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Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), 
(2),  bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről az alábbi rendeletet alkotja: 
  

I. 
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  

A rendelet hatálya 
  

1. § 
  
A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségekre, továbbá azok bérlőire és használóira. 
  

Bérbeadói jogok és kötelezettségek 
  

2. § 
  

(1) Az önkormányzati lakások – kivéve a szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokat  
      – és helyiségek tekintetében a bérbeadói jogok gyakorlását és bérbeadói kötelezettségek  
      teljesítését – e rendelet és a törvény keretei között – a képviselőtestület által átruházott  
      hatáskörben a polgármester gyakorolja. 
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható lakások tekintetében a bérbeadói jogok és 
kötelezettségek teljesítését – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság gyakorolja. 
  

II. 
  

A LAKÁSOK BÉRBEADÁSA 
  

A lakások bérbeadásának feltételei 
  

3. § 
  

(1)   A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő írásbeli szerződése határozott vagy    
határozatlan időre, illetőleg feltétel bekövetkezéséig hozza létre. 

(2)   A bérbeadás történhet: 
a.)szociális helyzet alapján 
b.) pályázat útján 
c.) önkormányzati feladatok megoldása érdekében  
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(3)1 A lakásbérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő lakbért köteles fizetni. 
  (4)2 A lakbérek– ideértve a szociális helyzet alapján, a piaci alapon és a költségelven bérbe 
adott lakásokra vonatkozó lakbéreket –  mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(5) 3A 2. sz. melléklet szerinti, pályázat útján bérbe adható lakások a piaci alapú lakbér alá 
tartoznak, az önkormányzati feladatok megoldása érdekében történő bérbeadás esetén pedig a 
lakbér mértéke megegyezik a költségelven bérbe adott lakások lakbérének mértékével. 
  
  
  

Bérbeadás szociális helyzet alapján 
  

4. § 
  
(1)   4Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerződést kötni legfeljebb a szociális körülmények, 

a jövedelmi és vagyoni helyzet által indokolt időszakra, de legfeljebb 2 évig lehet. A 
lakásbérleti szerződés a feltételek további fennállása esetén meghosszabbítható, illetve a 
lakbértámogatásra való jogosultság megszűnése esetén a bérbeadó – a bérlő vagyoni és 
jövedelmi helyzetének figyelembevételével – a fizetendő havi lakbér összegét e rendelet 1. 
sz. melléklete szerinti magasabb lakbérmértéknek megfelelően módosíthatja.  

(2)   Jövedelmi viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződést, akinek a lakás 
bérbeadásakor a saját és a vele közös háztartásban élő és a vele együtt költöző közeli 
hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében 
annak másfélszeresét. 

(3)   Vagyoni viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződés, aki esetében a 
lakás bérbeadásakor a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli 
hozzátartozók személyenként nem rendelkeznek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege hetvenszeresét meghaladó ingó és/vagy ingatlan vagyonnal. 

  
Lakbértámogatás5 

 
4/A § 

 
(1) Az önkormányzati bérlakásban élő bérlők részére szociális rászorultságukra tekintettel 
lakbértámogatás állapítható meg. 
 
(2) Lakbértámogatás akkor állapítható meg, ha a bérelt lakás mérete nem haladja meg a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 
38.§ (4) bekezdésében meghatározott elismert lakásnagyságot. 
 
(3) Lakbértámogatás azon bérlő részére állapítható meg, aki az alábbi feltételeknek együttesen 
megfelel: 
 

- szociális helyzet alapján bérbe adott lakásban lakik bérlőként 

                                                 
1 Beiktatta: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01. 
2 Beiktatta: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01. 
3 Beiktatta: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01. 
4 Módosította: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01. 
5 Beiktatta: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01. 
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- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét 

- nem rendelkezik az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal 
- lakásfenntartási támogatásban nem részesül 
- a bérbeadást megelőző öt éven belül nem mondott le önkormányzati lakás bérleti 

jogáról pénzbeli térítés ellenében 
- három hónapot meghaladó lakbérhátraléka nincs 

 
(4) A lakbértámogatás mértéke: 
 
Ha a bérlő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének  
 

a.) 100 %-át:   a lakbér 30 %-a 
b.) 120 %-át:  a lakbér 20 %-a 
c.)150 %-át:   a lakbér 10 %-a 

 
 
(5) A lakbértámogatás iránti kérelmet formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani. 
 
(6) A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon feltüntetett nyilatkozatot és 
igazolásokat.  
 
(7) A bérbeadó a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja, és a feltételek megszűnése 
esetén a lakbértámogatás nyújtását megszünteti. 
 
(8) A lakbértámogatás - a feltételek fennállása esetén – a kérelem benyújtása hónapjának 1. 
napjától állapítható meg 
 
(9) A megállapított lakbértámogatás összegével csökken a kérelmező adott havi lakbére. 
 
(10) A támogatásban részesülő a jogosultsági feltételeit érintő tényeknek, jövedelmi, vagyoni 
viszonyainak, lakásbérletének változását annak bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles a 
bérbeadónak írásban bejelenteni.  
 
(11) A jogosulatlanul felvett ellátás megtérítésére a Sztv. 17.§-ában meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
(12) A lakbér-támogatás iránti kérelmek tekintetében a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületétől átruházott hatáskörben a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság gyakorolja. 
 
 
 

Bérbeadás pályázat útján 
  

5. § 
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(1)      Nem szociális helyzet alapján lakást – a 7.§-ban említett kivétellel – csak pályázat útján 
lehet bérbe adni6 

(2)    Bérlőnek csak olyan nagykorú személy választható, aki lakástulajdonnal vagy lakás 
haszonélvezetével nem rendelkezik. 7 

 (3)     Ha a pályázó lakás bérleti jogával rendelkezik, azt a szerződés megkötéséig meg kell 
szüntetnie. 

  
6. § 

  
A pályázat útján bérbe adható lakásokra a megüresedés időpontjának ismertté válását 
követő 30 napon belül a bérbeadó pályázatot ír ki. 
  

Bérbeadás önkormányzati feladatok megoldása érdekében  
  

7. § 
  

(1)   8Az önkormányzati feladatok megoldása érdekében az az e rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott lakások csak azoknak adhatók bérbe, akik az önkormányzattal, illetve 
annak költségvetési szervével köztisztviselői, közalkalmazotti  jogviszonyban, illetve 
határozatlan idejű munkajogviszonyban állnak. 

(2)   Az (1) bekezdés szerinti lakások csak az annak alapjául szolgáló jogviszony 
megszűnéséig adhatók bérbe. 
  

A bérlőtársi szerződés feltételei 
  

8. § 
  

(1)   A lakást több bérlő együttesen is bérelheti, amennyiben e rendelet, illetve a törvény 
feltételeinek megfelelnek. 

(2)   A bérlőtársi szerződés – a házastársak közös kérelmére történő szerződéskötés kivételével 
– a lakásra csak akkor köthető, ha  

a.      szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén mindegyik kérelmező 
megfelel a szociális körülmények alapján való bérbeadás követelményeinek. 

b.      legalább három éve közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 
c.      a bérlőtársi szerződés megkötésének időpontjában a mindegyik bérlőtárs 

nagykorú.  
(3)   A bérlőtársi szerződés tartalma megegyezik a bérleti szerződés tartalmával. 
  

8/A §9 
 

A külön szolgáltatások díja 
 

(1) a bérbeadó a bérlő részére külön szolgáltatásokat – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – nem nyújt, a közművek (víz, csatorna, villany, gáz, telefon, 
kábeltelevízió, stb.) igénybevételéről a bérlő a szolgáltatóval közvetlenül köt 
szerződést. 

                                                 
6 Módosította: 22/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008. 10.02. 
7 Módosította: 17/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2009. július 3. 
8 Módosította: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01 
9 Beiktatta: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01 
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(2) Annál a lakásnál, ahol a közműszolgáltató által biztosított fogyasztás önálló közmű-
órával nem mérhető, a fogyasztás mértékét a bérbeadó átalánnyal állapítja meg. 

 
 

A megüresedett társbérleti lakrész bérbeadásának feltételei 
  

9. § 
  

(1)   A megüresedetett társbérleti lakrészt ismételten, önálló bérletként bérbe adni nem lehet. 
(2)   A megüresedett társbérleti lakrész csak a lakásban maradó társbérlő részére adható bérbe 

akkor, ha  
a.      a lakásban maradó volt társbérlő vállalja a lakás önkormányzati rendelet 

szerinti lakbérének ráeső megüresedett alapterület szerinti összegének 
megfizetését. 

b.      önkormányzat a megüresedett lakrész más célú hasznosítását nem kívánja 
(3)   Amennyiben a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, vagy az önkormányzat a 

lakást más célra kívánja hasznosítani, a bérbeadó a lakásban maradt bérlő(k) részére – a 
bérleti szerződés felmondásával egyidejűleg – cserelakást ajánl fel. 
  

Az önkormányzati lakások bérbeadására vonatkozó egyéb rendelkezések 
  

10. § 
  
Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe. 
  

11. § 
  
A bérbeadó a lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a lakásbérleti szerződésben 
foglalt kötelezettségek teltesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.  
  

12. § 
  

(1)      Önkormányzati lakás bérbeadása esetén a bérlő a bérbeadót az alábbi személyes 
adatokról köteles tájékoztatni: 

a.       a bérlő neve, lakcíme, anyja neve 
b.      a bérlő születési helye, ideje 
c.       a bérlő személyi igazolványának száma 
d.      a bérlő adóazonosító jele 
e.       a bérlővel együtt költöző közeli hozzátartozók neve 

(2)      A bérbeadó – jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a 
személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételei megállapítása, 
megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak. 

   
  

A felek jogai és kötelezettségei 
  

13. § 
  
(1)      A bérbeadó szavatol azért, hogy a lakás az átadásakor rendeltetésszerű használatra 

alkalmas és a bérlet fennállása alatt a lakás központi berendezéseinek, nyílászáróink 
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működőképességét biztosítani köteles. A bérbeadó a bérlet fennállása alatt szavatol a 
lakással összefüggő, törvényben maghatározott, illetve a szerződésben vállalt 
kötelezettségeiért is. 

(2)      A bérbeadó a lakás átadásakor, illetve átvételekor jegyzőkönyvet vesz fel, mely 
tartalmazza a lakásban lévő berendezések leltárát is. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a 
lakásberendezések meglétét és azok állapotát, a közműórák állását, fel kell tüntetni a 
hiányosságokat és azok hozzávetőleges értékét, továbbá a felek egyéb észrevételeit. 

  
14. § 

  
(1)    A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő 
lakásberendezésekkel, vagy a lakást a bérlő átalakítja, korszerűsíti. 

(2)    A bérlő részéről az (1) bekezdés szerinti bérbeadói kötelezettségek átvállalására csak a 
bérbeadó és a bérlő írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor. A megállapodásban a 
felmerülő költségek megtérítését és annak feltételeit is meg kell határozni. Amennyiben 
az (1) bekezdésben említett munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is 
megváltozik, az eredeti szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha a felmerülő 
költségeket a bérbeadó viseli. 

(3)      A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, 
felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a 
bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a 
karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével 
kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. 

(4)      Az épülettel, illetve a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő – 
a törvény által nem a bérbeadó kötelezettségeként szabályozott – egyéb kötelezettségek 
teljesítésére a felek megállapodása az irányadó. 

  
15. § 

  
(1)      A bérlő a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott 

gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a bérbeadó 
írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

(2)      Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja 
házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. 

(3)      A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott 
gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével -  a másik bérlőtárs 
írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

(4)      A befogadáshoz a bérbeadó írásbeli nyilatkozata szükséges, kivéve azt a személyt, akit a 
bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat. 

(5)      Önkormányzati lakás esetén, ha a befogadáshoz bérbeadói hozzájárulás szükséges, ennek 
feltételeit önkormányzati rendelet határozza meg. 

(6)      A (4), (5) bekezdés szerinti bérbeadói hozzájárulás feltétele az, hogy a lakást jogcím 
nélkül senki ne használja. A befogadásoz való hozzájárulás feltétele továbbá az, hogy a 
befogadott személy munkahellyel rendelkezzen, nem rendelkezhet azonban önálló 
lakástulajdonnal vagy lakásbérlettel. 

(7)      A befogadás nem eredményez bérleti jogviszonyt. 
  

16. § 
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(1)      A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást, a lakás berendezéseit, a közös 
használatra szolgáló helyiségeket, valamint az épület központi berendezéseit a 
rendeltetésüknek megfelelően, kellő gondossággal kötelesek használni. 

(2)      A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást, a lakásberendezéseket 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 

(3)      A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a visszaadáskor a lakást és a lakásberendezéseket 
a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Ebben az esetben az ezzel 
kapcsolatban felmerült költségeket a bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni. 

(4)      Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével 
kapcsolatos munkák csak a bérlő átmeneti kiköltözése esetén végezhetők el, a 
lakásbérleti jogviszony a munkák elvégzésének időtartamára szünetel. A szünetelést és 
annak időtartamát a bérbeadó és a bérlő megállapodása, vita esetén a bíróság állapítja 
meg 

(5)      A bérbeadó az átmenetileg kiköltözött bérlő részére ugyanazon a településen köteles 
másik lakást felajánlani. A bérlő ingóságai elhelyezésének, továbbá költözésének 
költségei a bérbeadót terhelik. 

(6)      A bérbeadó és bérlő jogait és kötelezettségeit a törvényben és e rendeletben foglaltak 
szerint kell a felek közötti megállapodásban rögzíteni. 

(7)      A bérbeadó a megállapodás tartalmának meghatározásakor a bérlővel egyéb kérdésekben 
is megegyezhet. 

  
A jogcím nélküli lakáshasználat 

  
17. § 

  
(1)    A lakást jogcím nélkül használó a bérbeadó részére lakáshasználati díjat (a továbbiakban: 

használati díj) köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos 
összeg. 

(2)    A jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díj 
emelhető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra 
tarthat igényt. 

(3)    A jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltét követő naptól a hatodik 
hónap végéig a használati díj a lakás lakbérének ötszöröse 

(4)    A jogcím nélküli használat kezdetétől számított hatodik hónaptól a használati díj a lakás 
lakbérének a tízszerese. 

  
A lakásbérleti szerződés megszűnése10 

  
18. §11 

  
(1) A szerződés megszűnik a Tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben. 
(2) A felek az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is    

megszüntethetik, hogy  a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe vagy részére 
pénzbeli térítést fizet. A másik lakás bérbeadása mellett vagy helyett pénzbeli térítés is 
fizethető. 

  
  

19. § 
                                                 
10 Módosította: 22/2008. (X:2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008. 10.02. 
11 Módosította: 22/2008. (X:2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008. 10.02. 
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(1)   A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy – a törvény alapján 

bérleti jog folytatására jogosult kivételével – másik lakásra akkor tarthat igényt, ha a 
bérbeadó a lakásbérleti szerződésben erre kötelezettséget vállalt. 

(2)   A másik lakásban való elhelyezés feltétele az (1) bekezdésben foglaltak mellet az, hogy 
az elhelyezendő személy megfeleljen e rendelet 4. §- ában meghatározott feltételeknek. 

  
20. § 

  
A bérlő sem a lakást, sem annak részét albérletbe nem adhatja. 
  

III. 
  

A HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA 12 
  

21.§13 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő – nem lakás céljára szolgáló – helyiségek bérletének 
létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakások 
pályázat útján történő bérbeadásának szabályait kell – a törvényben meghatározott 
eltérésekkel – alkalmazni azzal, hogy a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak 
meg. 
  
  

IV. 
  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
  

22. § 
  
(1)    Ez a rendelet 2006. március 31. napján lép hatályba.  
(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ercsi Város Önkormányzat 

Képviselőtestületének az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 18/2003 (V.27.) Kt. sz rendelete hatályát veszti. 

„(3)14 Az önkormányzati lakások – ide értve a szociális helyzet alapján, a pályázat útján és az 
önkormányzati feladatok megoldása érdekében bérbe adható lakásokat – felsorolását e 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 (4)15 A törvény alapján elővásárlási joggal érintett, illetve elővásárlási joggal nem érintett    
lakások és helyiségek eladásának feltételeit külön rendelet tartalmazza. 

 (5)   A lakások elidegenítéséből és a lakbérekből, helyiségbérleti díjakból származó bevételt 
az önkormányzat költségvetési rendeletében elkülönítetten kell szerepeltetni (lakásalap). 
A lakásalapban szereplő bevétel csak az önkormányzati lakások és helyiségek 
karbantartására, felújítására fordítható. 

                                                 
12 Hatályon kívül helyezte:16/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos:2013.09.26. 
13 Beiktatta: 12/2014. (XI.26.) ök.rendelet. hatályos:2014.11.27. 
14 Módosította: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01 
15 Módosította: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01 
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 (6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 16 

 
  
  

23. § 
  
(1)    Az e rendelet hatálybalépésekor határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződéseket a 

bérbeadó írásban felmondhatja, ha a bérlő részére egyidejűleg ugyanazon a településen 
cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idő azonban 3 hónapnál 
rövidebb nem lehet. 

(2)   A bérbeadó az (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a bérlővel megállapodhat, hogy 
lakás felajánlása helyett részére pénzbeli térítést fizet. 

(3)   A cserelakás felajánlása helyetti pénzbeli térítés mértékének maximális összege 
egyösszegű kifizetés esetén a lakás lakbérének tízszerese.  

  
  
  
  
  
       Bátki József        Dr. Feik Csaba 
                            polgármester     

  
Záradék: A rendelet 2006. március 30.  napján kihirdetésre került. 

                                                 
16 Beiktatta: 17/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2009. július 3. 



 10 

  
M E L L É K L E T 17 18  19 20 

1. melléklet 
A lakbér mértéke: 
  
Szociális  helyzet alapján történő bérbeadás esetén: 
         
-         összkomfortos lakás                                  312.-Ft/m2/hó   
-         komfortos lakás                                         218.-Ft/m2/hó 
-         félkomfortos lakás                                       94.-Ft/m2/hó 
-         komfort nélküli lakás                                   62.-Ft/m2/hó 
  
Piaci alapon történő bérbeadás esetén: 
  
-         összkomfortos lakás                                  312.-Ft/m2/hó   
-         komfortos lakás                                         218.-Ft/m2/hó 
-         félkomfortos lakás                                       94.-Ft/m2/hó 
-         komfort nélküli lakás                                   62.-Ft/m2/hó 
 
Költségelven történő bérbeadás esetén: 
  
-         összkomfortos lakás                                  312.-Ft/m2/hó   
-         komfortos lakás                                         218.-Ft/m2/hó 
-         félkomfortos lakás                                       94.-Ft/m2/hó 
-         komfort nélküli lakás                                   62.-Ft/m2/hó  
  

                                                 
17 Beiktatta: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01 
18 Módosította: 41/2006. (XII.19.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2007. 02.01. 
19 Módosította: 11/2008. (V.30.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008. 07.01. 
20 Módosította: 18/2012. (V.25.) ök rendelet. Hatályos: 2012.06.01. 
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 2. sz. MELLÉKLET 21 
  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2006. (III.30.) Kt. sz. rendeletéhez 

  
  
  
Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások: 
  
  
I.                    Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások: 22 

1.)        Fő u. 45./1. 
2.)         Fő u. 45/2. 
3.)         Fő u. 45/3. 
4.)         Fő u. 45/4. 
5.)         Fő u. 45/5. 
6.)                 Bajcsy-Zs. u. 30/1. 
7.)                           Bajcsy-Zs. u. 30/2. 
8.)                           Bajcsy-Zs. u. 30/3. 
9.)                           Bajcsy-Zs. u. 30/4. 
10.)                       Vasútállomás 18/1. 
11.)                       Vasútállomás 18/2. 
12.)                       Vasútállomás 18/3. 
13.)                       Vasútállomás 18/4. 
14.)                       Vasútállomás 18/5. 
15.) – 29.) 23 

II.                 Pályázat útján bérbe adható lakások: 

1.)      Dózsa György u. 92. 
2.)      Feszty Árpád u. 4. 
3. )  Táncsics u. 16/1.24 
4. )  Táncsics u. 16/225 

III.              Önkormányzati feladatok ellátása érdekében bérbe adható lakások: 26 

1.)                           Bercsényi u. 18. 
2.)                            27 
3.)         Fő u. 18. 
4.)                Esze T. u. 14. (1083/1/A/5 hrsz.)28 
5.)                Esze T. u. 14. (1083/1/A/6 hrsz.)29 
6.)                Esze T. u. 14. (1083/1/A/7 hrsz.)30 

                                                 
21 Módosította: 14/2006.(VI.1.). Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2006. 07.01 
22 Módosította: 17/2009. (VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2009. július 3. 
23 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos: 2013.09.26. 
24 Beiktatta: 22/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008.10.02. 
25 Beiktatta: 22/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008.10.02. 
26 Módosította: 17/2009. (VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2009. július 3. 
27 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos: 2013.09.26. 
 
28 Módosította: 17/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:2009. július 3. 
29 Módosította: 17/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:2009. július 3. 
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7.)       .3132 
8.)                Szent István u. 10.33 

                                                                                                                                                         
30 Módosította: 17/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet. Hatályos:2009. július 3. 
31 Módosította: 22/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008.10.02. 
32 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (IX.25.) ök rendelet. hatályos: 2013.09.26. 
 
33 Módosította: 22/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelet. Hatályos: 2008.10.02. 


