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Cegléd Város Önkormányzata 
16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet módosításáról 
 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egységes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
11. § (4) bekezdése a következő, g) ponttal egészül ki: 
 

(4) Az elbírálás során elsősorban azt kell a pályázat nyertesének nyilvánítani… 
 

„g) aki a 4. mellékletben rögzítettnél magasabb mértékű lakbér megfizetését vállalja.” 
 

2. § Az Ör. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba, és 2017. június 2-án hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 3 napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 

jegyző polgármester 
 

---------- 
 

1. melléklet a 16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

1 .  A lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet 2. melléklet 2.3. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ 2 . 3 .  L a k á s p á l y á z a t  

 
A Cegléd,……………………………………….sz. alatti 

költségelven meghatározott lakbérű bérlakásra 
 

Pályázó(k) személyes adatai: 
 

Név:………………………………………….……. Név:………….………………………………… 
Születési hely:…………………………………….. Születési hely:…….…………………………….. 
Születési idő:……………………………………… Születési idő:…….……………………………… 
Anyja neve:………………………………….……. Anyja neve:….………………………………… 
Adóazonosító jel:…………………………………. Adóazonosító jel:……………………………… 
Családi állapot:.…………………………………… Családi állapot:………………………………… 
Állampolgárság:…..……….………………………. Állampolgárság:………………………………… 
Lakóhely:…………………………….……………. Lakóhely:…….……….………………………… 
Bejelentkezés időpontja:…………………………… Bejelentkezés időpontja:………………………… 
Tartózkodási hely:..…………………….…………. Tartózkodási hely:………………………….……. 
Telefonszám:………………………………………. Telefonszám:…………….…………………… 
Személyi igazolvány száma:..……………………… Személyi igazolvány száma:..…………………… 
Lakcímkártya száma:…...………………………… Lakcímkártya száma:…...………………………... 
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A pályázóval együtt költöző személy(ek): 
 
Név:……………………………..………….... Születési hely, idő:…………………………. 
Anyja neve: ……….....…………...………… 
Név:…………………………………………..  Születési hely, idő:…………………………. 
Anyja neve: ……….....…………...………… 
A pályázat benyújtásának időpontjában lakáshasználat jogcíme*: 

tulajdonos, haszonélvező,        bérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, 
egyéb: ……………………………… 

Nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel), haszonélvezeti joggal*:  
nem rendelkezem (rendelkezünk) rendelkezem (rendelkezünk) 
 
Együttköltözőként nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel), haszonélvezeti 
joggal*: 

nem rendelkezem (rendelkezünk) rendelkezem (rendelkezünk) 
 
Vállalom (vállaljuk), az önkormányzati rendeletben megállapított lakbérénél magasabb mértékű 
lakbér megfizetését *: 

IGEN, a vállalt lakbér mértéke: …….Ft/hó/m2 + ÁFA   NEM 
 
Vállalom (vállaljuk), a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésén túl, további ..................havi 
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését. 
 
A pályázó(k) személyes körülményeinek rövid leírása: 
 
Vállalom a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését. Kijelentem, hogy a fenti adatok a 
valóságnak megfelelnek és hozzájárulok, hogy az általam közölt adatokat a jogviszony fennállása alatt a 
pályázatot kiíró a jogviszonnyal kapcsolatosan felhasználja. 
Cegléd, 20    . …………………………………….. 

……………………………… 
Pályázó(k) 

Csatolandó melléklet: 
 

1.) a pályázó(k) és vele együttköltöző személy(ek)  munkáltató által kiállított 30 napnál nem régebbi 3 
havi nettó jövedelemének igazolása, vállalkozó esetében NAV igazolás, családi pótlék, GYES, 
nyugdíj, tartásdíj, egyéb jövedelem összegének igazolása 

2.) igazolás arról, hogy közüzemi díj, Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal felé a pályázat benyújtását 
megelőző időszakra bérleti, használati díj és egyéb tartozása nincs 

* A megfelelő választ húzza alá! 
------- 


