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Antal Szabolcs polgármester: lakossági fórum tartása nem kötelező, egy adott témával kapcsolatban 
kell összehívni. 

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő: a víziközmű, ami a lakosok tulajdona, döntés született benne, 
hogy átadjuk az államnak a vagyont, akkor miért nem hívtunk össze lakossági fórumot, vagy az 
50 MFt átcsoportosításával kapcsolatban? Korábban is volt fórum, nem csak adott témával 
kapcsolatban, a lakosok ezt igényelnék. Fontos döntések meghozatala előtt hívjanak össze 
fórumot. 

Antal Szabolcs polgármester: úgy gondolja, hogy egyik döntés sem indokolta a fórum összehívását. A 
víziközmű alszámláján lévő összeg, amelyet a Debreceni Vízmű Zrt.-nek átruháztuk a vízi közmű 
hálózat fejlesztésére, az is a közérdeket fogja szolgálni. 

Dr. Danku József jegyző elmondta, hogy a lakossági fórum nem vesz el hatáskört a Képviselö
testülettöl. A víziközmű vagyonátadás egy nagyon hosszú folyamat lesz, a lakosságot annyiban 
fogja érinteni, hogy a számla fejléce megváltozik. A víziközmű összeg jogszabályok által 
meghatározottan került átcsoportosításra. A lakossági fórum nem befolyásolja a jogszabályi 
eljárásrendet. 

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

200/2022. (XII. 15.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (1. 29.) önkormányzati 
rendelet 5. §-a alapján - a 2023. évi munkatervet a melléklet szerint elfogadja. 

A határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan a polgármester a további összes intézkedés 
megteszi, a munkatervben meghatározott ülések összehívására intézkedik, az ülések napirendjeit 
kiegészíti azon előterjesztésekkel, melyek tárgyalása időközben szükségessé és aktuálissá válik. 

Határidő: 2023. december 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Liget tanya 8. sz. alatti 
önkormányzati lakás bérbeadása ügyében. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság az 
előterjesztést határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

201/2022. (XII. 15.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Ugetdűlő 
9004, Iskola-lakás, 85 m2 alapterületű, komfort nélküli önkormányzati lakást szociális helyzete alapján 
bérbe adja Cs. Z.né alatti bérlő részére 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig. 

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, és 
elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 8 500 Ft/hó összegben állapítja meg. 
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A képviselő-testület felkéri fel a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés elkészítéséről és 
aláírásáról gondoskodjon. 

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

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám 1. ajtó 
alatti önkormányzati lakás bérbeadása ügyében. Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

202/2022. (XII. 15.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, 
Melegoldal tanya 57. szám 1. ajtó alatti 32,8 m2 alapterületű önkormányzati szükséglakást szociális 
helyzete alapján bérbe adja K. J.né alatti bérlő részére 2023. január 1. napjától 2024. 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 - 1 312 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 

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

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám 2. ajtó 
alatti önkormányzati lakás bérbeadása ügyében. Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

203/2022. (XII. 15.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, 
Melegoldal tanya 57. szám 2. ajtó alatti, 23 m2 alapterületű önkormányzati szükséglakást szociális 
helyzete alapján bérbe adja H. F.né  alatti bérlő részére 2023. január 1. napjától 2024. 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. sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 920 Ft/hó összegben állapítja meg. 
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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.  alatti bérlő részére 
2023. január 1. napjától 2024. december 31. időtartamig. 

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 FVhó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 

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

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Haladás u. 5. sz. alatt önkormányzati 
lakás bérbeadása ügyében. Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

205/2022. (XII. 15.) őh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Haladás u. 
5. szám alatti 46 m2 alapterületű egy szoba, konyha, előszoba helyiségekből álló, félkomfortos 
komfortfokozatú önkormányzati lakást szociális helyzete alapján bérbe adja V. R. alatti bérlő részére 
2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő az ingatlanon található 17 m' alapterületű helyiséget 
is használja külön bérleti díj felszámítása nélkül. A használat során köteles az épület állagát megóvni és 
rendeltetésének megfelelően használni. 

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének és 
elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 6 900 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri fel a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés elkészítéséről és 
aláírásáról gondoskodjon. 

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

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő

testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 
Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. 













































































































































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Liget tanya 8. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadása ügyében 

Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenltésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelete alapján a 
következők szerint teszek javaslatot: 

Előzmények 
Cs Zné önkormányzati lakás bérlője kérelmet nyújtott be, hogy a lakást továbbra is szeretné bérbe 
venni. 

Az önkormányzat rendszeresen meghatározott időre köt bérleti szerződési a bérlővel. Legutóbb 2021. 
január 1-től 2022. december 31. napjáig került megkötésre a lakásbérleti szerződés a 91/2020. (XII. 17.) 
polgármesteri határozatnak megfelelően. 

A lakás bérleti dlját az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenllésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
alapján kell megállapítani. A rendelet 3. melléklete alapján a komfort nélküli, szociális alapon bérbe 
adott lakás bérleti dlja 1 DD FVm2 /hó. 
A lakás alapterülete 85 m2, lgy a bérleti dlj összege havi 8 500 Ft+ a rezsiköltségek arányos része. 
A bérlőnek jelenleg lakbértartozása nincs. 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy legalább két évre adja bérbe az ingatlant, tekintettel arra, hogy 
a család szociális helyzetében nem várható pozitlv változás. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, LigetdOlő 
9004, Iskola-lakás, 85 m2 alapterületű, komfort nélküli önkormányzati lakást szociális helyzete alapján 
bérbe adja Cs. Z.né alatti bérlő részére 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig. 

A bérleti dlj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, és 
elidegenltésük feltételeinek szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 8 500 FVhó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri fel a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés elkészítéséről és 
aláírásáról gondoskodjon. 

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

Hajdúsámson, 2022. december 8. 

Antal Szabolcs 
polgármester 

Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztál vezető 

Dr. Danku József 

1 
\ 



Tervezet 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

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

Cs. Z.né alatti lakos, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a lent megjelölt helyen és időben a 
következők szerint: 

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő lakás céljára bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező 4251 
Hajdúsámson, Ligetdülő 9004, Iskola-lakás, 85 m2 alapterületa komfort nélküli komfortfokozatú 
önkormányzati lakást.

2: A Felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2023. január 1. napjától 2024. 
december 31. napjáig, határozott időre jön létre. 

3. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező lakásingatlan bérleti dlját az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és helyiségek bérletének és elidegenltésük feltételeinek szabályairól szóló 14/2006. (Ill.
31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a 3. sz. melléklet szerinti dljtáblázat alapján
havonként (100 FUm2 x 85 m2 = 8 500 Ft) összesen 8 500 Ft, azaz Nyolcezer-ötszáz forint összegben
határozza meg.

4. A bérleti dlj nem foglalja magában a felmerülő rezsiköltségeket (víz, villany, szemétszállltás,
stb.), melyek megfizetése a Bérlő kötelezettsége a számlákon feltüntetett határidőn belül, ennek
hiányában minden tárgyhót követő 10. napig.

5. A Bérlő a lakbért - a szerződés 3. pontjában meghatározott összeget - havonta, a tárgyhónap
10. napjáig előre esedékesen, egy összegben köteles a Bérbeadó részére megfizetni.

6. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező ingatlant korábbi szerződés alapján a Bérlő birtokába adta,
a Bérlő a lakást jelenleg is birtokolja.

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

8. A bérlővel jelenleg együttköltőző/együttlakó, de bérlőnek nem minősülő személy: férje és
kiskorú gyermeke.

9. A Felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződést bármelyik Fél, bármikor, 90 napos rendes
felmondási idővel, indokolás nélkül felmondhatja, a másik Félhez intézett írásbeli közléssel.

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
dljat vagy a rezsiköltséget a jelen szerződésben rögzltett fizetési határidő letelte után felszólltás ellenére
nem fizeti meg, valamint, ha a bérlő bármely rendelkezést megszegi.

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

12. A Felek rögzltik, hogy a Bérlő a lakás bérleti jogával nem rendelkezik, azt harmadik személy
részére nem ruházhatja át.

13. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő a jelenlegi állapotban köteles a Bérbeadó részére
visszaszolgáltatni a bérleményt, kitakarltott, tiszta állapotban. A berendezési tárgyaknak hiánytalan és
működőképes állapotban kell lenniük.

14. A Felek megállapodnak, hogy felmondás, illetőleg jelen szerződés bármilyen formában történő
megszűnése esetén Bérlő köteles a bérleményt a felmondási idő utolsó napján, azonnali hatállyal
elhagyni, és elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, azaz Bérbeadó cserelakás biztosltására nem
köteles, a Bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondással a bérleti és lakáshasználati jogclme



megszűnik. Bérbeadó a lakásbérleti szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén 
pénzbeli térítést a bérlő részére nem fizet. 

15. Jelen szerződés megkötésére Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 15. napján tartott képviselő-testületi ülésen _/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozata
alapján kerül sor.

Jelen lakásbérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Ezen bérleti szerződési mint akaratunkkal mindenben egyezőt helybenhagyva aláírtuk. 

Hajdúsámson, 2022. december „ 

Antal Szabolcs 
polgármester 

Ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december. 

Dr. Danku József 
jegyző 

A szerződés készült 4 példányban: 

" 

1. sz. pld. Cs Zné
2. sz. pld. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. sz. pld. Jogi és Szervezési Osztály
4. sz. pld. Irattár

Cs. Zné 
bérlő 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december. 

Bujdosóné Czirják Mariann 
pénzügyi és gazdasági osztályvezető 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám 1. ajtó alatti önkormányzati lakás bérbeadása 

ügyében 

Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint 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 rendelete alapján a 
következők szerint teszek javaslatot: 

Előzmények: 
A 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám 1. ajtó alatti önkormányzati szükséglakás bérlője, K. 
J.né azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy ismételten kössön vele szerződést az 
ingatlan bérletére, tekintettel arra, hogy lakhatásukról más módon nem képesek gondoskodni. 

Az önkormányzat meghatározott időre köt bérleti szerződési a bérlővel. Legutóbb a 93/2020. (XII. 17.) 
polgármesteri határozatnak megfelelően 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig került 
megkötésre a bérleti szerződés. 
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 alapján a szociális alapon bérbe adott szükséglakás 
bérleti díja 40 Ft/m2/hó összegben kerülhet megállapításra. 
Ennek megfelelően a 32,8 m2 alapterületü lakás bérleti díja: 1 312 Ft/hó. 
A bérlőnek jelenleg lakbértartozása nincs. 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy legalább két évre adja bérbe az ingatlant, tekintettel arra, hogy 
a kérelmező szociális helyzetében továbbra sem várható pozitív változás. 

Kérem a Tisztell Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, 
Melegoldal tanya 57. szám 1. ajtó alatti 32,8 m2 alapterületű önkormányzati szükséglakást szociális 
helyzete alapján bérbe adja K. J.né alatti bérlő részére 2023. január 1. napjától 2024. december 31. 
napjáig. 

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenílésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 1 312 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 

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

Hajdúsámson, 2022. december 8. 

Babá Tiborné osztál vezető 

Babái Tiborné osztál vezető 

Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztá/ vezető 

Dr. Danku József 

Antal Szabolcs 
polgármester 



Tervezet 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

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

másrészről 
K. Jó~.né alatti lakos, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, együtt: Szerződő felek) 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, külterület 0333/6. hrsz. alatt található, 32,8 m2 alapterületü önkormányzati szükséglakást.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2023. január 1. napjától
2024. december 31. napjáig, határozott időre jön létre.

3. A bérbeadó a bérlet tárgyát képező lakásingatlan bérleti dlját az önkormányzat tulajdonában
álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenltésének 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
(40 Ft/m2 x 32,8 m2 = 1 312 Ft) összesen 1 312 Ft, azaz Egyezerháromszáztizenkettő forint őSszegben
határozza meg.

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

5. A rezsiköltséget a hajdúsámsoni 0333/6 hrsz. alatt lakó családok létszámuk arányában, azaz
arányosan kötelesek megfizetni a szolgáltatók felé havonta.

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

7. Bérbeadó a bérlet tárgyát képező ingatlant korábbi szerződés alapján a bérlő birtokába adta, a
bérlő a lakást jelenleg is birtokolja.

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

9. A bérlővel jelenleg együttköltöző/együttlakó, de bérlőnek nem minősülő személy: férje.

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

11. 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
díjai vagy a rezsiköltséget a jelen szerződésben rögzített fizetési határidő letelte után felszólítás ellenére
nem fizeti meg, valamint ha a bérlő bármely rendelkezést megszegi.

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

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

14. 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.



15. Szerzödö felek megállapodnak abban, hogy felmondás, illetőleg jelen szerzödés bármilyen
formában történö megszűnése esetén bérlö köteles a bérleményt rendes felmondás esetén legkésöbb
a felmondási idö utolsó napján, rendklvüli felmondás esetén azonnali hatállyal elhagyni, és
elhelyezéséröl maga köteles gondoskodni, azaz bérbeadó cserelakás biztosltására nem köteles,
bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondással a bérleti és lakáshasználati jogclme megszűnik.

16. Jelen szerződés megkötésére Hajdúsámson város Önkormányzata Polgármestere .. ./2022.
(XII. 15.) számú határozata alapján kerül sor.

Jelen lakásbérleti szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak 

Ezen bérleti szerzödést, mint akaratunkkal mindenben egyezöt helybenhagyva alálrtuk. 

Hajdúsámson, 2022. december,, ,, 

Antal Szabolcs 
polgármester 

Ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Dr. Danku József 
jegyző 

A szerződés készült 4 példányban: 
1. sz. pld. K.cs J.né
2. sz. pld. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. sz. pld. Jogi és Szervezési Osztály
4. sz. pld. Irattár

K. J.né 
bérlő 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Bujdosóné Czirják Mariann 
pénzügyi és gazdasági osztályvezető 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám 2. ajtó alatti önkormányzati lakás bérbeadása 

ügyében 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint Hajdúsámson Város önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenitésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelete alapján a 
következők szerint teszek javaslatot: 

Előzmények: 
H. F.né a  alatti önkormányzati szükséglakás bérlője azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy ismételten kössön vele szerződést a megjelölt ingatlan bérletére, tekintettel arra, hogy 
lakhatásukról más módon nem képesek gondoskodni. 

Az önkormányzat rendszeresen· meghatározott időre köt bérleti szerződést a bérlővel.- Legutóbb a 
92/2020. (Xll.17.) polgármesteri határozatnak megfelelően 2021. január 1. napjától 2022. december 31. 
napjáig került megkötésre a bérleti szerződés. 

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 alapján a szociális alapon bérbe adott szükséglakás 
bérleti díja 40 Ft/m2/hó összegben kerülhet megállapításra 
Ennek megfelelően a 23 m2 alapterületa lakás bérleti díja: 920 Ft/hó. 
A bérlőnek jelenleg lakbértartozása nincs. 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy legalább két évre adja bérbe az ingatlant Horváth Ferencné 
részére, tekintettel arra, hogy a kérelmező szociális helyzetében továbbra sem várható pozitív változás. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, 
Melegoldal tanya 57. szám 2. ajtó alatti, 23 m2 alapterületü önkormányzati szükséglakást szociális 
helyzete alapján bérbe adja H F.né 4251 Hajdúsámson, Melegoldaí tanya 57. szám 2. ajtó alatti bérlő 
részére 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig. 

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenitésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 920 Ft/hó őSszegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri fel a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés elkészítéséről és 
aláírásáról gondoskodjon. 

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

Hajdúsámson, 2022. december 8. l 
Antal Szabolcs 
polgármester 

P · Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztál vezető · �
Je Dr. Danku József 

es. ***



Tervezet 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

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

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

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő lakás céljára bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező 4251
Hajdúsámson, külterület 0333/6. hrsz. alatt található, 23 m2 alapterületü önkormányzati szükséglakást.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2023. január 1. napjától 2024.
december 31. napjáig, határozott időre jön létre.

3. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező lakásingatlan bérleti dljál az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 12/2019. (VII.
18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklet szerinti dljtáblázat alapján
havonként (40 FUm2 x 23 m2 = 920 FI) összesen 920 Ft, azaz Kilencszázhúsz forint összegben
határozza meg.

4. A bérleti dlj nem foglalja magában a felmerülő rezsiköltségeket (vlz, 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 0333/6 hrsz. alatt lakó családok létszámuk arányában, azaz
arányosan kötelesek megfizetni a szolgáltatók felé havi bontásban.

6. A Bérlő a lakbért - a szerződés 3. pontjában meghatározott összeget - havonta, a tárgyhónap
10. napjáig előre esedékesen, egy összegben köteles a Bérbeadó részére megfizetni.

7. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező ingatlant korábbi szerződés alapján a Bérlő birtokába adta,
a Bérlő a lakást jelenleg is birtokolja.

8. A Bérbeadó előzetes /rásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Bérlő más személyt
befogadjon, hogy a Bérlő kivételével más személy a bérleménybe beköltözzön, valamint hogy a
bérleményen bárminemű felújltási, álalakltási és egyéb, az állagot érintő munkálatokat végezzen.

9. A Bérlővel jelenleg együllköltöző (együttélő), de Bérlőnek nem minősülő személyek: élettársa.

10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik Fél bármikor 90 napos
rendes felmondási idővel indokolás nélkül lrásban felmondhatja.

11. 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 dljat vagy a rezsiköltséget a jelen szerződésben rögzltelt fizetési határidő letelte után
felszól/lás ellenére nem fizeti meg, valamint ha a bérlő bármely rendelkezést megszegi.

12. A Bérlő előzetes értes/lés mellett köteles lehetővé tenni a bérbeadó részére a bérleménybe
történő bejutást, mind rendelkezési joga, mind ellenőrzési joga gyakorlása érdekében.

13. A Felek rögz/tik, hogy a Bérlő a lakás bérleti jogával nem rendelkezik, azt 3. személy részére át
nem ruházhatja.

14. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő a jelenlegi állapotban köteles a bérleményt a
Bérbeadó részére visszaszolgáltatni kitakar/toll, tiszta állapotban. A berendezési tárgyaknak hiánytalan
és működőképes állapotban kell lenniük.

15. A Felek megállapodnak, hogy felmondás, illetőleg jelen szerződés bármilyen formában történő
megszűnése esetén Bérlő köteles a bérleményt a felmondási idő utolsó napján, azonnali hatállyal
elhagyni, és elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, azaz Bérbeadó cserelakás biztos/lására nem
köteles, a Bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondással a bérleti és lakáshasználati jogclme
megszűnik. Bérbeadó a lakásbérleti szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén
pénzbeli térítést a bérlő részére nem fizet.



16. Jelen szerződés megkötésére Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 15. napján tartott képviselő-testületi ülésén hozott _/2022. (XII. 15.) öh. sz.
határozata alapján kerül sor.

Jelen lakásbérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Ezen bérleti szerződést mint akaratunkkal mindenben egyezőt helybenhagyva alálrtuk. 

Hajdúsámson, 2022. december„ 

Antal Szabolcs 
polgármester 

Ellen jegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Dr. Danku József 
jegyző 

A szerződés készült 4 példányban: 

" 

1. sz. pld. H Fné
2. sz. pld. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. sz. pld. Jogi és Szervezési Osztály
4. sz. pld. Irattár

H Fné 
bérlő 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Bujdosóné Czirják Mariann 
pénzügyi és gazdasági osztályvezető 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint 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 rendelete alapján a 
következők szerint teszek javaslatot: 

Előzmény: 
H. R. alatti önkormányzati összkomfortos lakás bérlője, azzal a kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy ismételten kössön vele szerződést az ingatlan bérletére, tekintettel arra, 
hogy kislányát egyedül neveli, lakhatásukról más módon nem képes gondoskodni. 
Az önkormányzat meghatározott időre köt bérleti szerződést a bérlővel. Legutóbb a 103/2022. (V. 26.) 
öh. sz. határozatnak megfelelően 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig került megkötésre 
a bérleti szerződés. 
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/h6 összegben kerülhet megállapításra. 
Ennek megfelelően a 70,57 m2 alapterületű lakás bérleti díja: 35 285 Ft/hó. 
A bérlőnek jelenleg lakbértartozása nincs. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy legalább két évre adja bérbe az ingatlant, tekintettel arra, hogy 
a kérelmező szociális helyzetében továbbra sem várható pozitív változás. 

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

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 alapterületü összkomfortos önkormányzati lakást bérbe adja H. R.  alatti bérlő 
részére 2023. január 1. napjától 2024. december 31. időtartamig. 

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, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 

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

Hajdúsámson, 2022. december 8. 

Dr. Danku József 
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Antal Szabolcs 
polgármester 



Tervezet 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről 
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 alapterületü összkomfortos
önkormányzati lakást.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2023. január 1. napjától 2024.
december 31. napjáig, határozott időre jön létre.

3. A bérbeadó a bérlet tárgyát képező lakásingatlan bérleti dlját az önkormányzat tulajdonában álló
lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítés ük 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 Ft/m2 x 70,57 m2 = 35 285 Ft) összesen: 35 285 Ft, azaz Harmincötezer-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 10.
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 bérlő 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.

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy felmondás, illetőleg jelen szerződés bármilyen
formában történő megszűnése esetén bérlő köteles a bérleményt rendes felmondás esetén legkésőbb
a felmondási idő utolsó napján, rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal elhagyni, és
elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, azaz bérbeadó cserelakás biztosítására nem köteles,
bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondással a bérleti és lakáshasználati jogcíme megszűnik.



15. Jelen szerződés megkötésére Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere .... /2022. 
(V.26.) számú határozata alapján kerül sor. 

Jelen lakásbérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Ezen bérleti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt helybenhagyva alálrtuk. 

Hajdúsámson, 2022. december., ., 

Antal Szabolcs 
polgármester 

E/lenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Dr. Danku József 
jegyző 

A szerződés készült 4 példányban: 
1. sz. pld. Dr. Madar Márta
2. sz. pld. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. sz. pld. Jogi és Szervezési Osztály
4. sz. pld. Irattár

H. R. 
bérlő 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Bujdosóné Czlrják Mariann 
pénzügyi és gazdasági osztályvezető 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Haladás u. 5. sz. alatt önkormányzati lakás bérbeadása ügyében 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenltésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint 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 rendelete alapján a 
következők szerint teszek javaslatot: 

Előzmények: 
V. R. a szám alatti önkormányzati lakás bérlője, azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
ismételten kössön vele szerződést az ingatlan bérletére, tekintettel arra, hogy lakhatásukról más 
formában továbbra sem képesek gondoskodni. 
Az önkormányzat rendszeresen meghatározott időre köt bérleti szerződést a bérlővel. Legutóbb 2021. 
január 1. napjától 2022. december 31. napjáig került megkötésre a lakásbérleti szerződés a 94/2020. 
(XII. 17.) polgármesteri határozatnak megfelelően. 
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 alapján a szociális alapon bérbe adott félkomfortos 
komfortfokozatú lakás bérleti díja 150 Ft/m2/hó összegben kerülhet megállapításra. 
Ennek megfelelően a 46 m2 alapterületű lakás bérleti díja: 6 900 Ft/hó, amennyiben a képviselő-testület 
továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy a 17 m2 alapterületü helyiség használatára külön bérleti díjat nem 
számol fel a bérlő részére a család szociális helyzetére tekintettel. 
A bérlőnek jelenleg lakbértartozása nincs. 
Javaslom továbbá a képviselő-testületnek, hogy legalább két évre adja bérbe az ingatlant, tekintettel 
arra, hogy a család szociális helyzetében nem várható pozitlv változás. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Haladás 
u. 5. szám alatti 46 m2 alapterületű egy szoba, konyha, előszoba helyiségekből álló, félkomfortos 
komfortfokozatú önkormányzati lakást szociális helyzete alapján bérbe adja V. R.alatti bérlő részére 
2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő az ingatlanon található 17 m2 alapterületo helyiséget 
is használja külön bérleti díj felszámítása nélkül. A használat során köteles az épület állagát megóvni 
és rendeltetésének megfelelően használni. 

A bérleti díj összegét - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének és 
elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően - 6 900 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri fel a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés elkészítéséről és 
aláírásáról gondoskodjon. 

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

Hajdúsámson, 2022. december 8. 

Tiborné osztál vezető 

Tiborné osztál vezető 

Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztál vezető 

Je 

':U 
· A'ntal Szabolcs

polgármester



Tervezet 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

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

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

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő lakás céljára bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező 4251
Hajdúsámson, Haladás u. 5. szám alatt található, 46 m2 alapterületo, félkomfortos komfortfokozatú, egy
szoba, konyha, előszoba helyiségekből álló önkormányzati lakást.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2023. január 1. napjától 2024.
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 és elidegenftésük feltételeinek szabályairól szóló 12/2019. (VII.
18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet szerinti díjtáblázat alapján
havonként (150 Fl/m2 x 46 m2 = 6 900 Ft) összesen 6 900 Ft, azaz Hatezer-kilencszáz forint összegben
határozza meg.

4. A Bérbeadó az ingatlanon található 17 m2 alapterületű helyiség használatát biztosítja a Bérlő
részére külön bérleti dlj felszámítása nélkül. A Bérlő a használat során köteles az épület állagát megóvni
és rendeltetésének megfelelően használni.

5. A bérleti díj nem foglalja magában a felmerülő rezsiköltségeket (vfz, villany, szennyvíz,
szemétszállítás, stb.), melynek megfizetése a bérlő kötelezettsége, a számlákon feltüntetett határidőn
belül.

6. A Bérlő a lakbért - a szerződés 3. pontjában meghatározott összeget - havonta, a tárgyhónap
10. napjáig előre esedékesen, egy összegben köteles a Bérbeadó részére megfizetni.

7. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező ingatlant korábbi szerződés alapján a Bérlő birtokába adta,
a Bérlő a lakást jelenleg is birtokolja.

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

9. A Bérlővel jelenleg együltköllöző (együltélő), de bérlőnek nem minősülő személyek: élettársa
és kiskorú gyermekeik.

10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik Fél bármikor 90 napos
rendes felmondási idővel indokolás nélkül írásban felmondhatja.

11. 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.

12. A Bérlő előzetes értesítés mellett köteles lehetővé tenni a Bérbeadó részére a bérleménybe
történő bejutási, mind rendelkezési joga, mind ellenőrzési joga gyakorlása érdekében.

13. A Felek rögzítik, hogy a Bérlő a lakás bérleti jogával nem rendelkezik, azt 3. személy részére
nem ruházhatja át.

14. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő a jelenlegi állapotban köteles a bérleményt a
Bérbeadó részére visszaszolgáltatni kitakarflotl, tiszta állapotban. A berendezési tárgyaknak hiánytalan
és működőképes állapotban kell lenniük.

15. A Felek megállapodnak, hogy felmondás, illetőleg jelen szerződés bármilyen formában történő
megszűnése esetén Bérlő köteles a bérleményt a felmondási idö utolsó napján, azonnali hatállyal
elhagyni, és elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, azaz Bérbeadó cserelakás biztosítására nem



köteles, a Bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondással a bérleti és lakáshasználati jogcíme 
megszűnik. Bérbeadó a lakásbérleti szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén 
pénzbeli térítést a bérlő részére nem fizet. 

16. Jelen szerződés megkötésére Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 15. napján tartott képviselő-testületi ülésén hozott __ /2022. (XII. 15.) öh. sz.
határozata alapján kerül sor.

Jelen íakásbérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrőí szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Ezen bérleti szerződést mint akaratunkkal mindenben egyezőt helybenhagyva aláírtuk. 

Hajdúsámson, 2022. december„ 

Antal Szabolcs 
polgármester 

Ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Dr. Danku József 
jegyző 

A szerződés készült 4 példányban: 

" 

1. sz. pld. V R
2. sz. pld. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. sz. pld. Jogi és Szervezési Osztály
4. sz. pld. Irattár

V R 
bérlő 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Hajdúsámson, 2022. december„ 

Bujdosóné Czirják Mariann 
pénzügyi és gazdasági osztályvezető 
















































































































































































































