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r Képvisel&.te§üIet 2016. mírcius 29-ei ülé§ér€.

Té!§: Az önkorirÁnyzát tulajdotrában álló lrkÁ§ok é§ helyi§€ek béíletéról és elid€genílésénöl

§zóló 10/2006,(Iv.26.) rendelet rnódo§ítá§g.

Tisáelt Képviselő_t9stOletI

A Képviselőlestület a ó012014. (ry.l0.) Kt. sámú határozatával döntött a Mélykút, Jókai u. 1. sám

alatti ingatlan megvásárlriaáról. A Képviseló_testü|et az ingatlant hasznositiisi céljaként annak

elbontása után, településfejlesáési céltjelölt meg. Az eltelt időszakbaí ebben a kérdé§ben előrelépés

n€m történt, tovább §zükségessé vált egy új szociális lakás kialakítása" ezért jávaslom, hory az

ingatlan a szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásként keriiljön hasznosításra.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elideg.nitéséről szóló

10l2006.(Iv.26.) Rendelet l. szímú melléklete tAft^lmazzL a szociáli§ alapon bérbe adható lakások

jeryákét. Javaslom, hory a íní. felüntetett szechenyi i. |47. sÁín alatti bérlakás mellett kerüljön

feltiintetésre a Jókai u, l. §ám alatti in8atlan.

Tisáelt Képviseló_testület!

Kérem a T. Képviselő_testiiletet, hogy ez előterjesáést vitassa meg és dóntsön a rendelet-

módosítisról.

MéI\lul. 20 l ö, március l],

kovács Tamás

polgármester



RENDELET- TLRVEZET

MéIykút város Ötrkormányzqt Képvise|&íe§iületének

...,..,..J2Ot6. (,..,,,.) önkormányr-ati rend€l€te

az önkormónyzat tulajdoníban ílló lakások és helyiségek

bérletéről és elidegenítéséról szóló 10/2006,(Iv.26,) rend€let (továbbiakban| R€ndel€t)

módosít&áról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviseló-testülete a Magyarorsá8 helyi önkormányzataiíól szóló

201l, évi cLXXxIx, törvény 13, § (1) bekezdés 9, pontjában meghatározott feladatkörében eljáíVa, a

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide8enítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

l993. évi LXXV l. 3. § ( l ) bek€zdésében kapott felhatalmazás alapj án a következőket rendeli el:

l. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e Rendelet mel|éklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatáIyba.
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] s7ámú melléklet

I TÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzt tulajdonábán ál|ó lakások és belyisógek bórletéről é§ elidegeníté§éről §z(óló

102006.(IV.2ó.) öíkomlányzrli fendelet módosíiá§ához

1. Társádalmi hat:i§ok

A szociális alapon bérb€ adható lakások sámának bővítésével több szociálisan rászoruló személy

juthat lakáshoz,

2. Gazdasági, költségvetési h|tások

A r€ndelet módosiása nemjár gazdasági hatással.

3. Környezeti és eg€szségügyi következmények

A rendelet módosítísa nem jár kömyezeti és egészségügyi következményekkel.

4. Admini§ztrrtív t€rheket b€folyá§oló hatások

A reodelet módosítísa nem jár az adminisárativ teíhek változásával.

5. A jog§zabály m€galkotfuáriák §zük§ég€§sége, { joBalkotás €lmaradásának várható

köv€tkezményei

A Képviselő-testül€t határozatában meghatározott hasznositási célok közötti döntés miatt vált

szükségessé,

6, A jogszabály alk lmazásíhoz szükséges személyi, §zervezeli, táígyi e! pétrzüryi feltéte|ek

A jo8szabály alkalmazástihoz szüksé8es pénzü$/i, szemé|yi, szervezeti, tiárs/i feltételek nem

váltoaúk, azok rendelkeásre állnak.
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