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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Az előkészítésben közreműködött: 

      dr. Ballagó Katalin jegyző 

 

Előterjesztés 

a lakás és nem lakás célja szolgáló helyiségek 2021. évi bérleti díjának megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 

szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel, a Képviselő-testület rendes novemberi ülését 

– hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

– nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetek. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének 

megállapításáról szóló 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

42.§-a rendelkezik a lakások bérleti díjairól.  

A hivatkozott jogszabályhely (5) bekezdés értelmében a lakbér mértékét a képviselő-testület 

minden év december 31-ig felülvizsgálja, és az üzemeltetési, karbantartási költségek 

figyelembevételével jogosult azt módosítani. A bérleti díj emelését a bérbe adónak a közzétételt 

követően írásban közölni kell a bérlővel. E rendelkezésre figyelemmel terjesztjük a lakbér 

mértékére vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület elé.  

 

A hatályos rendelkezés szerint: 

(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza: 

a) a lakás, a lakáshoz tartozó helyiségek, és a közös helyiségek és területek használata, 
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b) a tulajdonost terhelő kötelezettségek teljesítése, felújítási alap képzése, közös költség, 

c) a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, megszűnésével összefüggő 

bérbeadói feladatok ellátása, az ingatlanok, a lakások nyilvántartása, a szervezési és 

adminisztratív feladatok ellátása, 

d) a lakbérek közlése és beszedése. 

(3) A lakbér havi mértéke: 

a) Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke szociális helyzet alapján: 

aa) Összkomfortos önkormányzati lakás esetén      490/Ft/m2/hó 

ab) Komfortos önkormányzati lakás esetén             355/Ft/m2/hó 

ac) Félkomfortos önkormányzati lakás esetén         340/Ft/m2/hó 

ad) Komfort nélküli önkormányzati lakás esetén         80/Ft/m2/hó 

b) Szociális szükséglakás esetén                              20/Ft/m2/hó 

c) Piaci alapon megállapított bérleti díj   

ca) 50m2-ig                                                                  1000/Ft/m2/hó 

cb) 50m2 feletti rész                                                      700/Ft/m2/hó 

 

A 42. § (3) a) és b) pontban meghatározott lakbérek mértékét a Képviselő-testület 2019. január 

1-től rendelte alkalmazni.  

A (4) bekezdés értelmében a lakbér teljes összegét - a kerekítés szabályai szerint - forintra 

kerekítve kell megállapítani. 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében a bérbeadó 

köteles gondoskodni  

a) az épület karbantartásáról; 

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; 

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben 

keletkezett hibák megszüntetéséről. 

 

Mivel 2019. évben 15 %-os mértékű emelés történt, 2021. évre vonatkozóan nem javaslok 

változtatást a lakás bérleti díjakra vonatkozóan. 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre a 19/2013. (IX.6.) rendelet 52.§ (6) 

bekezdése értelmében az alábbi intézmények terembérleti díjait 2020. január 1. napjától 2020. 

december 1. napjáig az alábbiak szerint határozta meg: 

Helyiség Bruttó bérleti díj 

Oktatás, tréning, gyűlés, sport céljára történő igénybevétel esetén alkalmazott díjak 

AVKK- Kamaraterem 5.860.-Ft/óra 

AVKK- Kisterem 3.200.-Ft/óra 

Aranykapu Bölcsödé- Aula 1.160.-Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ (Petőfi u.13.)- Társalgó 5.860.-Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ (Falujárók útja 5.) 2.910.-Ft/óra 

Napsugár Óvoda- Tornaszoba 1.455.-Ft/óra 

Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Ebédlő    715.-Ft/óra 

Árusítás, árusítással egybekötött termékbemutató esetén alkalmazott díjak 
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            Helyiség 

 

 

Bruttó bérleti díj 

 

 
AVKK- Kamaraterem 8.800.-Ft/óra 

AVKK- Kisterem 4.800.-Ft/óra 

Aranykapu Bölcsödé- Aula 1.700.-Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ (Petőfi u.13.)- Társalgó 8.800.-Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ (Falujárók útja 5.) 4.400.-Ft/óra 

Napsugár Óvoda- Tornaszoba 2.200.-Ft/óra 

Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Ebédlő 1.100.-Ft/óra 

 

A  108/2020. ( IX. 16 .) számú határozasttal a képviselő-testülete 2020. október 1- decemebr 31. 

között a Gyermekétkeztetési Intézmény ebédlő bérleti díjáról is döntött:   

Első két óra 5.000 Ft/óra, a harmadik órától 3.500 Ft/óra. 

 

Mivel 2020-ban  az intézményi terembérleti díjak esetében díjemelés történt, 2021-re nem 

javasoljuk a díjak módosítását, egy kivétellel: a Gyermekétkeztetési Intézmény ebédlőjét  

árusítás, árusítással egybekötött termékbemutató esetén 7.500.- Ft/óra díjért javasoljuk bérbe 

adni. Ezen kívül  a Napsugár Óvoda Tornaszobáját a 24/2020. (IX. 17.)  önkormányzati  rendelet 

elfogadásákor kivettük a bérelhető helyiségek  közül, ezért az nem szerepel a határozati 

javaslatban. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzat    /2020. (XI. …..  )  határozata a helyiség bérleti díjak 2021. 

évre vonatkozó megállapításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a 

2021. évre a 19/2013. (IX.6.) rendelet 52.§ (6) bekezdése értelmében az alábbi intézmények 

terembérleti díjait 2021. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 

Oktatás, tréning, gyűlés, sport céljára történő igénybevétel esetén alkalmazott díjak 

Intézmény Cím Helyiség Bruttó bérleti díj 

AIKI  Kossuth Lajos u. 72. Kamaraterem 5860 Ft/óra 

AIKI  Kossuth Lajos u. 72. Kisterem 3200 Ft/óra 

Aranykapu Bölcsőde Kossuth Lajos u. 78. Aula 1160 Ft/óra 

Gyermekétkeztetési Intézmény Csengey u. 30. Ebédlő 
1-2. óra 5000 Ft/óra,  
3. órától 3500 Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ Petőfi u. 13. Társalgó 5860 Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ Falujárók útja 5. Társalgó 2910 Ft/óra 

Szivárvány Tagóvoda Falujárók útja 5. Ebédlő 715 Ft/óra 

Árusítás, árusítással egybekötött termékbemutató esetén alkalmazott díjak 

Intézmény Cím Helyiség Bruttó bérleti díj 

AIKI  Kossuth Lajos u. 72. Kamaraterem 8800 Ft/óra 

AIKI  Kossuth Lajos u. 72. Kisterem 4800 Ft/óra 
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Aranykapu Bölcsőde Kossuth Lajos u. 78. Aula 1700 Ft/óra 

Gyermekétkeztetési Intézmény Csengey u. 30. Ebédlő 7500 Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ Petőfi u. 13. Társalgó 8800 Ft/óra 

Kistérségi Gondozási Központ Falujárók útja 5. Társalgó 4400 Ft/óra 

Szivárvány Tagóvoda Falujárók útja 5. Ebédlő 1100 Ft/óra 

 

 

Közös szabályok: 

1. A bérbeadással kapcsolatos hatáskör a polgármestert illeti meg. 

2. A bérbeadás terembérleti szerződés keretében történik. 

3. Az igénybevétel a bérleti díj megfizetésének igazolását követően kezdődhet meg. 

4. A bérleti díjak 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig érvényesek. 

Az érvényben lévő egyéb helyiség bérleti szerződések esetében a bérleti díjak a szerződésekben 

foglaltak szerint alkalmazandók. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Osztály útján  

 

Aszód, 2020. 11. 16. 

         

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                         polgármester  

 

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

 

 

 

 


