2022. 
június 1. napjától 2022. december 31. napjáig.

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 35 285 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2022. május 31. 

14. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az előterjesztést 
bizottságok nem tárgyalták. 

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy ebbe a rendeletbe nagyrészt a maradvány 
került beépítésre minden költségvetési szerv tekintetében, valamint amit megnyertek 

. útfelújításra, továbbá a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 182 OOO forint összegben. 

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és O 
tartózkodással - a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta: 













































































































































































































































































































































































































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában

Előzmény: 
H. R., alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben önkormányzati lakás kiutalását 
kérte, tekintettel arra, hogy öt éves kislányát egyedülállóként neveli. Továbbá az albérlet, ahol jelenleg 
élnek a közeljövőben értékesítésre kerül, ezáltal a lakhatása kilátástalanná válik. Manikürösként 
dolgozik, mely rendszeres bevétel, amiből fizetni tudja a kiadásait, azonban a jelenlegi albérleti díjak 
mellett nem tudja a jövedelméből a mai ingatlanpiaci árak mellett a magas albérleti díjat fizetni. 
Lakásproblémája megoldására hosszú távon keres megoldást. 

A lakás bérleti díját az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
alapján kell megállapítani. 

A rendelet 3. melléklete szerint a költségalapon bérbe adott összkomfortos lakás bérleti díja 
500 Ft/m2/hó összegben kerülhet megállapításra. 

Ennek megfelelően a 70,57 m2 alapterületű lakás bérleti díja: 35 285 Ft/hó. 

Az önkormányzat 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig köt bérleti szerződést a bérlővel. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: lakásrendelet) szabályaival - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám 
alatti, 70,57 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati lakást bérbe adja H. R. szám alatti lakos) 
részére 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig.

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 35 285 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Hajdúsámson, 2022. május 25. l AntirSzabolcs\
polgármester

***A határozat elfo adásához minősített többs · 

Babái Tiborné osztál vezető 

Dr. Danku József 

\ 
) 



Tervezet 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészröl 
Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., képviseli: Antal 
Szabolcs polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 

másrészről 
H. R.  alatti lakos, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a lent megjelölt helyen és időben a 
következők szerint:

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő lakás céljára bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező 4251
Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám 584/9 hrsz. alatt található, 70,57 m2 alapterületű összkomfortos
önkormányzati lakást.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2022. június 1. napjától 2022.
december 31. napjáig, határozott időre jön létre.

3. A bérbeadó a bérlet tárgyát képező lakásingatlan bérleti díját az önkormányzat tulajdonában álló
lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások
elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklet szerinti díjtáblázat alapján havonként
(500 FVm2 x 70,57 m2 = 35 285 Ft) összesen: 35 285 Ft, azaz Hamincötezer-kettőszáznyolcvanöt forint
összegben határozza meg.

4. A bérleti díj nem foglalja magában a felmerülő rezsiköltségeket (víz, villany, szemétszállítás, stb.),
melynek megfizetése a bérlő kötelezettsége a számlákon feltüntetett határidőn belül, ennek hiányában
minden tárgyhót követő 10. napig.

5. A rezsiköltséget a hajdúsámsoni 584/9 hrsz. alatt lakó család teljes összegben köteles megfizetni
a szolgáltatók felé havonta. Ezen díjak viselése a Bérlőt a lakás használatától kezdődően terheli.

6. A bérlő a lakbért - a szerződés 3. pontjában meghatározott összeget - havonta, a tárgyhónap 1 O.
napjáig előre esedékesen, egy összegben köteles a bérbeadó részére megfizetni.

7. A bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a bérlő más személyt
befogadjon, hogy a bérlö kivételével más személy a bérleménybe beköltözzön, valamint hogy a
bérleményen bárminemű felújítási, átalakítási és egyéb, az állagot érintő munkálatokat végezzen.

8. A bérlővel jelenleg együttköltöző, de bérlőnek nem minősülő személy: kiskorú gyermeke

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél
bármikor 90 napos rendes felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondással élni
abban az esetben, ha a bérlő a bérleményt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetőleg a bérleti díjat
vagy a rezsiköltséget a jelen szerződésben rögzített fizetési határidő letelte után felszólítás ellenére
nem fizeti meg, valamint, ha a bérlő bármely rendelkezést megszegi.

11. A bérlő előzetes értesítés mellett köteles lehetővé tenni a bérbeadó részére a bérleménybe történő
bejutást, mind rendelkezési joga, mind ellenőrzési joga gyakorlása érdekében.

12. Felek rögzítik, hogy bérlő a lakás bérleti jogával nem rendelkezik, azt 3. személy részére át nem
ruházhatja.

13. A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő a jelenlegi állapotban köteles a bérleményt a bérbeadó
részére visszaszolgáltatni kitakarított, tiszta állapotban. A berendezési tárgyaknak hiánytalan és
működőképes állapotban kell lenniük.
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