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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló
8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet
alkotja:

1. § Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Lakásrendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész
lép:

„Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli
el:”

2. § A Lakásrendelet 5. §-a hatályát veszti.

3. § A Lakásrendelet 20. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(8) A pályázatban elnyert bérleti jog alapján a bérleti szerződést határozott vagy
határozatlan időre lehet megkötni, a pályázat tartalmának és az elbírálás
eredményének megfelelő tartalommal.”

4. § (1) A Lakásrendelet 24. § (8) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Lakásrendelet 24. § (9) bekezdése hatályát veszti.

(3) A Lakásrendelet 24. § (10) bekezdése hatályát veszti.

(4) A Lakásrendelet 24. § (11) bekezdése hatályát veszti.

5. § A Lakásrendelet 31. § (3) bekezdése hatályát veszti.

6. § A Lakásrendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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Pilisvörösvár, 2019. május 30.

Gromon István                                        dr. Krupp Zsuzsanna
  polgármester                                                    jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került
Pilisvörösváron, 2019. május 31. napján.

Pilisvörösvár, 2019. május 31.        

                                        

                                                                        dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                    jegyző

1. melléklet a 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A rendvédelmi szerv településen szolgálatot teljesítő, hivatásos állományban
lévő alkalmazottja részére nyújtható lakhatási támogatásról

Pilisvörösvár Város területén szolgálatot teljesítő, hivatásos állományban lévő
(nem civil) rendvédelmi alkalmazott részére lakhatási támogatás nyújtható. A
támogatás egy évben egy személy részére biztosítható, melynek mértéke havonta
18.000.-Ft. A támogatásban részesülőről a Pilisvörösvári Rendőrőrs
őrsparancsnokának javaslata alapján a polgármester dönt.

                                


