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T á j é k o z t a t ó  

 
a Képviselı-testületnek  

 
az önkormányzat tulajdonában lévı üres lakásokról 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Mőszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportja – a Képviselı-testület kéré-
sének megfelelıen  - összeállította a jelenleg üres önkormányzati tulajdonú bérlakások listá-
ját. 
 
Az önkormányzati bérlakások hasznosítása a Képviselı-testület által korábban meghatározott 
bérlakás-fejlesztési koncepció elıírása szerint történik, mely. Ennek alapján a megtartásra – 
ezen belül a bérbeadás útján történı hasznosításra – javasolt ingatlanok többnyire folyamatos 
hasznosításra is kerülnek, státuszuk (üres/hasznosított) az év során folyamatosan változik an-
nak megfelelıen, hogy éppen lakik-e benne bérlı vagy bérbeadásra történı meghirdetés alatt 
áll. 
 
Azon lakásokat, amelyeket a koncepció értékesítésre jelölt ki részben már értékesítettük, rész-
ben – amennyiben mőszaki állapotuk ezt lehetıvé teszi – ismételt bérbeadás útján hasznosít-
juk. Ennek legfıbb oka, hogy a hasznosítás nélküli távfőtéses lakások távhı díját az önkor-
mányzat fizeti, s amennyiben az ilyen lakás a folyamatos értékesítésre történı meghirdetés 
ellenére sem kerül értékesítésre, úgy annak bérbeadásával csökkenthetı az önkormányzat 
költsége. 
 
A bérlakás-nyilvántartáson belül külön kezeljük a kiadható, illetve az üres lakásokat. Míg az 
elsı esetben a lakás mőszaki állapota lehetıvé teszi a bérbeadás útján történı hasznosítást, 
addig az üres lakások általában valamilyen egyéb ok miatt nem adhatók bérbe (rossz mőszaki 
állapot, önkormányzati érdek, stb.). 
 
Jelen tájékoztató készítésekor 170 db önkormányzati bérlakást tartottunk nyilván, amelybıl 
34 db üres és 5 db kiadható bérlakás.  
 
A 5 db kiadható bérlakásból 4 db lakás esetében már van bizottsági döntés a bérbeadásról 1 
lakás pedig bérbeadásra került meghirdetésre. 
 
A 34 db üres lakások közé túlnyomó részben olyan lakások tartoznak, amelyek mőszaki álla-
potuk miatt nem adhatók bérbe (Kazinczy u. 19. – 11 lakás, Kazinczy u. 33. – 8 lakás, Kos-
suth u. 33. – 3 lakás, Rákóczi út 59. – 2 lakás, Erdélyi út – 1 lakás), de üres lakásként tartjuk 
nyilván az önkormányzati érdekbıl nem hasznosított lakásokat is (Rákóczi út 40. – 2 lakás, 
Kossuth u. 50.- 2 lakás, Attila út 9 – 1 lakás), valamint a bírósági eljárásokkal érintett lakáso-
kat is (Október 23. tér 8 – 1 lakás,  Szemere u. 3. – 3 lakás). 6 lakás értékesítésre került meg-
hirdetésre (Kossuth L. u. 49., Bessenyei u. 12., Kossuth L. u. 33. – 3 lakás) 
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Fentiek alapján az üres lakások állománya az alábbiak szerinti: 
 
 

Cím Komfort-
fokozat 

Státusz Mőszaki 
állapot 

Megjegyzés 

Bartók Béla u. 7/A fsz. 3. összkomfortos kiadható jó 
bérbeadás folyamat-
ban 

Bessenyei u. 12. I/2 összkomfortos üres 
felújításra 

szorul 
értékesítésre megje-
lölve 

Kossuth L. u. 49. összkomfortos üres 
felújításra 

szorul 
értékesítésre megje-
lölve 

Október 23. tér 12. I/1 összkomfortos kiadható jó bérbeadás alatt 
Október 23. tér 3. III/2. összkomfortos kiadható jó bérbeadás alatt 
Október 23. tér 3. IV/2. összkomfortos kiadható jó bérbeadás alatt 
Október 23. tér 9. IV/1 összkomfortos kiadható jó bérbeadás alatt 

Attila út 9. fsz. 2. komfort nélküli üres rossz 
önk. érdekbıl egy-
elıre nem hasznosí-
tott 

Erdélyi J. út 16. komfort nélküli üres rossz 
pályázati forrásból 
tervezett felújítást 
követı hasznosítás 

Kazinczy u. 19. – 11 lakás komfortos üres lakhatatlan 
pályázati forrásból 
tervezett felújítást 
követı hasznosítás 

Kazinczy u. 33. – 8 lakás komfortos üres lakhatatlan 
pályázati forrásból 
tervezett felújítást 
követı hasznosítás 

Kossuth L. u. 50. – 
2 lakás 

komfortos üres lakhatatlan 
önk. érdekbıl egy-
elıre nem hasznosí-
tott 

Kossuth L. u. 33. –  
3 lakás 

komfort nélküli üres rossz 
értékesítésre megje-
lölve 

Október 23. tér 8. IV/1 összkomfortos üres rossz bírósági eljárás alatt 

Rákóczi út 40. - 2 lakás összkomfortos üres jó 
önk. érdekbıl egy-
elıre nem hasznosí-
tott 

Rákóczi út 59. – 2 lakás komfort nélküli üres rossz 
önk. érdekbıl egy-
elıre nem hasznosí-
tott 

Szemere u. 3. – 2 lakás komfort nélkü-
li/komfortos 

üres rossz bírósági eljárás alatt 

 
 
Az értékesítésre kijelölt és a Képviselı-testület által elfogadott eladási árral rendelkezı, vala-
mint a bérbeadni kívánt lakások hirdetményeit folyamatosan tesszük közzé Sárospatak város 
honlapján, a Zemplén Televízió képújságában, valamint a Hivatal hirdetıtábláján, de termé-
szetesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is rendszeres tájékoztatást adunk az érdek-
lıdık részére. 
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Kérem Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen! 

 

Sárospatak, 2014. november 14. 

 
Készítette: Dobránszky Tímea 
 tanácsos           
              
  Aros János 
 
Törvényességi szempontból ellenıriztem: 
 
 
   …………………………….. 
  dr. Vitányi Eszter 
   jegyzı 



 
 

Sárospatak Város Önkormányzat  
 

Képviselı-testülete 
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