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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Annak ellenére, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata alacsony számú bérbe adható lakás, 
illetve helyiség állománnyal rendelkezik, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Ltv.) előírásainak megfelelő, részletes szabályozás önkormányzati rendeletben 
rögzítése az Ltv. alapján követelmény. 
 
Az Ltv-vel való összhang folyamatos megteremtése érdekében az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendszeres 
felülvizsgálata szükséges, melyre idén a munkaterv szerint e hónapban került sor. A 
felülvizsgálat eredményeként a Rendelet módosítása az alábbiak szerint indokolt. 
 
A Rendelet alkalmazásának könnyítése érdekében egyes rendelkezések kiegészítésre, 
pontosításra szorulnak. A Rendelet mellékleteiben szabályozott pályázatok tartalmi 
követelményeinek Rendeletben foglalt egyéb előírásokkal történő összehangolása szükséges. 
A módosítás célja, hogy a Rendeletben foglalt feltételek vizsgálatához pályázó már a 
pályázata benyújtásakor megadja a szükséges adatokat, nyilatkozatokat, azokat ne a 
későbbiek folyamán kelljen a pályázat elbírálásában résztvevőknek beszerezni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
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Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Nincsenek. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 A pályázatok Rendelet előírásai szerinti elbírálása egyszerűbbé, könnyebbé válik, 

annak köszönhetően, hogy a pályázók már pályázatuk benyújtásakor minden 
elbíráláshoz szükséges adatot, nyilatkozatot kötelesek benyújtani, azt nem a későbbi 
eljárás során kell a bírálatban résztvevőknek beszerezni. Mindez az adminisztratív 
terhek csökkenéséhez vezet. 

b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A jogalkotást a rendeletben foglalt előírások alkalmazhatóságának könnyebbé tételét 
szolgálja. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 
 
 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati 
rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 

Kistarcsa, 2017. szeptember 13. 
 

                                                                                                                        Solymosi Sándor  
     polgármester      

  
 


