
Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvény 3.§ (l)-(2) bekezdésében, 4.§ (3) bekezdésében, 5.§ (3) bekezdésében, 

12.§ (5) bekezdésében, 19.§ (l)-(2) bekezdésében, 20.§ (3) bekezdésében, 21.§ (6) 

bekezdésében, 23.§ (3) bekezdésében, 27.§ (2) bekezdésében, 33.§ (3) bekezdésében, 34.§ 

(l)-(4) és (6) bekezdésében, 35.§ (2) bekezdésében, 36.§ (2) bekezdésében, 42.§ (2) 

bekezdésében, 54.§ (1) bekezdésében, 54.§ (3) bekezdésében, 58.§ (2)-(3) bekezdésében, 

62.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 

alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

kizárólagos tulajdonában álló lakásokra (a továbbiakban: lakás), és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki. 

2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben különösen a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ltv.), valamint az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(IV. 25) önkormányzati rendelet szabályait kell 

alkalmazni. 

2. A tulajdonosi jogokat gyakorló szervek 

3. § (1) A lakások és helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi joggyakorló- e 

önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel- Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete (a továbbiakban: bérbeadó). 

(2) A lakások és helyiségek, mint nemzeti vagyon kezelésével, hasznosításával, valamint 

tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos feladatokat a bérbeadó a Pomázi Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján látja el. 

II. Fejezet 

Lakás bérbeadásának általános feltételei 

3. A lakások bérbeadásának jogcímei 

4.§ Lakást kizárólag az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: 

a) pályázat útján szociális helyzet alapján; 




































