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6/2011. (I. 21.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) 

számú rendeletének módosításáról  

 

 

Marcali Város Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) számú 

rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1.§ 

 

A Rendelet 10. § az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Aki a (3) bekezdésben foglalt éves rendes felülvizsgálati eljárás lefolytatása során a Polgármesteri Hivatal 

megkeresésében foglaltakat a megadott határidőre nem teljesíti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslat 

alapján a képviselő-testület törli a névjegyzékről.” 

 

2. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályos névjegyzéken lévő igénylők felülvizsgálati eljárása 

során is alkalmazni kell. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a lakások és helyiségek bérletéről  

szóló 22/2003. (XI. 21.) számú rendeletének módosításáról szóló 

6/2011. (I. 21.) számú rendeletének 

 

 

I N D O K O L Á S A  

 

A 2009. évben a Képviselő-testület által jóváhagyott névjegyzéke szereplő lakásigénylők jogosultsági 

feltételeinek fennállását a 2010. évben a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) számú rendelet 

alapján felülvizsgálatuk. A felülvizsgálati eljárás során több esetben is előfordult, hogy a lakásigénylők a 

Polgármesteri Hivatal által kért adatokat nem vagy nem a megadott határidőre szolgáltatták, az akkor hatályos 

rendelet szerint azonban nem volt lehetőség a szankcionálásra.  

Jelen rendeletmódosítás annak lehetőségét kívánja megadni, hogy aki a felülvizsgálati eljárás során nem 

együttműködő, nem szolgáltatja a Rendelet alapján jogosan kért adatokat, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

javaslata alapján a Képviselő-testület törli a névjegyzékről.   

 

Marcali, 2011. január 11. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 

 

 

 


