
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 
22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításához 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati 
rendelete 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
26. § (1) Az önkormányzat együttműködési megállapodást köthet kecskeméti székhelyű 
munkáltatóval annak munkavállalói elhelyezése érdekében, ha a munkáltató készfizető 
kezességet vállal az általa javasolt bérlő bérleti díj, különszolgáltatások díja és közüzemi 
díjtartozása megfizetésére, valamint vállalja az üresen állás költségeinek a megfizetését. 
Amennyiben jogszabály kizárja azt, hogy a munkáltató készfizető kezességet vállaljon, az 
együttműködési megállapodás készfizető kezességvállalás mellőzésével is megköthető, de a 
munkáltatónak ebben az esetben is vállalnia kell az üresen állás költségeinek megfizetését. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kecskemét, 2020. február 13. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.   Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester  jegyző 
 
ZÁRADÉK: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2020. február 13. 
 

     Dr. Határ Mária sk. 
               jegyző 


