Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének
19/2011. (IV.27.) számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak
egyes szabályairól szól 47/2006. (XII.14.) sz. rendelet módosításáról

A Képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes
szabályairól szóló rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §
A rendelet 14. §-ának (1) bekezdése és (2) bekezdésének b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A szociális alapú lakások és a pályázati eljárás nélkül elhelyezési kötelezettséggel
bérbe adott lakások lakbérének mértékét a Képviselőtestület 2011. július 1-jétől kezdődően az 1.
számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) b.) A szakember elhelyezés címén bérbe adott lakások (ideértve a korábbi jogszabályok
szerint szolgálati lakásként bérbe adott lakásokat és a bérlő kiválasztási jog alapján bérbe adott
lakásokat is) bérleti díjának mértékét 2011. július 1-jétől kezdődően a 4. számú melléklet szerint
állapítja meg.

2. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő Hatvannegyedik napon lép hatályba.

(2)

Az önkormányzat Képviselőtestületének a 21/2009. (V.27.) rendeletével megállapított 1. és 4. számú
melléklete a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Celldömölk, 2011. április 26.

Fehér László
polgármester

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Celldömölk, 2011. április 27.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

1. számú melléklet

a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szociális alapú lakások lakbérének mértéke és a
dr. Géfin L. tér 2. sz. épület lift használati díja 2011. július 1-től:

Összkomfortos
Komfortos
Kivéve:
Gázkonvektoros
Ság hegy, Április 4.u.1-6.,
Horváth E.u.19.
Kivéve:
Félkomfortos
Ság hegy, Horváth Elek u. 19.
Komfort nélküli
Kivéve:
Április 4. u. 1-6., Ság hegy
Szükséglakás
Liftdíj

Új lakbérek
Ft/hó/m2
282
196
213
146

96
69
58
47
24
702
Ft/fő/hó

4. számú melléklet

a 47/2006. (XII.14.) számú önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szakember elhelyezés címén bérbe adott lakások
lakbérének mértéke 2011. július 1-től kezdődően:

Összkomfortos lakások lakbére
Komfortos (gázkonvektoros) lakások lakbére

Új lakbérek
Ft/hó/m2
487
470

