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A 9. napirendi ponthoz  

E l ő t e r j e s z t é s   
 

Az előterjesztés tárgya:  Önkormányzati tulajdonú helyiségek, ingatlanok bérleti díjainak 
megállapítása 

 
Előterjesztő:    a polgármester   
 
Határozat- tervezet:   az előterjesztés végén található.  
 
A téma ismertetése:  
 
A Képviselő-Testület az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, valamint az azon található 
építmények után fizetendő bérleti díjakról utoljára 2003. évben (december 30.) döntött a 244/2003. 
(XII.30.) számú határozatával.  
Jelenleg az alábbi személyek fizetnek az önkormányzatnak ilyen címen bérleti díjat (bruttó):  

Bérleti díjasok:   
1. Tasnádi Jánosné (fodrászüzlet helyisége) 8.115 Ft /hó.  
2. Molnár István (tápos bolt) 11.770 Ft/hó 
3. Kiss Sándorné (virágbolt, Vasvári utca 2.) 2.690 Ft/hó 
4. Som Imréné (ruhás) 2.690 Ft/hó.  

 
Lakbéresek: (bruttó)  
1. Merkószki András (Landler tér 5.) 16.700 Ft / hó.  
2. Dr. Szura József (Kossuth utca 54.) 6.240 Ft / hó.  

Mindkét lakás 65 m2 nagyságú.  
 
A Bajcsy Zs. utcán található védőnői szolgálati lakás jelenleg nincs kiadva.  
 
A bérleti díjak aktualizálása fontos minden évben (akár dönthetünk úgy is, hogy az inflációval 
emelkedik évente), hiszen az az önkormányzat bevételét képezi. Az iskolánál kompenzálódva 
jelentkezik a bevétel a Hosszúpályi részére fizetendő normatív finanszírozás és a tényleges 
kiadások különbözetéből. A bérbe adható ingatlanokat a határozat-tervezet tartalmazza.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése az alábbiakat 
határozza meg:  

„1. § ...  
(6) A helyi önkormányzat a törvény keretei között: 
… 
b) önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére 
vállalkozói tevékenységet folytathat. Kiegészítő állami támogatásra jogosult az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben levő települési önkormányzat; 

…”  
 
A változásoknál 20%-os emelést terveztünk, majd minden év január 1-től az előző évi 
inflációval növelten emelkedne. A Landler tér 5. szám alatti lakásban nem emelnénk díjat, 
mivel a közüzemi számlákat igazgató úr fizeti már és a felújítást követően minden mérőóra le 
lett választva.  
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A döntés anyagi kihatása: A megállapított bérleti díjak havi összege.   
 
 
Jogszabályi háttér:  
 

1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése.   
 
Tisztelt Képviselő – Testület!  
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a határozat – tervezetet elfogadni szíveskedjenek.  
 

(a határozat – tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges).  
 
Monostorpályi, 2010. december 20.   
 
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 

Szabó József  
polgármester    


