
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) 
rendelet módosításáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése a következő h) ponttal 
egészül ki: 
 
„h) fiatalok garzonházában (fecskeházban) történő elhelyezés útján.” 
 

2. § 
 
A R. a következő 8. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 8-67. §-ai számozása 9-
68. §-ra módosul: 
 
„8. § (1) Önkormányzati bérlakás fiatalok garzonházában pályázat útján azon fiatalok részére 
adható bérbe, akik: 
a) 35. életévüket még nem töltötték be, és házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élnek, 
b) kereső tevékenységet végeznek vagy valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatói, 
c) ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek, 
d) lakáscélú elő-takarékossági szerződéssel rendelkeznek, vagy ennek megkötését vállalják, és 
fizetési kötelezettségeiket teljesítik, kivéve a felsőfokú oktatási intézmény hallgatói. 
 
(2) Az elő-takarékossági szerződés Magyarországon bejegyzett bármely pénzügyi 
intézménnyel megköthető, a lakáscélú megtakarítás összege éves szinten nem lehet 
alacsonyabb, mint a garzonházi lakrész bekerülési költségének 5 %-a. 
 
(3) A lakás elő-takarékossági szerződés fennállását és teljesítését az Egyenlő Esély Bizottság 
jogosult 6 havonta ellenőrizni. 
 
(4) A fiatalok garzonházába történő elhelyezés időtartama legfeljebb 5 év. Lejártával a lakást 
üresen, tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell bérbeadó számára 
visszaadni- a bérleti jogviszony megszűnését követő 8 napon belül- és elhelyezéséről a bérlő 
maga köteles gondoskodni. 
 
(5) A fiatalok garzonházába a bérlő a gyermeke kivételével más személyt nem fogadhat be. 
 



(6) A fiatalok garzonházában lévő lakást elcserélni, lakásbérleti jogviszonyt folytatni, 
bérlőtársi jogviszonyt létesíteni - kivéve a házastársat - nem lehet. 
 
(7) A fiatalok garzonházában lévő lakás lakbérére a szociális alapon bérbe adott 
önkormányzati bérlakások lakbérére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
(8) A fiatalok garzonházában megszűnik a lakásbérleti jogviszony: 
a) a lakásbérleti szerződésben meghatározott idő elteltével; 
b) ha a bérbeadó és a bérlő a lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszünteti; 
c) az elő-takarékosságra vállalt kötelezettségének bérlő nem tesz eleget. 
 
(9) Megszűnik a lakásbérleti jogviszony és a lakást 6 hónapon belül el kell hagyni, 
amennyiben a bérlő kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre vagy hallgatói jogviszonya 
megszűnik. 
 
(10) Abban az esetben, ha az e szakaszban meghatározott feltételeknek megfelelő kellő számú 
fiatal házaspár vagy élettárs igénylőként nem jelentkezik, a lakások költségelvű lakbér 
felszámításával az általános szabályok szerint is kiadhatóak. 
 
(11) A garzonlakásra egyebekben az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 
 
 

3. § 
 
E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba és 2015. december 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Farkas Éva Erzsébet sk.  dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk. 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2015. november 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2015. november 26-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2015. november 26. 
 
                                                                   dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
                jegyző 
 



1 melléklet a 25/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 

A lakbérek mértéke 
 
Lakbér mértéke:  
1. szociális alapon történő bérbeadás esetén:  

a) összkomfortos, iparosított technológiával épült lakás: 190,- Ft/m2,  
b) összkomfortos nem iparosított technológiával épült lakás: 210,- Ft/m2,  
c) komfortos lakás: 165,- Ft/m2,  
d) félkomfortos lakás: 80,- Ft/m2,  
e) komfort nélküli lakás: 48,- Ft/m2 

 
2. szabadpiaci feltételekkel bérbe adott ingatlanok esetén:  

a) összkomfortos lakás: 688,- Ft/m2,  
b) komfortos lakás: 625,- Ft/m2,  
c) félkomfortos lakás: 563,- Ft/m2,  
d) komfort nélküli lakás: 500,- Ft/m2  

 
3. költségelven történő bérbeadás esetén:  

a) összkomfortos, iparosított technológiával épült lakás: 380,- Ft/m2,  
b) összkomfortos nem iparosított technológiával épült lakás: 420,- Ft/m2,  
c) komfortos lakás: 330,- Ft/m2,  
d) félkomfortos lakás: 160,- Ft/m2,  
e) komfort nélküli lakás: 95,- Ft/m2 

 


