
FóldéklöBég Önlomány..ta Képvlseló_t stül.téí.&
15/2016.(xl'29') ónroÍmány..ti rénd.k(.

az önkományal tll.jdonábán Évó láká6ok
& nom latások cóÜáÉ *olgáló hélyiség€k

bé.lotóról & e|Idegenftósokról 62óló
í3/2001.{xl.06')Kt. Éíd.l.tén.k nódogilá5aról.

Fóldeák kózséq Önkománr2ali Képvise ő'|ésl! óte á lákások ós hélyisóo.k béÍlotéÍói,
valaminl 6ldegenilésúk.g vonalkozó €gyos szabál'okÍó] szóli lóbbször módosilot
1993 év]Lxxvlll Ióryéry 3.s'(1) bekedésben' 36' s (2)békezdésben' valamnla 42
s (2) bék6zd6sben kapoi1 íélhatálúáás álap]án á MagyaÍo6ág lÉ]yi
önkomány2alokrólszó]ó2011 év cLxxxlx iÓNóny 107' s_ban bidosiloí luajdÓÓosi
jakórében. az AaplöNény 32 cikk (l) b6k6zdés é) ponljábán m6ghaIárczotl
íéádaikólébén eÍáNa. azónkoményzaliuájdonában évó lakásokós ném lakás éljáÉ
szogáló helységek béÍloiórólés olidogonitóséólszóló 13/2o01'(xl'o6') Kt' réndel€l
módosilásálá a2 álábbákál Íéndél] é]:

!.s

A R€ndsé( l3' s (1) bskézdóBéáz aábbák€ módosul

(1) Á2 Önkormán}al tlla]donában lavó hkások akbéren.k hav mórtéké a lákás
alapteÍijlete és komíoÍtlokozaiá a apján a követke2ó]
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záódé*: A Éndé étét á Képv sé6_ieslÚlé| á 2013. nov€mbéÍ 2&iijlésén Íogadla eL. A
Íendelel 2013' novombeÍ 29én hiÍdéIóláblán lórtenó kifu ggésá6sé kefu lt kihirdéiésÍ.'

.t |ó:,,l LFóldáák 2013 nrv.mbár 2c



ELóZETE9 HATÁsvEaGÁLATl LAP

Föld6ákKóz!óg ón*onnány'ali Képvi'6ló{ollilldt.ázÖn&oíÍány'al
lul'jdonában lóvó l.ka.o* a. n.m l.tá. caljáE *olgáló holyi.ag.r barl.lóról
.!óló 1'2o18.{xl'29') ónkorrnányr'ti r.nd.Ltóhoz (. jogállota.ról ..óló 201o'

óvl cxxx. lóryéíy l7-|{.l.p]án}

A téB.zéí ioaszábá v váÍhá(ó kóvéúézmény€i kÜlönós6.

l. ÍáB.d.lml h.lá!| nincs

ll' G[d.lági híá!| nin.s

lll. Költ.égv.lé.i híál: a kóltsfuV6lés ÍoÍásal nónék

lV' xömy.'.tl löWtk.'nény.l| nlncs

V' E9&..ó9i kóvetl.zmaíyoi| n nca

Vl AdmlnbáEtlv l.rt.k.l b.íolyá6oló köwtk.zmóny.l a lakból.k 6n6lósé
6e!an minden bénó 3ámáE mod@iian k.lla akásbóÍlgü sz€É&ést. ez nóvéliaz

Vll' A haoalxotás 
'2ox!ág.aíq.|a 

IóNényBség b6laíása miáfi6züksé!és

Vlll A jogálkÓtá. .lr.rádáúí.k váÍh.tó kówltdmany.i| ninca

lx' 
^z 

.lk.lm.'á!hoz 3z0k3ar.. l4mólyi 3z.fu6zÓti. tárqyl ó. pónzügyi

{'[íi#,,|



INDOKOLAS

FóIdéák l<d8ég ön*omány:all Kópüsló{Brolgteáz Önkománylar
lulaldonábán lévó laká.o* & nemlaláscéljáE 3'o lgá ló h.lyiségék bérIotóról
szóló 15/2018.(xl'29') öntormányzatl Bnd.l.téh.z {a jog.lkotásról 9óló 2ol o'

évi cxxx' tóNóny 13's{ .l.pian)

Földeák 20]3' novombé' 22

Fóldeák Kózség Önkományza| Képvis€lólésfulele ndokohnák lábra hogy a2
ön komán yzal tulajdoná bá n ]évó lakások béÍl6tidiiál az infációnak mégfébló$ ]o%
kál mogomBljé 20]9 évlól' A ]elén qázdásági heyz6t indokÓhlá leszi hoqy á2
önkÓményzát kijlcégvétésénék saját bsyliel6it nove ]e.

A jogálkÓlásról szóló 20]0' év c)ux' iöruény 20. s_ábán fog]at égyézélés
kötelozenség a rendo]ol téNézéléve szemben h.m á fénn

'jíh"di


