
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
28/2001. (XII.13.) sz. rendelete az 

Önkormányzati bérlakások és szolgálati lakások lakbéreiről 
a 28/2002. (XII.16.) a 4/2003. (I.20.) és a 27/2003. (XII.01.) sz.  a 25/2004. (XII.13.), 

25/2006.(XII.18.) az 1/2005. (I.17.) a 19/2007. (XII.17.) a 21/2008 (XII. 15.) és a 24/2009. 
(XII.14.); 31/2011. (XII.09.); 26/2012. (XII.17.); 23/2013. (XII.20.); 14/2015. (XII.14.); 

18/2017. (XII.20.); 14/2018. (XII.18.); 15/2019. (XII.18.); 22/2022. (XI.18.) sz. módosító 
rendelettel egységes szerkezetben  

 
1. §.1 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakások és 
szolgálati lakások lakbéreit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
a)Összkomfortos lakás bérleti díja 1010,- Ft/m2  
b Komfortos lakás bérleti díja 820,- Ft/m2  
c) Komfort nélküli lakás bérleti díja 510,- Ft/m2  
d) Szükséglakás bérleti díja 360,- Ft/m2  
e) Összkomfortos lakás piaci lakásbérleti díja 1620,- Ft/m2 

f) Komfortos lakás piaci lakásbérleti díja 1315-, Ft/m2  

 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata kizárólag az orvosi rendelővel egybeépített szolgálati 
lakások bérlőjét 50 %-os lakbérkedvezményben részesíti. 

1/A. §2 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1284/2/A/11 hrsz-ú 
önkormányzati lakást kizárólag Bugyi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 
szolgálati lakás biztosítására lehet hasznosítani. 

2. §. 
Bugyi Kossuth Lajos utca 17. szám alatti ingatlan vérvételi hely bérleti díja 3 000.- Ft/óra 
 

3.  §3. 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete a 01310/1 hrsz.-ú tanyaingatlanon 
fennálló két önkormányzati lakás bérlőjét 80 %-os lakbérfizetési kedvezményben részesíti.  
 
 

4. §.  
Ezen rendelet 2002. január 01-től lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 
önkormányzati bérlakások lakbéreiről szóló 7/1995. sz. Kt. rendelet, valamint e rendelet 
módosításáról szóló 53/1995. sz. Kt. rendelet, és a lakások bérletéről és használatáról szóló 
5/1997. (II.14.) sz. Kt. rendelet 21. §-a. 
 
 
                Szatmári Benő                                                        Balogh Gyöngyi dr.   
                 polgármester   sk.                                                             jegyző sk. 
 
 
Jelen rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2022. november 22-én. 
 

                                                                                 dr. Szatmári jegyző  

 
1 Módosította a 18/2017. (XI.20.); 14/2018. (XII.18.) sz. önk. rendelet, a 15/2019. (XII.18.) sz. önk. rendelet, a 
22/2022. (XI.18.) sz. önk. rendelet, hatályos 2023. jan. 01-től 
2 Beiktatta a 6/2023. (III.23.) sz. önkormányzati rendelet, Hatályos 2023.március 22. 08 órától  
3 Módosította a 4/2003. (I.20.) Hatályon kívül helyezte a 27/2004. (XII.13.) hatályos 2005. XII. 12-től 


