
Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/1994. (V.30.) számú rendelete a lakbérekről 

 
(Egységes szerkezetben a 9/1994.(VII.8.) a 11/1997.(X.29.) az 5/2008.(II.14.) a 

4/2009.(III.31.) és a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletekkel) 
 
Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó 1994. évi XVII. Törvénnyel módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben 
(továbbiakban: lakásügyi tv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Tar község területén lévő önkormányzati tulajdonú bérlakásra,  
      szolgálati lakásra. 
 
2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából a jelentősebb fogalmi meghatározások  
      megegyeznek a lakásügyi tv-ben foglaltakkal. 
     (1.sz. melléklet) 
 
13.§ (1) A lakbér mértéke 

- összkomfortos lakás esetén 666 Ft/m2/hó 
- komfortos lakás esetén 473 Ft/m2/hó 
- félkomfortos lakás esetén 281 Ft/m2/hó 
- komfort nélküli lakás esetén 191 Ft/m2/hó 

  
       2 (2) 3A lakbér magában foglalja külön szolgáltatásként a szemétszállítási díjat. 

  Községi önkormányzattal és intézményeivel szolgálati viszonyban,    
  munkaviszonyban álló, továbbá a község alapellátst szolgáló, 1 de községi  
  önkormányzattal  munkaviszonyban nem álló (körzeti megbízott rendőr, háziorvos)  
  szolgálati lakásban önkormányzati bérlakásban lakó bérlőt a mindenkori lakbérből 
450  
  % kedvezmény illeti meg a szolgálati viszonya, munkaviszonya fennállásáig, illetve a  
  község alapellátását szolgáló tevékenysége idejéig” 

 
 
 
4.§ A rendelet 1994. július 1-én lép hatályba. 
 
55.§ (1) Lakbértámogatásban az a szociálisan rászorult bérlő részesíthető, akinek és a vele  
            együttlakó személynek az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a mindenkori   
            nyugdíjminimum 1,5-szeresét nem haladja meg. 
 
     (2) A lakbértámogatás megállapítása szempontjából jövedelemnek minősül a bérlő és   
            a vele együtt lakó személyek minden forrásból származó jövedelme. 
 
66.§ A lakbértámogatás mértéke havonta 1000 Ft 

                                                
1 Módosította az  4/2011.(II.15.) önk. rendelet 1. §-a 
2 Kiegészítette a 11/1997.(X.29.) önk. rendelet 1. §-a 
3 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(III.31.) önk. rendelet 1 §-a 
4 Módosította az 5/2008. (II.14.) önk. rendelet 2. §-a 
5 Kiegészítette a 9/1994.(VII.8.) önk. rendelet 1. §-a 



 
 77.§ Lakbértámogatásban nem részesíthető 
 

a) aki a lakást nem rendeltetésszerűen használja 
b) aki a lakást jogcím nélkül használja. 
c) aki a lakás egy részét bérbeadó hozzájárulásával albérletbe adja 
d) akinek saját tulajdonú, beköltözhető lakása van. 

 
88.§ (1) A lakbér-támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, melyhez  
            csatolni kell 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolásokat. 
  
      (2) A kérelmek elbírálásáról a Szociális Egészségügyi Bizottság dönt. 
 
 
 
Tar, 1994. május 26. 
 
Becze Lajos sk.      Szabóné Bózsár Éva sk. 
polgármester                   jegyző  
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 1994. május 30. 
 
 
Tar, 1994. május 30. 
 
     
  
Becze Lajos sk.      Szabóné Bózsár Éva sk. 
polgármester                   jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
6 Kiegészítette a 9/1994.(VII.8.) önk. rendelet 1. §-a 
 
7 Kiegészítette a 9/1994.(VII.8.) önk. rendelet 1. §-a 
 
8 Kiegészítette a 9/1994.(VII.8.) önk. rendelet 1. §-a 
 



1.sz. melléklet 
Értelmező rendelkezések 
 
1./ Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a  

a. helyisége 
b. közművesítettsége 
c. melegvíz ellátása és 
d. fűtési módja 

 
 alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort  
        nélküli) sorolható. 
 
2./ Összkomfortos az a lakás, amely legalább 

a. 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, 
WC-vel, 

b. közművesítettséggel, : víz, villany, szennyvíz) 
c. melegvíz-ellátással táv-, tömb-, egye, központi, etage, villanybojleter, gáz 

vízmelegítő) 
d. központos fűtési móddal (táv, egyedi, központi vagy etage fűtéssel.) rendelkezik. 

 
3./ Komfortos az a lakás, amely legalább 
 

a. 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és 
WC-vel, 

b. közművesítettséggel 
c. melegvíz-ellátással és 
d. egyedi fűtési móddal (szilárd vagy olajtüzelésű kályha, hőtárolás kályha, gázfűtés) 

 
 rendelkezik. 
 
4./ Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem fleel meg, de 

legalább 
 

a. 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, 
WC-vel  

b. közművesítettséggel 
c. egyedi fűtési móddal 

 
 rendelkezik. 
 
5./ Komfort nélküli az a lakás amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg,  
     de legalább 
 

a. 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, WC használatával, 
b. egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint 
c. a vízvétel lehetősége biztosított. 


