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Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefuaľosi onkoľmáĺyzat tulajdonában źtIIő lakások

berbeadasanak feltételeiľől, valamint a lakbéľ méľtékéről szóIő |6120|0. (III. 8.)

önkoľmĺĺnyzatl reĺđe|et, továbbá aPélube|i és természetben nyújtott szociális ellátasok,

valamint á személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátĺĺsok helyi szabáIyairő| szőIő

37ĺ2004. (Vil. 15.) önkormányzati rendelet, Az onkormanyzat tlůajdonában ál1ó nem

lakás célri helyiségek elidegenítéséről szóló 15/2005.(N.20.) önkormźnyzati rendelet,

valamint Az onkormźnyzat fulajdonában á1ló lakások elidegenítéséről szóló
|612005.fiv.20.) tinkoľm ényzati rendelet módosítasaľa

A napirendet nyílt iilésen kell taľgyalĺi' a határozat elfogadásźłloz egyszeru, a rendelet

elfosadásáhozminősítettszavazattobbségszĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi x
Hatźn ozati jav as|at a bizottság szźĺnźr a:

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humiínszolgá|tatási Bizottság javasolja a

Kéoviselő-testiiletnek az előteri es ztés meg1ráÍ gy alásá./..

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

A Kisfalu Kft. és a Polglíľmesteľi Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályrĺnak

Családtámogatási Irodája a feladataik ellátása sorĺĺn megszerzeÍI tapaszta|atok alapjan

szfüségesnet taľtja a rendeletek egyes szakaszainak pontositását, kiegészítését, illetve

módosítását, a lakbéľtámogatas megszűntetését 20t2. februar 29-i hatźĺ||ya|, s ezze|

egyidejűleg a szociális lakber különböző kategóriáinak bevezetését 2012. maľcius 1-től

Ézooaoen, alkalmazkodva a keľület lakosságának egyre nehezebb kiiľĹilményeihez, illetve a
gazđaságí he lyzet követelmény eihez.
a. ri'*ětt Képviselő-testiilet a 2O|1. november 15. napján megtaľtott iilésén a Józsefuaľosi

onkoľmányzui tolujdo''ában lévő lakások kĺiltségelviĺ, és piaci alapú lakbér mértékének

emeléséről, valamint a szociális he|yzet alapjáĺ megállapítható lakbér igényléséľe beérkezett

kéľelmek aLapjźn,a szociális lakbéľ jogosultsági feltételek vá|tozźsźlről dtintött.
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A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában áIlrő lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéről szőIő 16/2010. (III. 8.) ĺinkormányzati renďe|et 47.

$-a szerint a költségelvú és piaci alapú lakbér méľtéke 20L2. februĺĺľ 1. napjától emelkedik, a
szociális lakbérek mértéke nem vá.Jtoz7k. A szociális lakbéľ jogosultsági feltételek
tekintetében, M egy fogyasáási egységľe jutó havi jövedelem felső hatźlra az öregségi nyugdíj
mindenkori ĺĺsszegének 350 %o-a jelenleg.

Javasoljuk új szociális lakbér-kategórifü bevezetését 2012. maľcius l. napjátőI, a
lakbénámogatás megszűntetése mellett. Ez á|tal megszĺĺnik azon anomália, hogy az
Józsęfuiírosi onkormźnyzat akiszám|ázott lakbér előírás ÁľÁ-iĺt beťtzette a költségvetésbe,
azonban lakbéľtłámogatás megítélése esetén ÁFA mentes tĺímogatással csökkent a bérlő
beťrzetési kötelezettsége oly módon, hogy a Józsefuarosi onkoľmĺĺnyzat technikai bizony|atta|
péllzmozgás nélkül, tĺibb szeľvezeti egység adminisztrációs munkájával átcsopoľtosította a
költségvetésében, a lakbértámogatas címén elkĺilĺinített foĺrását. További előny, hogy az
ügyfél jogosultságĺĺnak elbírálása egy helyen, a Kisfalu Lakásgazdálkodási Irodájan töľténik,
elkeľĹilve ezzel a párhvzamos ügyintézé st.

Az alźhbiakban javasolt hrĺľomféle lakbéľ-kategória kialakításźnáI a céI az volt, hogy a bérlők
éľdekei nem sérülhetnek. Azon bérlőknek, akik eddig - a jovedelmi- és egéb adatok

figlelembe vételével kiilönbĺiző méľtékú lakbéľtĺĺmogaŁĺsban részesültek, annak
megszűntetését követően - a lakbértámogatósnál figllelembe vett jövedelmi- és egłéb adatok

Jiglelembevételével -) a megfelelő lakbér-kategőńźtba töľtént besoľolással alacsonyabb
összegú szociális lakbér kertil megállapításra.

1) A ténylegesen ťĺzetendő lakbér a|apját képezo növelő és csökkentő tényezők

Jigłelembevételével - tdľténik a szociális lakbér megá||apítasa. Az így megállapított,
ténylegesen ťrzetendő szociális lakbér ménéke tovább csökkenthető a 2) pontban
részletezetl I., il., ilI. kategóľia szerinti méľtékľe, kiváltva ezzę| az eddigi
lakbéľtámogatást, amely szintén a ténylegesen fizetendő, növelő és csökkentő tényezók
figyelembevételével megállapított szociális lakbér méľtékét csökkentętte. A II.

kategóľiában źľĺvéte|re kerĹil az eddigi lakbértlámogatźs szátmításanak képlete annak
érdekében, hogy megkozelítőIeg az edđigi lakbéľtrĺmogatás összegének feleljen meg a
lakbércsökkenés méľtéke. Így azoÍL önkormányzati béľlakásban lakók esetében is
éľvényesül a csökkentett mértékú lakbér, akik lakbéľtĺímogatís iránti kéľelmet eddig nem
nyujtottak be a Józsefuiíľosi onkoľmányzat Po|gfumesteri Hivatal Családtámogatási
Irodáján.

2) Javasolt szociális lakbér kategórifü:

I. Kategóriába tzľtozik, az abéľlő:

akinek aháztartásźtban az egy fogyasztási egységľe jutó havi jövedelem nem ha|adja
meg az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének |sUyo-źLt, azaz egy
fogyasztási egységre eső jĺivedelme kevesebb, mint 4f.750,-Ft.

Mértéke a ténylegesen Íizetendő lakbéľ aIapját képezo _ nÓvelő és csokkentő
tényezők Jigłelembevételével megállapított szociális lakbér 20 oÁ-a, amely
automatikusan megállapításra keľül. Ezen feltil noľmatív lakasfenntaľtási
támogatásban is részesülhetnek. Ennek azl.kategőrianak az esetében a kedvezmény
érvényesül minden olyan tigyfél esetében, akí ez idáig lakbéľtámogatásban részesíilt.



II. Kategóľia tartozik, az abér|ő..

akinek a hźztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme az öľegségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének |5|% és 250%o-a, azaz egy fogyasztási
egységre eső jövedekem 42.7 5|,-Ft, és 7 I .250,-Ft közé esik .

Méľtéke a ténylegesen fizetendő lakbéľ a\apjźt képezo - növelő és csokkentő
tényezők figlelembevételével _ megállapított szociális lakbéľ, tovább csökkentve az
eddigi lakbértámogatás szfurlításanak képletével. Ezen felülnormatív lakasfenntartási
támogatásban is részestilhetnek. Ennek azII.kategóriának az esetében a kedvezmény
érvényesül minden olyan ügyfél esetében, aki ez idáig _ a jÓvedelmi- és eg,léb

adatokfiglelembevételével _ különbĺiző méľtékű lakbéľtĺámogatásban részesült.

A kedvezmény 25 %-tő| 75 %-ig. (Eddig: szociólis lakbér 25-75 %

Iakbértámogatás :
25-75 oń volt a bérlő óltal fizetendő Összeg.)

ilL Kategóriábatartozik, az abér|ő:

akinek ahźlúartásában az egy fogyasztási egységľe jutó havi jtivede|mę az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25|% és 350%o-u azaz egy fogyasztási
egységre eső jövede|em7l.25|,-Ft, és 99.750'- Ft közé esik.

Méľtéke a ténylegesen fizetendő lakbéľ alapjźfi képező _ novelő és csöklrentő
tényezők fi głelembevételével _ megállapított szociális lakbér |00 Y,.a.

Kedvezmény nincs, mráľ nem jogosult noľmatív lakásfenntaľtási támogatásľa.

3) A Budapest Józsefuĺáľosi onkormányzat fulajdonában á||ő lakások bérbeadásának
feltétęleiről, valamint a lakbér méľtékéről szóIő |612010. (III. 8.) önkormányzati
rendeletből a 43. $ (2) bekezdés b) pontja kikerĹil, mivel a szociális törvény 20||.
szeptember l-jei módosítasa során a lakásfenntartás źilagos havi költsége a család összes
bevételének20 %o-os arźnya kikerült a jogosultsági feltételek közĹil, ezért indokolt itt is
kivezetni.

4) A jogosultsági feltételek igazo|ásának szabźůyozásźÍ be kell építeni a Budapest
Józsefuiáľosi onkoľmanyzat tulajdonában áI|ő lakások bérbeadásanak feltételeiľől,
valamint a lakbéľ mértékéről szőIő |612010' (n. 8.) önkoľmźnyzati ľendeletbe, mivel a
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátasok, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátások helyi szabá|yafuőI sző|ő 3712004. (VII. 15.) önkormtnyzati
rendelet 21. $ hatályon kíviil helyezéste keľĹil, illetve az abban szabá|yozottak egy
részének át kell kertilnie, ttibbek között:
. a 3. $ (2) bekezdése szeľinti, eddig a kérelmet mege|őzó 3 havi jövedelem módosul a

kérelmet mege|őzo havi jövedelemre,
- 2|. $ (5) bekezdése b) pontja szeľinti, eddigi 6 havi szo|gáItatői szárria módosul a

kéľelmet mege|őzó l havira
- 21. $ (11) bekezdése a) pontja szerinti támogatási alapösszeg.

A37l2004.(V[.15.) ök. ręndelet 2l. $ hatźt|yáú veszti.

Fentiek elfogadása esetén a bérlők eddig megszerzeil1jogai nem séľülnek, sőt minden
szociális alapon megállapított lakbér-kategória jobban jar az edđigi szabźt|yozźtsnál, mivel
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aki eddig nem igényelt lakbéľtámogatást, az is jogosult |esz a szociális lakbér-
kategóľiákĺa.

20||. december hónapban 390 bérlő részére volt megál|apitva szociális lakbér, s ebből
183 bérlő felé lakbéľtámogatás folyósítasa tĺiľtént. A hĺĺľom szociális lakbér-kategóľia
kialakításához készítettiink egy mintaallományt, amely két táblázat összefésüléséből
készült. A Józsefuarosi onkormźnyzat Polgáľmesteľi Hivatal Családtámogatasi Iľoda
áItaI készített táb|źzat tarta|mazta azokat a szociális lakbéľes bérlőkęt, akik részére
lakbértĺímo gatás volt me gállapíw a 20 1 1 . decemberben.

A Kisfalu Kft. LakásgazdáIkodási Iroda á|talkészítetttźblź"a;attarta|mazta azokat, akik
részére lakbértlímogatĺĺs nem' de szociális lakbéľ meg volt megállapítva 207I.
decemberben.

A minta.ĺtlomány készítésekor az edđigi lakbéĺtámogatás szálĺlításanak képlete még nem
volt figyelembe vehető, ezért a II. lakbér-kategőna szociális lakbér mértékét az eďdigi
lakbéľtámogatás átlagáva| szźmítottuk. Az a|aptźblából különbĺiző gľafikonok készĹiltek
annak bemutatásaľa, hogy a mintaiíllomrány milyen aľĺĺnyban vetíti előľe azI.,II. és III.
kategóľiara jogosultakat, illetve azoknak milyen a komfoľtfokozat szerinti megoszlása.
Továbbá megmutatja a Józsefuaľosi onkoľmźnyzatjelenlegi bevételét komfoľtfokozat
szerint, es a jovoueni bevételét kategória szeľint, igy a Józsefuárosi onkormźnyzat
bevételváltozásźlt, valamint az Ugyfé| jelenlegi befizetését komfoľtfokozat szerint, és

jövőbeni befizetését kategória szennt' igy az Ügyfel befizetés-vá|tozásźlt. (Jelen

e l ő t erj e s zt é s ünk mell é kl e t é t ké p e zik a gr afi ka no k. )

Hangsúlyomi kívárjuk, hogy a mintaállomrányból levont k<ivetkeztetésekből az
onkormányzat bevételére, hátralék állomány csökkenésére gyakoľolt hatást forintosítani
_ még becslés szintjén ls - lehetetlen, mivel köztudott, hogy a keľületben 4720 bérbe
adott lakásból nem 390 család _ hanem több _ jogosult szoeiális lakbéne. Mivel 20|2.
február l-jétől emelkedik a költségelvű és a piaci lakbéľ méľtéke, valamint
megszíĺntetésre kerül a lakbéľtĺĺmogatás, ezért igen nagy mennyiségű új szociális
lakbéľigénylésre számífunk, figyelembe véve ań, a tényt is, hogy a tájékoztató levél a
lakbérváltozásrő|, szociális lakbér jogosultságról és igénylésének módjaról valamennyi
bérlőlhlasználó felé megküldésre keľült a januĺári szźm:/rź.ľal' egyĹitt. Továbbá az is
bizonýalanságitényező, hogy eddig csak azok kaptak lakbéľtĺímogatź.st, akik igényelték
azt a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Polgáľmesteľi Hivatal Családtámogatási lrodán, a
jövőben pedig mindenkinek megállapításra keľül az új lakbér-kategóriak szeľinti
kedvezmény, akj szociális lakbéľt igényel.

A Kisfalu Kft. vállalja, hogy a 20|2. marcius havi lakbér- és kapcsolódó kĹilön
szolgáltatási đíjak szźmlźtjźn, vagy annak mellékleteként tájékoztatja valamennyi
ĺinkoľmanyzati |akás bérlőjét a ľendelet módosításaľó|, a 20t2. maľcius l. napjától
tciľténő, új szociális lakbér-kategórifü kialakításrĺľól, valamint annak igénylésének
lehetőségéről.

A Józsefuaľosi onkoľmĺĺnyzat Polgáľmesteľi Hivatal Családtámogatási Irođa a
lakbéľtĺĺmogatás megszuĺéséró| hatźrozatot küld valamennyi, jelenleg lakbéľtámogatásra
jogosult béľlő felé, melyben szintén felhívja a figyelmfüet a szükséges intézkedések
megtételéľe, és a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodan t<jľténő ügyintézés helyéľe.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 20||. novembeľ 22-i módosítás
gyakorlati a|ka|mazása újabb szabályok beépítését vetette fel, illetve az t$abb és újabb
élethelyzetek a rendelet pontosítását teszik sziikségessé.
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1.) A helyiségből lakássá töľténő źta|akitás eredményeképpen új, lakásbérleti szeľződést
szfüséges kötni a helyiség bérlőjével, mivel a helyiség állomanybóI az iĺgat|arl
kikerül, lakássá alakítják. Eddig a helyiség bérleti szetződést módosítottuk, de a
hatásköri és adminisztráciős szabályok megnehezítették a munkát. Ezért célszenĺ új
béľleti szeruőďésként felfogni, de ez estben a 3.$ (4)bekezďését ezzel az új béľbeadási
jogcímmel ki kell egészíteni.

2.) A,,Lakás bérbeadása pá|yźlzat tftján. (a.$) és a ,,Rendkíviili élethelyzetben lévőkkel
létesített béľlet, páIyázaton kívttľ' (8.$) esetében bérbcaclĺj kiiltilrÚs ľléltálrylást
érdemlő esetekben adja bérbe a lakást, ęzért a kétszeres, illetve tű|zott kedvezmény
biztosítasanak elkeriilése éľdekében) az ilyen jogcímen létĘĺitt béľleti jogviszonyok
esetében a bérleti jogviszony kezđő napjától szźlmított 10 évig a lakást nem lehet
elidegenítenĺ. A t6l2}05. (IV.20.) számú az onkoľményzat tulajdonában álló lakások
elidegenítéséről szóló rendelet 6.$ (3) bekezdésében foglaltak a|apjźn a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság az e|idegeĺitési tilalom alól felmentést adhat, de a bérlő a
forgalmi érték l}a%-át köteles megťrzetni vételárként. Ebből az összegből semmilyen
kedvezmény nem adható.

3.) A minőségi csere - 11/A.s . (3) bekezdésę esetében a rendelet lehetővé teszí, hogy a
szociális ügyeket gyakorló bizottság a két lakás forgalmi éľtéke ktizötti ktilönböZet
megfizetése alól méltányosságból felmentést adjon, illetve csĺikkentse annak méľtékét.
A kedvezmény biztosítasa mellett méltlĺnýalan lenne a többi bérlővel szemben és a
tulajdonost is kár émé a kétszeri kedvezmény biztosításáva|,ha engedné, hogy a (3)

bekezdés a|apjźn bérbevett lakásokat bérlőik az e|iďegerutési rendeletben egyébként
bizosított kedvezményes vételĺáľon, illeťve feltételekkel vegyék meg. Ezért cé|szeru
lenne a rendelet ezenpontját kiegészíteni azza|,hogy ez esetben a lakást 3 évig nem
lehet semmilyen módon _ minőségi, illetve állampolgóri cserére is értendő _
elcseľélni, illetve 10 évig elidegeníteni, mely időpontok a bérleti jogviszony kezdő
napjától számítandók. A t6l2}05. (Iv.20.) számú az onkormányzattulajdonában álló
lakások elidegenítéséről szóló rendelet 6.$ (3) bekezdésében foglaltak a|apjźn a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság az elidegenítési tilalom alól felmentést adhat,

de a bérlő a forgalmi érték|00%-át köteles megfizetni vételarként. Ebből az összegből
semmilyen kedvezmény nem adható.

4.) Ugyanezek a szabályok érvényesĺilnek a rendelet 40.s (5) bekezdése a|apjźn kötött
szerzóđések esetében is. Ennek megfelelően ezt a szakaszt tlj (7) bekezdéssel
szfü sé ges kie gé szíteni melyek a tilal mi szab źiy okat tarta|mazzźk. ( 1 1 /A. $ ).

5.) }tl1^. $ kiegészítésre szorul a 40. $ szeľint, hiszen a két szakaszban köľülíľt élethelyzet
kevésben kiilönbĺizik egymástól, ezéĺt céIszeru ezt a szabźůyozásban is đeklaľálni.

6.) A rendelet 25.$.a az ővadék megfizetését hatźrozza meg. Értelmezési nehézségek
miatt célszeni pontosítani a (6) bekezdéstaz alábbiak szęrint:
Új bérbeadásnak kell tekinteni, ha a bérbeadó olyan béľlővel köt béľleti szeruődést,
akinek az adott lakásra még nem volt éľvényes bérleti szerzođése' ide nem éľtve a

- jogutódlást,
- bérlőtĺĺľsijogviszony létesítését,
- |r'lzáľőIagos béľleti jogviszony elismeľését,
- mtiszaki csatolás.

Nem kell óvadékot ťlzetni:
- a lakás gazdá|kođási feladatok teljesítése a|apjźnkötött szerződések,
- lakáscsere jogcímen kdtött szerződések,
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- minőségi csere jogcímén kötött szerzodések esetében.

7.) A bérbeadás időtaľtama (26.s) hosszúľa nyúlt meghatánozź.sát céIszeru összefoglalni
és az e) pontjában írtak helyett _ melyre már jogszabályi lehetőség nincs _ szabá|yozni
kell a ,,véglegesítés'' jogintézményét. Mégpedig azon bérlők esetében, akik a
hatfuozat|an idejrĺ bérleti jogviszonyukat díjtartozéts miatti felmondással veszítették el,
és a bérleti jogviszonyuk rendezését - ebben az esetben hatórozott idejű bérleti
szerződés kathető a bérlőkkel - követően maľ kétszeľ 5 éven keresztül hianytalanul
megfizették a lakássaljáľó kĺiltségeket és semmilyen okot nem adtak a felmondásľa
valószínűsíthető, hogy a továbbiakban is jogkövető magataľtást tanúsítanak, ezért az
újabb és újabb szerződéskotés (felülvizsgálat) szilkségtelenné válik. Ugyan ez lehet
érvényes azon bérlőkľe, akiknek bát tartozásuk halmozódott fel, de késlekedés nélkül
részletťrzetési megállapodást kötöttek bérbeadóval és az abban foglaltaknak
maľadéktalanul eleget tesznek, vagy tettek.

8.) A szociális lakbér ťlzetésére való jogosultság feltilvizsgźůata_ 46.s - módosul a lakbér
szabályok vźt\tozása miatt. A szociális lakbéľ évente keľül megál|apitásra. Javasoljuk,
hogy az továbbra is évente kerüljön felülvizsgálatra, illetve az is, hogy áll-e fenn
tartozás. Tartozás esetén ezen az egy éven belül nem kerĹilne átsorolásra sem másik
lakbéľ-kate gőriába, sem költségelvű lakbér-kategóľiába.

Tartozás esetére eljáľási rendben szabá|yozĺĺszfüséges a kĺivetkezőket: a Kisfalu Kft.
negyedévente elkészíti azon szociális lakbéľľel ľendelkęzők listáját' akik 60 napot
meghaladó lakbéľ- és kapcsolódó ktilĺin szolgźitatási díjhátra|ékkal ľendelkeznek, s a
listát megküldi a JOPH Humánszo|gáItatasi Ügyosĺály Családtámogatási Itoda, a
Józsefuáľosi Családsegítő Szo|gáIat és Gyermekjóléti Központ részére,
családgondozás és esettanulmźlnyozás, kapcsolatfelvétel cé|jábő| annak éľdekében,
hogy a tartozźls miatti szankció (felmondás) a|kalmazása előtt adós
ťrzetőképességének he|yzete feltarásra, lehetőség szerint helyreállításra, megoldásľa
kerüljĺin.

A taľsszervek az e|járás eredményéről 90 napon beltil kĺitelesek tájékoztatni a Kisfalu
Kft. Lakásgazdá|kodźtsi lrodáját. Amennyiben a rendelkezésre á1ló idő a szociális
lakbér felülvizsgálati hatlĺridejének |ejártil meghaladja - tekintettel arra, hogł a
rendelet szabályozza az 1 éves kötelező felülvizsgálatot -, ,t,gy u addig ťe|tźnt
tényekľől is kötelesek a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodát tájékonatĺ a
szfüséges intézkedésęk megtétele végett.

Amennyiben az esettanulmányból az deľJ| ki, hogy:

o a szociális lakbénel rendelkező egylJrttmfüödő adós végképp nem képes
adósságát teljesíteni, úgy felmondás előtt _ knlanas méltĺinyosságból, a
rendkívüli élethelyzetre tekintettel _ egyszer 6 hónapľa a felmondási eljárást _
a szociális tigyeket gyakorló bizottság javaslata a|apjźn. a tulajdonosi jogokat
gyako rló bizottság felfii g ge sztheti.

. ha a szociális lakbéĺrel rendelkező adós nem egyĹittmúkĺidő, abban az esetben a
szankció automatikusan alkalmazhatő, azaz a bérleti jogviszony felmondásra
kerül.

9.) A 47.s.ból valószínűleg technikai okok miatt kimaľadt a b) pont, mely szerint a
tulajdonos a lakbér <isszegét minden évben felülvizsgálja.



10.) A lakásbővítés, helyiség lakássá tĺĺľténő átalakitása - 60.s - szabźĺIyait szĹikséges

módosítani a szabźiy végrehajthat ősźrya miatt.
A lakásbővítés szabályozźsźnáI felesleges az építési engedély beszerzését követően
újabb fulajdonosi hozzájnu|ást adni, hiszen az építési hatóság úgy is megfagadja a
használatbavételi engedély kiadását, ha nem felel meg az elóirásoknak a bővítés, ezért
az (5) bekezdés toľlendő.
A helyiség lakássá tĺlrténő áúa|akításźtt íj 60/A s alatt érdemes szabályozllt. A
helyiséggazclálkoclás feladatköľébe tartozna a helyiség lakássá tĺirténő źta|akitásához
szfüséges tulajdonosi hozzájźru|źts indítvĺĺnyozása. A míiszaki átalakítást követően az
alapító okirat módosításanak Ítjldhivatali bejegyzése és az elthez szfüséges
hasznáLatbavételi engedély, vagy hatóságibizonyitvźny, valamint a nullás igazolások
bemutatasávalköt a|akásgazdálkodási iroda új bérleti szerződést, mellyel egyidejűleg
a helyiség bérleti szerződés megszűnik.
Azt|j szabáIyozźts mellet a (11) és (13) bekezdés szabállyai megmaradnak.

1 1.) Altaláno s tapaszta|at, hogy az igen alacsony jövedelemmel ľendelkező hźtztaútsok az
aktuális taľgyhavi szĺímlájukat nem feltétlenül a lakbér cisszege, hanem a ręndkívül
magas víz-csatoľnahasznźiati díj összege miatt nem tudjak teljesíteni, de anyagi
helyzetĹik nem teszi lehetővé vízőra felszerelését, hitelesítését. Jelenleg a390 szociális
lakbéľrel ľendelkező bérlőkből 113 lakásban nincs vízőra felszeľelve. A Kisfalu Kft.
az alacsony jövedelemmelrendelkezőhźztartások fizetőképességének javítása céljából
javasolja ebben a ||3lakásban vízőra felszerelését és hitelesítését az onkoľmźnyzat
költségéľe, a költségvetésben megh atározott külön keretből.

A Kisfalu Kft., és a Polgáľmesteľi Hivatal Humánszolgáltatási Ugyosztályának
Családüĺmogatási Irodája rendeletmódosításra tett javaslata a|apjźn a Józsefuĺĺľosi
onkormanyzat Polgźrmesteri Hivatal Jogi Csoportja a fentiek szerint a rendeletmódosítást
elkészítette, amely j elen előteľj esaés melléklet ét képezi.

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lakástöľvény 79. $ (1) bekezdése
kimondja, hogy: ,,Az önkormónyzatnak rendelete megalkotósa előtt a bérlők és a bérbeadók
településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki keu kérnie. A
rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell kbzzétenni, amelyben hątáridő
Htűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük lĺôzlésére. ''

A lakás, és a nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló önkoľmanyzati rendeletek
módosítasa abban á11, hogy 20|1. december 3l-én hatáIyba lépett anemzeti vagyonról szóló
201I. évi CXCVI. töľvény, mely szabá|yozza az állami fulajdon mellett a helyi
önkoľmányzatok tulajdonában źLJ^|ő vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzetí
vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az önkoľmźnyzatok kizárólagos
tulajdonĺĺnak körét, a nęmzeti vagyon feletti renđelkezési jog korlátait és feltételeit, valamint
azcinkormźnyzatkizráľólagosgazđaságitevékenységeit.

A törvény 14.$ (2F(3) bekezdése szeľint az önkormźnyzati tulajdonú ingatlan esetén az
államot minden más jogosultat mege|őző e|ovźlsĺárlási jog illeti meg a lakásban élő bérlőt
követően.

Az onkoľmanyzat fulajdonában lakások elidegenítéséről szóló |612005. (IV. 20.)

önkoľmányzati reĺdeIetet és az onkoľmźnyzat fulajđonában źi|ő nem lakás célú helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló |512005. (Iv. 20.) ĺinkormanyzati rende|et a ĺemzeti
vagyonĺól szóló 201r|. évi CXCVI. törvénnyel összhangba kell hozni, továbbá az

onkoľmanyzat a lakások elidegenítése során további kizźro feltételeket kívĺín bevezetni.



A Kisfalu Kft. rendeletmódosításra tett javaslata a|apján a Jogi Csopoľt előkészítette az
előterj esztés melléklet ét képezó rendeletmódosítást.

A helyi ĺlnkoľmányzatokról szőIő |99O. évi LXV. tĺiľvény (ow.) l.s (6) b) pontja szerint a
helyi ĺinkoľmányzat a törvény keretei közĺitt az önkoľmányzat tulajdonával önállóan
ľendelkezik és bevételeivel önállóan gazdálkodik.
A Képviselő-testĹilet hatáskörét azow.16.$ (1) bekezdése renđezi.

Fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendeletmódosítások elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testiilet
1) felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatőját, hogy a

20|2. maĺcius 1. napjátőI történő szociális lakbér vá|tozésa, a szociális lakbér
jogosultsági feltételek vá|tozása vonatkozásában a béľlők tájékoztatásźrőI
gondoskodjon, és a szociális lakbér.kategóriak ménékéľe vonatkozó
rendeletmódosítással kapcsolatos járulékos feladatok végrehajtása érdekében tegye meg
a szfüséges intézkedéseket.

2.) felkéľi a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdá|kođő Kft. ügyvezető igazgatőjźt, hogy a
szociális lakbérrel ľendelkező 113 lakásban szeľeltessen fel vizőrźú., és hitelesítesse
azokat, a kĺiltségvetésben megh atátozott küliin keretből.

3.) felkéľi a polgármesteľt, hogy a lakbéľüámogatás megsziĺntetéséľől értesítse a bérlőket.

4.) felkéri a polgáľmestert, hogy az adősságkezelési szo|gáItatásról szóló 3||20|0.NII.l5.)
sz. önkoľmźnyzati rendelet módosítĺĺsara vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület
20|2. marcius l-jei ülésére terjessze be.

F.elelős: polgĺĺľmester, Kisfalu Kft tigyvez ető igazgatőja,
Hatáľidő: 1.)' 3.)'4.) pont20|2.marcius 0l.

2.) pont: folyamatos

A határozat végrehajtását végzi: Kisfalu Kft., Humánszolgáltatási Ügyosztály
C saládtámogatási Irodáj a

Budapest, 2012. februaľ 1 0. #ń/
Egfu Attila

alpolgáľmester

t, I 'C.--\v- 7> (
Molnĺĺr György

képviselő

Törvényességi ellenőľz 
". /,,fu,*. ąL

Dľ. MésŹar Eľika /
a j e gy zĺ\t helyette sítő a|j e gy ző

1. számú mel|ék|et: 3 db adattábla és 6 db grafikon az új szociális lakbér-kategórifü kialakítasával kapcsolatos változĺĺsok,
illetve aje|enlegi' ésjövĺibeni bevételarányot bérlöi bętizętésaranyok szemléltętésérę
2.la, és Z.lb. számű me||ék|et: A Budapest Józsęfuĺĺrosi onkormányzat tulajdonábaĺr álló lakások bérbęadĺísrĺnak fęltétęleirő|
szi|ó |6/20|0' (III.08') sziáĺnú cinkoľmźnyzati ľendelet módosítasanak teÍvezete
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tnkormányzat bevéte|e je|en|eg (Nettó lakbér - |akbértámogatás) Ftĺhó %o-os arány

fé|komfortos

komfort né|kü|i

komfortos
összkomfortos
távfűtéses osszkomfortos

437tf
105 733

813 062
f847f8
31f48

3,42

8,27

63,60

22-,f7

2,M

Osszesen L278483 100,00

Üsyfél fizetije|en|eg (Bruttó lakbér - |akbértámogatás)

fé|komfortos

komfort né|kü|i

komfortos

összkomfortos
távfűtéses <jsszkomfortos

64 895
L62 477

LL97 063
433783
39 060

3,42

8,56

63,09

22,86

2,06

Osszesen tB97 f79 100,00

onkormányzat bevétele jövőben (Kategória szerintĺ új nettó lakbér)

|. Szociá|is |akbér kategória

l|. Szociális lakbér kategória

|||. Szociális |akbér kategória

283 980

358 814

98 447

38,31

48,4L

L3,28

Osszesen 74724Ĺ 100,00

Üsyfél fizeti jövőben (Bruttó |akbér)

l. Szociá|is lakbér kategória

||. Szociá|is |akbér kategória

l||. Szociá|is |akbér kategória

354975
4485L8
123 059

38,31

48,4r

L3,28

Osszesen 926 551 100,00

önkormányzat bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér - |akbértámogatás)

önkormánvzat bevéte|e iovőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

L278483
74L241

|. számil melléklet

57,98%onk bevéte|-vá|tozás

Ügyfé| befizetés.változás

Ügyfé| fizetije|en|eg (Bruttó lakbér - |akbértámogatás)

ria szerinti úibruttó |akbé

L897 279

926 551

Komfort-
fokozat

Szociális
Iakbér-
katesória Total

fé|komfortos I onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfél fizetijelen|eg (Bruttó |akbér-LBT )
onk. bevéte|e jĺivőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

Üeyfél f]zeti jövőben (Bruttó |akbér)

24260
3s 509

8 999

LL249

ll onk. bevétele je|enleg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfé| fizetije|en|eg (Bruttó lakbér-LBT )

onk. bevéte|e jovőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

Ügyfé| fizeti jĺĺvőben (Bruttó |akbér)

12 655

20897
L2353
L5 44L

ill onk, bevéte|e jelen|eg (Nettó |akbér-LBT)

Üsyfé| fizetije|enleg (Bruttó |akbér-LBT )
onk. bevéte|e jovőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

6797
8 496

6797
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fizeti jövőben (Bruttó |akbér) 8 496

fé|komfortos onkormá nyzat bevéte|e je|en|eg ( Nettó |a kbé r-LBT) 437r2
fé|komfortos Üeyfé| fizetije|en|eg (Bruttó |akbér-LBT ) 64 895

fé|komfortos onkormányzat bevétele jövőben (Kategória szerinti új nettó lakbér) 28149
fé | komfo rtos Ügyfé | fizeti jövő be n ( B ruttó la kbér) 35 186

komfort né|kü|i onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfél fizetije|en|eg (Bruttó |akbér-LBT )
Önk. bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

Üevfél fizeti iövőben (Bruttó |akbér)

43 367

74898
25224
31 531

|ĺ onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Üeyfél fizetijelen|eg (Bruttó |akbér-LBT )
onk. bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

Üevfél fizeti iovőben (Bruttó |akbér)

51542
74050
33762
42202

ill onk bevéte|e je|en|eg (Nettó lakbér-LBT)

Ügyfél fizetije|en|eg (Bruttó |akbér-LBT )
Önk bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

Üevfél fizeti iövőben (Bruttó |akbér)

10824
13 530
10824
13 s30

komfort né|kü|i onkormá nvzat bevéte|e ie|en|ee ( Nettó |akbér-LBT} 105 733

komfort né|kÜ|i Üsvfé| fizeti ie|enles (Bruttó lakbér-LBT ) L6Z 477

komfort né|kÜ|ionkormánvzat bevéte|e iövőben (Katesória szerinti úi nettó lakbér) 69 810

komfort né|kü|i Üevfé|fizeti iövőben (Bruttó lakbér) 87 263
komfortos onk. bevétele je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfé| fizetije|en|eg (Bruttó |akbér-LBT )
onk. bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

Ügyfé| fizetĺ jtivőben (Bruttó |akbér)

43L3f3
669 273

190 360
237 950

il onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó lakbér-LBT)

Ügyfé| fizetije|enleg (Bruttó lakbér-LBT )
önk. bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

Ügyfél fizeti jövőben (Bruttó |akbér)

337 21L
472I3L
20f 379

252973
ilt onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Üsyfé| fizetije|en|eg (Bruttó |akbér-LBT )
onk. bevéte|e jĺlvőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

Üeyfé| fizeti jövőben (Bruttó |akbér)

44528
ss 660

44528
ss 660

komfortos Önkormányzat bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT) 813 062

komfortos Üsyfé| fizetijelen|eg (Bruttó lakbér-LBT ) 7L97 063

komfortos onkormánvzat bevéte|e iövőben (Kateeória szerinti úi nettó |akbér) 437 266
komfortos Üsvfél fizeti iĺjvőben (Bruttó |akbér) 546 583

ĺjsszkomfortos I onk. bevéte|e je|enleg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfél fizetijelen|eg (Bruttó |akbér-LBT )
Önk. bevéte|e jĺivőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

Ügyfé| fizeti jövőben (Bruttó lakbér)

87 462

158 379

56 733

709L7
il onk. bevéte|e je|enleg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfél fizetĺjelen|eg (Bruttó |akbér-LBT )
Önk. bevéte|e jovőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

Ügyfé| fizeti jövőben (Bruttó |akbér)

160 968

230032
103 597

L29 496

ill onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfél fizetijelen|eg (Bruttó |akbér-LBT )
onk. bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

36 298

45373
36298
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fizeti j<jvőben (Bruttó |a 45 373

összkomfortos onkormányzat bevéte|e je|enleg (Nettó |akbér-LBT) 284728

összkomfortos Üsvfél fizeti ie|en|eg (Bruttó lakbér-LBT ) 433783

összkomfortos onkormányzat bevétele jövőben (Kategória szerintĺ új ryttQ la!.uÉr) 196 628

ĺisszkomfortos Üevfé| fizeti iövőben (Bruttó |akbér) 245785
távfűtéses
összkomfortos I onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér.LBT)

Ügyfé| fizetijelen|eg (Bruttó |akbér-LBT )

onk. bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó lakbér)

Üeyfé| fizeti iövőben (Bruttó |akbér)

L33L7
L6646
2663
3 329

tl onk. bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT)

Ügyfél fizetije|enleg (Bruttó lakbér-LBT )

onk. bevéte|e jcivőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)

Üeyfé| fizeti jĺjvőben (Bruttó |akbér)

L7 93L
224L4
6724
I 405

távfűtéses <jsszkomfortos onkormányzat bevétele jelenleg (Nettó |akbér-LBT) 3t248
távfűtéses osszkomfortos Ü gyfél fizeti je len |eg ( Bruttó la kbé r-LBT ) 39 060

távfűtéses összkomfortos onkormányzat bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó

lakbér) 9 388

távfűtéses osszkomfo rtos Üeyfé | fizeti jövőbe n ( Bruttó la kbé r) 17734

önkormánvzat bevéte|e ie|en|eg (Nettó |akbér-LBT) összesen L278483

Üevfé| fizeti ie|en|ee (Bruttó |akbér-LBT } összesen L897 279

onkormánvzat bevéte|e iövőben (Kategória szerinti új nettó |akbér) összesen 74L24L

Üevfél fizeti jövőben (Bruttó |akbér) összesen 926 551

Kategória szerĺnti
bontásban: |. onkormányzat bevéte|aránya

l. Ügyfé| befizetésének aránya

||. onkormányzat bevéte|aránya

||' Ügyfé| befĺzetésének aránya

|ĺ|. onkormányzat bevéte|aránya

Il|. Ügyfé| befizetésének aránya

2839791599729
3s4976/9547Os
3s8 814/s80 307

448518/8195L7
98 447/98 447

L23059/123O59

47,35%

37,L8%

6L,83%

54,73%

LOO%

LOO%

Komfortfokozat Szociá|is Ia kbér kategória darabszám

fé|komfortos I

il

ill

10

7

L

félkomfortos ĺisszesen 18

komfort nélkí.ili I

tl

ilt

36

28

3

komfort né|küli összesen 67

komfortos I

tl

ill

86

51

5

komfortos összesen L42

ĺjsszkomfortos I

tl

ill

20

ZL

3

1l



ĺisszkomfortos összesen 44

távfűtéses összkomfortos I

ll

T

2

távfűtéses összkomfortos cisszesen 3

Mindösszesen 274

|. kategória aránya összeshez viszonyÍWa

l|. kategória aránya összeshez viszonyÍtva

|||. kategória aránya összeshez viszonyÍtva

L53/274 = 55,8%o

to9ĺ274=39,8%o
L2/274= 4,4%o

önkormányzat bevéte|e je|enleg, komfortfokozat szerint

2% 3o/o

Bfé|kornfoÍtos

lkoÍnfort nélkü|i

E koínfońos

EÖsszkomfortos

l távfÜtéses Összkomfortos

on kormányzat bevétele jövőben, lakbér.kategória szerint

t2



Ü gyfél f izeti ie|en leg, komfortfokozat szerint

Bfé|koÍÍIfortos

lkornfort né|küli

B komfoÍtos

E ÖsszkoÍnfortos

l távfútéses ÖsszkomfoÍtos

2o/o 3o/o

í 400 000

I 200 000

I 000 000

800 oo0

600 000

400 0@

200 000

0

ön kormányzat bevétel.változás

tnk bevéte|e je|en|eg (Nettó |akbér-LBT) tnk bevéte|e jövőben (Kategória szerinti új nettó |akbér)
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Ügyfé| befizetés.változás

2 000 000

1 800 000

1 600 000

I 400 000

1 200 000

í 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

lEŃ;*"l

Ügyfé| fizetijeten|eg (Bruttó |akbér-LBT ) Ügyfé| Íizeti jtivcĺben (Bruttó ĺakbér)

t4



Bud apest Főváros VIII. kerĺilet Józs efvárosi onkoľm ány zat Képvĺselő.testületének

... 12012. (.....) iinko rmányzati ľendelete

a Budapest Józsefuáľosĺ Onkormányzattulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeĺről, valamint a lakbér mértékéľől szóló 1612010. GII. 18.) iinkoľmányzati

rendelet mĺídosításáľól

Budapest Fővlĺľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a lakások és

nem lakás cé|jáxaszolgáIő helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes

szabályokĺól szóló 1993. évi L)ONIII. tĺirvény 3.$-ban kapott felhatalmazás alapjźtĺ az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáĺozoÍt feladatkorében eljĺĺrva a
kovetkezőket ľendeli el:

1.$ A Budapest Józsefuáľosi onkoľmanyzat fiiajdonában átló lakások bérbeadásanak

feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szőIő |612010. (III. 18') önkoľmźnyzati rendelet(a

továbbiakban: Rendelet) a következő 3.$ (4) n) ponttalegésziilki:

,,3.$(4) n) nem lakás célú helyi helyiség lakássá minősítését követően új bérleti szerzodés

kötésével''

2.$ A Rendelet a kĺĺvetkező 11/A.$ (7) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(7) Amennyiben a bér|ó áIta|ťtzetendő lakás forgalmi érték különbtizet összegét _ a szociális
iigyeket gyakoľló bizottság javaslata a\apjźn - a tulajdonosi jogokat gyakorlő bizottság
mérsékli vagy 100 %-os méľtékig csökkenti, bérlő a lakást 3 évig semmilyen módon nem

cserélheti tovább.''

3.$ A ľendelet 21lA.$ aza|ábbi(Z)bekezdéssel egészül ki:

,,z|l{.s Q) E $ szerinti jogcím nélküli lakáshasználó béľleti díj tartozását a 40.$ (5)-(6)

bekezdésében foglaltak szeľint is teljesítheti, de ez esetben a lakást 3 évig semmilyen módon

nem cserélheti tovább.''

4.$ A Rendelet 25.$ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,25.$(6) Ha a bérbeadó olyan béľlővel köt béľleti szerződést, akinek az aďott lakásra még nem

volt érvényes béľleti szerződése' új béľleti szeruőđének kell tekinteni és óvadékot kell
ťtzetni, idę nem éľtve:

- jogutódlást,
- bérlőtaľsijogviszonylétesítését,
- |<ĺzźrőlagos béľleti jogviszony elismerését
- múszaki csatolást.

Nem kell óvadékot ťlzetni:
- |akásgazđálkodási feladatok telj esítése alapjźn kötött szerzó dések,
- lakáscseľe jogcímen k<ĺtĺĺtt szerzőđések,
- minőségi cseľe jogcímen kötött szerzódések esetében.''



5.$ A Rendelet 26.$ helyébe a következő ľendelkezés|ép:

,,26.s (1) A lakásbérleti szerződés

a) határozott időtaľtamĺa vagy

b) feltétel bekövetkezéséigtaľtó időtaľtamĺavagy
c) hatźrozat|an időtaľtamra

köthető meg.

(2) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a bérleti szeruőďést legfeljebb 5 éví határozott
időtaĺamľa kell megkotni, melyről a Képviselő-testület fe|hata|mazása alapjźn a béľbeadó
szervezet dĺjnt.

(3) A rendelętben meghataľozott esetek szerinti feltételek bekövetkezéséig taľtó időtanamra
köthető meg a béľleti szerződés.

(4) A HVT teľületén lévő lakásra a váttos-ľehabilitációs rendeletében meg}lat.źtrozott

Yagyongazdálkodó szervezet egyetértésével megállapított időtartamĺa vagy feltétel
bekövetkezéséig köthetĺĺ bérleti szerződés, amelynek leghosszabb iđótartamára a
rendeletben foglalt korlátokat kell éľtelemszeľÍĺen alkalmazni.

(5) A Képviselő-testĹilet fe|hata|mazźsa a|apján a bérbeadó szervezethatźtrozatlan időľe szóló
bérleti szerzőđést köthet azza| a volt bérlővel, aki maľ rendelkezetthatźrozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal,haaztbérbeadó béľleti đijtartozás miatt mondta fel, azonban béflo atartozásźú
megťlzetĺe és ezt követően bérbeadó mar két alkalommal 5 évi hattrozott idejtĺ béľleti
szerződést kötött vele, mely idő a|attújabb felmondási ok nem merült fel.

(6) A bérlő eltérő igényének híźtnyában hatérozat|an időre szóló bérleti szerződést kell
létľehozni, kiilönösen :

a) a cseľelakasra, ha kĺizos megegyezéssel vagy a bérbeadó felmondásával cseľelakás
biztosítasa mellett sziĺnik meg a határozat|an időre szóló bérleti jogviszony,

b) ha a bérlő halá|amiatt hatiĺrozatlaniđőľe szóló bérleti jogviszony folytatása töľténik,
c) hahatźrozatlan időre szóló bérleti jogviszonnyal éľintett lakást cseľólnek,
d) ha a bérlőkijelölési jog jogosultjrĺnak lehetősége van ilyen igény előterjesztéséľe,
e) jogszabá|y a|apjan az onkoľmźnyzat jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezésére
vonatkozó kötelezettségét ilyen j ellegíi béľbeadással kell teljesíteni,

Đ haezt a rendelet e|őírjavagy lehetővé teszi.''

6.$ A Rendelet 36.$ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,36.$(3) Ha a bérleti jogviszony megszűntetését a béľbeadó kezdeményezi a HVT teľĹileten
bontandó épületben lévő lakás esetében, a pénzbe|i térítés határozat|an időtaľtamú bérlet
esetén a béľlő által lakott lakás bekĺiltözhető forgalmi éľtékének |00%o-a.,,



7.$ A Rendelet a következő 40.$ (T)bekezdéssel egészül ki:
,,40.$(7) A bérlő az(5) - (6) bekezdés alkalmazásaesetében a lakást 3 évig semmilyen módon
nem cserélheti tovább...

8.$ A Rendelet 43.$ helyébe a ktjvetkező rendelkezés|ép:

,,Szociális helyzet alapján megállapított lakbéľ

,,43.$ (I) Azabérlő,

a) aki a lakásanak komfoĺt fokozatźúőI ftiggetlenüI, az alálbbi lakásnagyságot meg nem
haladó lakásban lakik:

l-4 fő esetén 2 szoba,
5-8 fő esetén 3 szoba,
9 vagy e feletti fő esetén 3,5 szobavagy annál nagyobb szobaszám, és

b) aki lakbéľ és a lakbérľel együtt beszedendő külĺin szol'gźůtatási đíj hátralékkal nem
renđelkezik

szociális lakbér megállapítasĺíra j ogosult.

Q) 
^ 

szociális lakbér megállapításaľa jogosult bérlő az a|ábbiak szerint megállapított méľtékú
bérleti díjatťlzet:

a) Az I. kategóriába tartozik az a bérlo, akinek a hźutartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb <isszegének

t50%-éLt. A lakbér mértéke a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező _ növelő és

csökkentő téĺyezők figyelembevételével _ megállapított szociális lakbér 20 oÁ-a.

b) A II. kategóriába tĺľtozik az abérlo, akinek ahźztartźséĺban az egy fogyasztási egységre
jutó havi jovedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének |5I% és 250Yo-a

közé esik. A lakbér mértéke a ténylegesen ťrzetendő lakbér a|apját képező _ növelő és

csökkentő téĺyezők fi gyelembevételével _ megállapított szociéllis lakbér.

c) A III. kategóriábatartozik az abér|o, akinek aháztartásában az egy fogyasztási egységĺe
jutó havi jövedelme az úegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének 25l% és 350%o-a

k<izé esik. A lakbér méľtéke a ténylegesen fizetendő lakbér a|apját képező _ n<ivelő és

csökkentő téĺyezokfĺgyelembevételével _ megállapított szociális lakbér |00 %o-a.

(3) Az (l) bekezdés b) pontja alól kivéte|t képez, aki a lakbér és a lakbénel egyĹitt

beszedendő kĹilön szoLgźitatźtsi díj beszedéséľe jogosult szervezettel a tőke tartozására
r ész|etťtzeté si me gállapo dást köt.

(4) A ľendelet a]ka|mazésábarĺ azonos háztaľtáshoztartozóh,ĺlak kell tekinteni: a bérlőt (ha

még nem á1l fenn a bérlet ideéľtve a bérbevételi ajánlatot tevőt) éshźzastźlrsát (élettaľsát)'

valamint a vele együttlakó közeli hozzźtartozóját és a hlĺzastiĺrsa közeli



hozzźúartozőjźú (ha még nem áll fenn a béľlet ideéľtve a bérbevételi ajanlatot tevő
együttk<i ltö zo kozeli hoz.zátartozót i s).

(5) Ha a rendelet másként nem rendelkezik új béľbeadás esętén a bérlőnek mindaddig
szociális lakbén kell fizetnie, amíg megfelel a szociális lakbér szźtmítäsára vonatkozó
feltételeknek. A 43. $ vonatkozásában új bérbeadásnak kell tekinteni, ha a rendelet
hatalyba lépése után olyan bérlővel jön létre szeruódés, akivel a béľbeadónak az adott
lakásra még nem állt fenn lakásbérleti szerződése, kivéve a lakáscserét és a bérleti
j ogvi szony folýatását.

(6) Ha a rendelet másként nem ľendelkezik, költségelvĺĺ lakbéľt kell megállapítani, ha:

a) a bérlőnek megszúnik az (I) bekezdés szerinti jogosultsága, vagy

b) a béľbeadó által kért igazo|ást elmulasztja.

(7) A kĺiltségelvtĺ lakbén annak a hónapnak az e|ső napjától kell fizetni, amikor bérbeadó
megállapítja, hogy a bérlő szociális béľleti díjra maĺ nem jogosult. Ha az igazo|ást a
béľlő a béľbeadó felhívásĺíra sem nffitja be, a kĺiltségelvÍĺ lakbéľt annak ahőnapnak az
első napjától kell ťlzetĺĺ' amikor bérbeadó az igazo|ások benyujtźsétra a bérlőt felhívta.
Ha a béľbeadó hivatalbő| szerez fudomást aľľól, hogy a béľlő szociális bérleti díjra maĺ
nem jogosult, a költségelviĺ lakbéľt annak a hónapnak az e|ső ĺapjátő| kell fizetni,
amikor bérbeadó erről éľtesíti a bérlőt.

(8) A piaci alapú lakbéľrel töľtént bérbeadás esetét kivéve, a bérlő bĺĺľmikor kéľheti a
szo ciáli s l akb ér me gállapításźi.

(9a) Az (2) bekezdés szerinti fogyasztási egység a hźztartás tagjainak a hánartáson belüli
fogyasztásiszerkezetetk'lfejezőarźnyszźma'ahol

a) ahénartás első nagykoru tagiĺának aúnyszźlma|,0,

b) aháztartas második nagykoru tagjának arźnyszáma},9,

c) aháńartás minden további nagykoru tagianak aúnyszźtma 0,8,

d) ahźztartás első és masodik kiskoru tagjĺínak arétnyszźtma személyenként 0,8,

e) aháztntás minden további kiskoru tagjanak arányszźma tagonként 0,7.

(9b) Ha abánarńs

a) (9a) bekezdés a)-c) pontja szennti tagsa magasabb ĺĺsszegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági tĺĺmogatásban részesül, vagy

b) (9a) bekezdés d) vagy e) pontja szeńnti tagara tekintettel magasabb ĺisszegú családi
pótlékot folyósítanak,

a ľá tekintettel figyelembe vett arźnyszám0,2-de| növekszik.

(9c) Ha a hánartásban gyeľmekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyźrĺot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - éI, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0,Z-del n<ivekszik."



9.$ A Rendelet a következő 43lA.$.a1 egészül ki:

,,A szociáIis lakbéľ méľtékét csiikkentő tényezők
43lA. $ (1) A szociális lakbéľ mértékét a 43.$ (2) bekezdés b) pontjában szabáIyozott

kategóľia esetében, az a|źbbiakban részletezett csĺikkentő tényezĺĺk figyelembevételével
kell megállapítani.

(2) A lakásfenntaľtási költségekbe taľtoznak :

a) a lakbér,
b) a távhő- szolgáltatasi díj,
c\ avíz- és csatomahaszná|atí díj,
d) a szemétszá||ítás költsége,
e) a villanyáľam költsége,
f) a gazfogyasztás költsége,
g) a fiĺtési díj kĺĺltsége.

(3) A szociális lakbéľ egy évľe keľül megá||apitásra, amely az affajogosultat a kérelem
benyujtasi hónapjĺĺnak első napjától illeti meg. A szociális lakbér iranti kéręlmet évközben
folyamatosan lehet benyújtani. A kérelmet a béľlő, bérlőtars nyujthatja be. A szociális
lakbéne inányuló kéľelmet évente meg kell újítani.

(4) A II. kategóriájtl szociá|is lakbér összegét csökkentő tényezők havi összege: a támogatási
alapĺisszeg, valamint az elismeľt ktiltség és az elismeľt költség aháztartźs összjĺivedelméhez
viszonyított arźny szźlma szorzatźnak egyĹittes ĺisszege.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában:

a) a tĺĺmogatási alapĺisszeg:

- összkomfoľtos lakás esetén

- komfoľtos lakás esetén

- félkomfortos lakás esetén

- komfoľt nélkiili lakás esetén

6.000,- Ft/hó,

5.000,- Ft/hó,

4.000,. Ft/hó,

2.500,- Ft/hó,

b) u elismert költség: a kérelmező által lakott lakás alapteľtiletének 450,- Ft-al tĺiľténő
szotzata.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott elismeľt költségnek a háztartás tisszjövede|méhez
vi szonyított ar źny szźlma

a) egyedtilálló, vagy gyeľmekét egyedül nevelő |0% - a|,vagy
b) kettőnél több gyermek esetén gyeľmekenként 5 Yo-aI

növekszik.

(7) A szociális lakbéľt csö'kkentő tényezók havi összege nem haladhatja meg
a) I. kategória esetében az aďott havi lakbéľ összegének 80 o/o-źLt,

b) II. kategória esetén az ađott havi lakbéľ <isszegének 75 oÁ-át.



10.$ A Ręndelet a kĺĺvetkező 43lB.$-a1 egésziil ki:

,,A szociális lakbéľľe jogosultság feltételeĺnek igazolása
43lB. $ A szociális lakbéľ irĺánti kérelemhez csatolni ke|| az alábbi igazolásokat:

a) a havonta rendszeres mérhető jövedelemmel rendelkezó kérelmező esetén a kéľęlem
benffitĺsát mege|őző hónap nettó átlagkeresetéľől szóló munká|tatői igazolást' vagy
az utolsó hónapban |<lfizetętt ellátást igazo|ő szelvényt, vagy a táľsadalombiztosítási
igazgatási szerv igazol'ásźtt,, továbbá a Foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáľól szóló törvényben foglalt szerinti ellátásban részesülő
kérelmező esetén a kérelem benyujtását megeloző hónapban folyósított ellátást
igazo|ő szelvéný, ennek hianyában a munkaügyi kirendeltség kérelem benyujtását
mege|óző 30 ĺapnźt| nem régebbi igazolását a nyilviíntaľtásba vételről és az
egyiittműktidésről,

b) vállalkozőként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes NAv igazolásź./-ak&e|mezó
elozo gazďasági évre vonatkoző szemé|yi jĺivedelemadő a|apjźrő|,

c) egyéb kéľelmező esetén a kérelmező btintető jogi felelőssége mellett átlagos havi
jövedelméľől tett ny7|atkozata, valamint a kÍilön jogszabályban meghatározott
vagyonnyilatkozatot.

d) a lakásfeĺurtaľüísi kiadásokat igazo|ő kozldizemi szám|źkat az igénylést megelőző
hónapról.''

11.$ A Rendelet 44.$ helyébe a követkęző ľendelkezés|ép:

,,A szociális lakbéľ megállapításá'ľa valĺí jogosultság felülvizsgálata

44. $(1) A lakbér ismételt megállapítás érdekében a bérbeadó szervezet bríľmikor, de
legalább évente felhívja a bérlőt annak igazo|ásźra, hogy fennáll-e a szociális lakbéne
vonatkozó jogosultsága. Ha a bérbeadó fudomást szerez a.lľól, hogy a béľlő szociális lakbéne
vonatkozó jogosultsága megszíĺnt, a bér|o ismét költségelvĹi bérleti díjat köteles ťlzetni. A
bérbeadó szervezet errő| a kĺiltségelvíí bérleti đíj megállapitźsźxa| egyidejűleg tájékoztatja a
bérlőt.

(2) 
^ 

béľlő a szociá]is bérletrę való jogosultságát elveszíti, ha:

a) a felülvizsgá|at azt á||apítja meg, hogy nem felel meg a szociális bérlet mindenkoń
szociális, jtivedelmi és vagyoni feltételeinek,

b) a bérleti jogviszony létesítését klzźnő ok következettbe,

c) a bérbeadó szewezet felhívásĺáľa nem bocsátja rendelkezésre a kért adatokat, vagy a
szociális, jtivedelmi és vagyoni feltételek, illetőleg a bérleti jogviszony létesítését
kizarő feltételek felĹilvizsgálata sorĺín valótlan adatot közöl.

12.$ A Rendelet 45.$ helyébe a következő rendelkezés|ép..

,,45. $ (1) A rendelet hatálybalépését k<ivető 90 napon beliil a bérbęadó szervezet
elkészíti a szociális lakbéľt ťtzető,60 napot meghaladó lakbéľ- és kapcsolódó külön
szo|gá|tatási đíjhátralékkal rendelkező bérlők kimutatását, majd megktildi a
Polgáľmesteľi Hivatal Humĺánszolgáltatási Ügyosztály Családtlímogatási Iroda, a



Józsefuaľosi Családsegítő Szolgálat és Gyeľmekjóléti Központ részére családgondozás
és esettanu|mźny ozás célj ából.

Q) 
^ 

tarsszervek az eljźttĺs eredményéről 90 napon belül ktitelesek tájékoztatru a
bérbeadó szervezetet. Amennyiben a ľendelkezésre á||ő idő a szociális lakbér
felülvizsgálati határidejének lejźrtát meghaladja -tekintettel aľra, hogy a ľendelet

szabáIyozza az I éves k<itelező fe|ilvizsgálato -, úgy az aďdig feltĺáľt tényekről is
kötelesek a bérbeadó szervezetet tájékoztatni a szfüséges irrtézkeđések megtétele
végett.

(3) Amennyiben a szociális lakbénel rendelkező egyiittműkĺidő adós nem képes

adósságát teljesíteni, úgy felmondás előtt _ külĺinös méltanyosságbő|, rendkívĹili
élethelyzetre tekintettel _ egyszer 6 hónapra a felmondási eljaľĺĺst a szociális tigyeket
gyakorló bizottság javaslata alapjĺĺn a fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
felfüggesztheti.

(4) Amennyiben a szociális lakbénel rendelkező adós nem egyĹittmúkođó, abban az
esetben a béľleti jogviszony felmondásľa kerül.

(5) Az új béľleti díj megállapítasát (kiszźmitását) és aztlj béľleti díj méľtékének bérlővel való
közlését -aváltozást követő első szĺímlétban a hatályos rendeletre hivatkozással- a bérbeadó
szewezetvégzi.

(6) A bérlő a lakbér mértékének módosítasát követő első számlakézhenételétőI szźmitott 15

napon belül a béľbeadó szewezetnél betekinthet a számítźts alapját képezó iľatokba és

ettőla naptól szálmitva 8 napon belül kifogással élhet.

(7) A béľlő (3) bekezdés szeľinti kéľelmére 15 napon beltil a bérbeadó nevében éľdemi
nyilatkozatot kell adni.

(8) Ha a közölt lakbéľ csĺikkentésre keľĹil, a bérlő á|tala ťtzetęÍt többletet a bérlőnek
váIasztźsa szerint vissza kell fizetni, ha a béľlőnek egyébként a bérbeadóval szemben
nincs lakbér-tartozása, vagy be kell szźľľlitarli a fennálló tartozásába éslvagy a jövőben
esedékes bérleti díjba.

(9) Ha bérleti szeruődés az onkorményzat költségvetési szervével áll fenn, az új lakbéľrel
kapcsolatos feladatokat a kĺiltségvetési szerv lźúja e|.,,

13.$ A Rendęlet 46'$ helyébe a következő rendelkezéslép:

,,46'$ Bérbeadó báľmikor kérheti a bérlőtől, hogy igazolja a szociális lakbéne vonatkozó
j ogosultság feltételeit.''

14.$ A Rendelet 47.$ (1) bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:

,,47.s (1) c) A bérbeadó a lakbér méľtékét minden évben fe1ülvizsgálja.''



15.$ A Renđelet 60.$ helyébe a következő ľendelkęzéslép:

,,Lakásbővítés

60. $(1) A bérlő kéľelmére a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság hozzájźlruIźlsával béľbe
adható bővítés céljából a bérelt lakással szomszédos lakás és nem lakás céljaľa szo|gźiő
helyiség is. A lakásbővítés bérlő általi elvégzését a bérbeadó és a bérlő a maľ fennálló bérlet
és jövőben létesítendő bérlet esetében is kezdeményezheti.

(2) A bérbeadó szervezet _a HVT teľĹiletén lévő lakásokat kivéve_lakás megiiresedése
(biľtokba való visszavétele) esetén kĺlteles megvizsgálni, hogy van-e lehetőség csatolásľa
vagy a lakás más módon toľténő hasznosításaĺa.

(3) A csatolásra felhasználható lakások ľendelkezésľe állása ęsetén a bérbeadó szewezet
előterjesztést készít elő a csatolással kapcsolatban megköthető megállapodás jóváhagyásáta a
tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottsághoz döntés végett.

(4) A bérlőnek vźú|a|rua kell a megnĺivekedő alapteľületre vonatkozó lakbéľ megťtzetését,
továbbá a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljarás és a munkálatok költségeit.

(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel bérleti eloszerződést kell kötni az építésĹkiviteLezési
munkálatok befejezéséig, legfeljebb 3 év hatźtrozott időľe.

(6) Amennyiben a béflő a műszaki egyesítésľe bérbe adott ingatlanra a béľbeadástőI számított
3 éven belül a munkálatokat nem kezdte el vagy nem fejerte be, illetve építési
engedélyköteles tevékenység esetén 3 éven beliilnem kapott haszná|atbavételi (fennmaľadási)
engedélyt, az előszeruődés hatályźú veszti. Ilyen esetekłe az e|végzett munkálatok utáni
megtérítési igéný a béľlővel kötött eLőszerzođésben ki kell zárni.,,

16.$ A Rendelet a következő 60/A.$-a1egészül ki:

,,60/A'$ Helyiség lakássá töľténő a|akítása

(1) Nem lakás céljaĺa szolgźiő helyiségként béľbe adott helyiség lakássá va|ő áta|akítésáůloz a
bér|(5 a kérelméľe a 60.$ bekezdés alkalmazásával lehet hozzáljáru|ru. A hozzźýĺľulásban
dönteni kell aról is, hogy abérlo a lakás utan megállapított bérleti díjatťĺzet.

Q) 
^ 

lakásként va|ő hasznźiat átmeneti időtaľtamľa is engedélyezhető,ha az ilyen használat
feltételei fennállnak vagy a béľlő annak megteremtését a saját költségénvá||alja. A lakássá
va|ó źúa|akítás kĺiltségeinek megtérítése a bérbeadótól nem igényelhető.

(3) Tĺársasházban lévő nem lakás céljáľaszolgźt|ő helyiség esetén akkor lehet meghozni a 60.$
szerinti hozzájźlru|ő dĺlntést és akkor |ehethozzájáľulni ahaszná|ati mód megvźiltozźlsźthoz,ha
a bérlő _ illetve ha a 60.$ szęrinti dĺintést a bérbeadói oldalról kezdeményezi a bérbeadő
szervezet_előzetesenbeszerziatźtľsashźtzhozzájźtrulőnyi|atkozatát.

(4) A HVT lakás esetén a 60. és 60/A.$ az Önkoľményzat vaľos-ľehabilitációs rendeletében
meglatározott Vagyongazdá|kodő szervezetjavaslatát is figyelembe véve a|ka|mazhatő.

(5) Az onkoľmanyzat a 60.$ és 60/A.$ szerinti munkálatok szĺámlakkal igazo|t költségeinek
50%-át a munkfü befejezését kĺivető 6 hónapon belül egy összegben fizeti meg, mig a
fennmaľadő 50%-átbérbeszámítással, a havi lakbér 50%-áig teľjedő összegben téríti meg a
bér|ő részéľe a (6) bekezdés szerinti esetek kivételével. Ha a bérbeszźmítás |ejźlrta előtt a



béľleti jogviszony báľmilyen okból megszűnik, a bérlo a még be nem szźtmitott költségekľe
nem taľthat igényt'

(6) Ha a 60. és 60/A.$ szerinti munkálatokat olyan lakásban végzik el, amely táľsashrázban
vagy eladásra kijeliilt épületben vaÍI) az onkoľmanyzat térítést és bérbeszámítást akkor
alka|maz, ha a bérlő úgy nyilatkozik, hogy a lakást a munkálatok befejezésétől szźmított 5
éven belül nem vásárolja meg. Ha bérlő vagy jogutőđja a lakást ezen 5 éven belül mégis
megvasiírolia, atérítést és lakbérbe elszĺĺmolt ĺlsszeget a Ptk. szerinti iigyleti kamattal nö,velve

azadźsvéte|iszeruődésmegkötéséigmegkellfizetnieazÖnkormźnyzatĺak.',

|7. $ Ez a ľendelet 20|2. marcius l-jén lép hatźilyba, és a folyamatban levő ügyek esetében

is alkďmazni kell.

Budapest, 2012. februar ...

Dr. Mészĺáľ Erika

a j e gy zót helyettesítő alj e gy zo

Dľ. Kocsis Máté

polgĺĺľmesteľ



A Budapest Jĺózsefvárosi Onkoľmányzat
tulajdonában áIlĺí lakások béľbeadásának
feltételeĺről, valamĺnt a lakbéľ mértékéről

szőtiő 1612010. GII. 18.)
iinkormánvzati ľendelet

3.$ (4) A lakások bérbeadasa töľténhet:
a) pá|ytzattftján,
b) rendkívĹili élethelyzetben lévőkkel

létesített bérlet, pźůyźnaton kívĺil,
c) béľlő ha|áIa után a lakásban

visszamaľadt jogcím nélkĺili használók
elhelyezése,

d) Iakásgazđálkodási feladatok
telj esítése éľdekében,

e)béľbeadás minőségi cseľe
keretében, pá|y źzaton kívĺil,

f) béľlőkijelölési és bérlő kiválasztási
jog alapján,

g) közszolgálati alkalm azottak r észét e
szolgá|atí jelleggel, gyermek- vagy
felnőtt hazioľvosi feladatok e|látásźra
szolgálati jelleggel,
h) töľvényben, bírósági- vagy
hatósági hatźnozatban előíľt
bérbeadási vagy elhelyezési
kötelezetts ég a|apj źn,
Đ kĺizéľdekű célok megvalósítása

éľdekében,
j) HVT teľületén feltétel

bekövetkeztéig,
k) előbérleti jo g a|apjźn,
l) hĺĺzfelügyelői szolgálati jelleggel

m) olyan jogcímnélküli lakáshaszntĺ|ők
elhelyezése keľetében, akik korábban
bérlők voltak.

Budapest 
-F'őváros 

VIII. keľület
Jĺózsefvárosi Onkorm ányzat Képvĺselő

testiiletének
....12012. (....) önkoľmányzati ľendelete

a Budapes t J őzsefv árosi Onkor mńnyzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeĺről, valamĺnt a lakbéľ méľtékéľől

sző|ő 16ĺ2010. GII. 18.)
iinkormányzati rendeletmóđos itásátől

3.$(4) A lakasok bérbeadása töľténhet:
a) pá|yźzatÍItján,

b) rendkívĹili élethelyzetben lévőkkel
létesített béľlet, pźiyázaton kíviil,

c) bérlő ha|á|a utiĺn a lakásban
visszamaradt jogcím nélkĹili használók
elhelyezése,

d) Iakásgazdálkodási feladatok
telj esítése érdekében,

e)béľbeadas minőségi csere
keľetéb en, p źt|y ázaton kívÍil,

Đ bérlőkijelĺĺlési és bérlő kiválasztási
jog alapjĺĺn'

g) közszolgálati alkalm azotĺak tészér e
szolgźl|ati jelleggel, gyermek- vagy
felnőtt híziorvosi feladatok e||źúásáĺa

szolgáIatijelleggel,
h) tö'rvényben, bíróságĹ vagy
hatósági határozatban előíľt
bérbeadási vagy elhelyezési
kĺitelezetts é g a|apj án,

Đ közérdekű célok megvalósítása
érdekében,
j) HVT teľiiletén

bekĺivetkeztéig,
feltétel

k) előbérleti jo g a|apjźn,
) hazfelĹigyelői szolgálati jelleggel

m) olyan jogcímnélktili lakáshasznáLők
elhelyezése keretében, akik koľábban
bérlők voltak'

n) nem lakds célú helyi helyíség lakásslź
minősítését követően új bérleti
szerzőđěs kötésével

l0



Béľbeadás minőségi csere keretében,
páilyánaton kívůil

11/A. S

(1) A tulaidonosi iosokat svakorló

Béľbeadás mĺnőségi cseľe keretében,
páůyázaton kívül

11/4. $

(1) A tulaidonosi ioeokat syakorló
bizottság - a béľbeadó szewezethez
benyújtott bérlői kérelmek,
kezdeményezések a|apján
páIyźzaton kívĹil a bér|o részéte a
bérleti szeľzőďés ktizĺis
megegyezéssel való megszĹintetésével
egyidejűleg másik önkoľmlányzati
lakást is bérbe adhat.

(2) Az onkormányzattal érvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
alacsonyabb komfonfokozatit, vagy
kisebb alapterĹilettĺ lakás béľbeadásźft
kérhetik az á|tahsk bérelt bérlemény
ľendeltetésszenĺ állapotban való
leadasa mellett. Ebben az esetben
bérbeadó köteles a visszaadott és a
bérbe adandó lakás foľgalmi éľték
ktilĺinbĺizetének 40Yo-źú, a lakrísbérleti
szętzíĺdés megkĺitésének napjáig
bér|ő rész&e megťĺzetri azza|, hogy a
bérbeadó jogosult az esetlegesen
felhalmozott lakbérhátľalékot, víz- és
csatomahasznźiati díjtartozást' a
települési szi|érd hulladék
elszállítrísanak kötelező
igénybevételével kapcsolatban
felmeľĺilő kozszolgáItatási díj
áthántásából keletkezett díjtartozást,
és a lakás rendeltetés szerú hasnláIatra
alkďmatlansága esetén a helyreállítás
ktiltségeit a bérlakások éľtékének
kĹilĺinbĺizetéből közvetlenül levonni.

(3) Az onkoľmlĺnyzattal érvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
magasabb komfoľtfokozatil, vagy
nagyobb alapterĹiletű lakás
bérbeadását kérhetik - jogosultság
esetén - az źlltahlk bérelt bérlemény
tiszta' kifestett, ľendeltetésszeru
állapotban való leadása mellett,
amennyiben a lakáson lakbérhátralék,
viz. és csatoľnaha szná|ati díitartozás,

bizottság - a bérbeadő szervezet}lręz
benyrijtott béľlői kérelmek,
kezdeményezések a|apján
pźt|yźzaton kívĹil a bérló részére a
bérleti szerzoďés köztis

(2)

megegyezéssel való megsziintetésével
egyidejtĺleg másik ĺĺnkoľmiínyzati
lakást is béľbe adhat.

Az onkoľmányzattal érvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
alacsonyabb komfonfokozatű, vagy
kisebb alapteľülettĺ lakás béľbeadésát
kéľhetik az étltahlk béľelt bérlemény
rendeltetésszerű állapotban való
leađása mellett. Ebben az esetben
bérbeadó köteles a visszaadott és a
bérbe adandó lakás foľgalmi érték
kiil<inbĺizet ének 40%o-át a lakásbérleti
szerződés megkötésének napjáig
bérl'ó Észére megťlzetni azzal, hogy a
bérbeadó jogosult az esetlegesen
felhalmozott lakbérhátľalékot' víz- és
csatomahasznźiati ďíjtartozást' a
települési szi|arđ hulladék

(3)

elszállítasának
igénybevételével

kötelező
kapcsolatban

felmeľĹilő kozszo|gáitatási díj
áthźntasából keletkez ett díjtartozást,
és a lakás rendeltetés szeru' hasznźiatra
alkalmatlansága esetén a helyreĺállítás
költségeit a bérlakások éľtékének
különbĺizetéből ktizvetlenül levonni.

Az ollkormźnyzatta| érvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
magasabb komfonfokozatit, vagy
nagyobb alapteľületű lakás
bérbeadását kérhetik - jogosultság
esetén - az áItahlk bérelt bérlemény
tiszta, kifestett, rendeltetésszenĺ
állapotban való leadása mellett,
amennyiben a lakáson lakbéľhátralék,
viz- és csatoľnaha sznáIati diitartozás,
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(4)

a telepiilési szilard hulladék
elszállításanak kotelező
igénybevételével kapcsolatban
felmerĹilő közszo|gźitatási díj
źúhźlr|tźLsźLbőI keletkezett ďíjtartozźs
nincs. Ebben az esetben bérlő köteles
a visszaadott és a bérbe adandó lakás
forgalmi éľték kĺilönbözetének 50%-
át a lakásbérleti szerződés
megkötésének napjáig bérbeadó
részére megfizetni. Amennyiben a
béľlői kezdeményezés indoka a bérlő
vagy az á|ta|a jogszeľíĺen befogadott
személy rendkíviili é|ethelyzete,
abban az esetben a bérlő áItaI
ťĺzetendó lakás forgalmi érték
különbözet összegét a szociális
ügyeket gyakorló bizottság javaslata
alapján-atulajdonosijogokat
gyakorló bizottság 100 %-os méľtékig
csökkentheti.

^ 
(2) és a (3) bekezdésben foglalt

kérelmek telj esítése az önkoľm ányzat
rendelkezéséľe ál1ó lakásai szźlmźnak,
és a lakásgazďá|kodási feladatainak
fiiggvénye.

A (2)-(3) bekezdésben foglalt
kérelmek ęsetében a forgalmi
éľtékbecslés és a kozjegyzoi
nyilatkozatok diját béľlő kcitęles
megfizetni.

A (3) bekezdés a|kalmazásźnak
szempontjából rendkívüli élethelyzet
külĺjnĺĺsen:

a) bérlő vagy az źitalla jogszenien
befogadott személy olyan egészségi
á||apota, melyen a jelenlegi
lakásköľülményei súlyosan
nehezítenek,

b) bérlő vagy az áLta|a jogszeľiien
befogadott személy jelenlegi
lakóhelyén v eszé|yetĺetettségnek van
kitéve.

(4)

a települési szi|áĺd hulladék
elszállításrínak kötelező
igénybevételével kapcsolatban
felmerülő kozszolgźitatási díj
áthźntásábőI keletkezett dijtartozás
nincs. Ebben az esetben bérlő köteles
a visszaadott és a bérbe adandó lakás
forgalmi éľték külĺinbözetének 50%-
át a lakásbéľleti szerzoďés
megkötésének napjáig bérbeadó
részére megfizetni. Amennyiben a
bérlői kezdeményezés indoka a bérl'ó
vagy az á|tala j ogszenien befogadoff
személy rendkíviili éIethelyzete,
abban az esetben a béľlő áIta|

fizetendő lakás forgalmi éľték
külĺĺnbözet ĺisszegét a szociális
iigyeket gyakorló bizottság javaslata
a|apján.atulajdonosijogokat
gyakorló bizottsźą 100 %-os méľtékig
csökkęntheti.

^ 
(2) és a (3) bekezdésben foglalt

kéľelmek telj esítése az ĺĺnkorm ányzat
ľendelkezésére álló lakásai szćtmźtnak,
és a lakasgazdá|kodási feladatainak
ftiggvénye.

A (2)-(3) bekezdésben foglďt
kérelmek esetében a forgalmi
éľtékbecslés és a kozjegyzői
nyilatkozatok ďíjźLt bérlő köteles
megťrzetni.

A (3) bekezdés alkalmazásanak
szempontj ából rendkívĹiLi é|ethelyzet
külö'n<isen:

a) bérlő vagy az ál|ta|a jogszenien
befogadott személy olyan egészségi
áIlapota, melyen a jelenlegi
lakáskĺiriilményei súlyosan
nehezitenek,

b) bérlő vagy az áIta|a jogszenĺen
befogadott személy jelenlegi
lakóhelyén v eszéIy eztetettségnek van
kitéve.

(s) (s)

(6) (6)

(7) Amennyiben a bérlő últalJizetendő lakós
ai érték kiilönbözet
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2114. S

Azza| a bérlővel, aki hatfuozoÍt időre szóló
bérleti szerzodés a|apjén előbéľleti joggal
ľendelkezett és a szerzodés lejáľtát követően
aszęrzodéskĺitéstakaďáIyozőkĺiľiilményeket
elháľította -ha a szerződéskötés feltételei
fennállnak- ugyanaľra a lakásra a Képviselő-
testĺilet fe|hata|mazása ďapjĺĺn a bérbeadó
szervezet új, hatáĺozott időľe szőIő
szerződést kĺithet.

E $-ban meghatáľozott lakashasználó a
ľendelet szabźiyai szerint részletťtzetési
megállapodást köthet a 41.$ (3) bekezdés b)
pontja szerint.

25.$(6) Nem kell óvadékot ťlzetni, ha a
bérbeadás:
a) jogutódlás,
b) béľlőtarsi jogviszonyhoz való

hozzájáĺa|ás,
c) |akásgazdálkodási feladatok

telj esítése érdekében,
d) kizarólagos bérlővé nyilvánítás

esetén,
e) bíľósági hatźrozatbaĺ e|őirt

bérbeadás esetén,

Đ lakáscseľe jóvahagyása esętén
feltéve, hogy a cseľével megszűnő
bérleti szerzódés megkötésének
nem volt feltétele az óvadék

szociólis iigleket glakorló bizottslÍg
javaslata alapjón - a tulajdonosí jogokat
głakorló bizottsdg mérsěklí vagl 100 %-os
mértékíg csiikkentÍ, bérlő a lakdst 3 évig
semmilyen mlídon nem cserélheti tovltbb.

21lÁ.. $

(|) Azza| a bérlővel, aki hataľozotttďőľe
sző|ő bérleti szerzóďés a|apjźn
előbérleti joggal ľęndelkezett és a
szerzőďés Iejźlrtát követően a
szerződéskĺĺtést akadźiyoző
körülményeket elharította -ha a
szeľződéskĺités feltételei fennállnak-
ugyanaĺTa a lakásra a Képviselő-
testĹilet fe|hata|mazása alapjźn a
bérbeadó szewezet új, határozott
időre szóló szerzoďést köthet.

E $-ban meghaüáľozott lakáshasználó a
rendelet szabáIyai szerint részletfizetési
megállapodást köthet a 41.$ (3) bekezdés b)
pontja szeľint.

(2) E s szerinti jogcím nélkiili
lakdshasznóló bérletí díj tartozósdt a 40.$
(5)46) bekezdésében foglaltak szeľínt ĺ'
teljesí.thetí, de ez esetben a lakdst 3 évig
semmilyen módon nem cserélheti tovlźbb.

25.s@ Ha a bérbeadó olyan bérlővel köt
bérletí szerződést, akínek az adott
lakósra még nem volt érvényes bérletí
szerződése, łłj bérletí szerződének kell
tekintení és óvadékot kell Jizetni, íde
nem értve:

- jogufuídltźst,

- bérlőtlúľsíjogvíszony létesítését,
- kizóľólagos bérletí jogviszony

elÍsmerését
. mÚíszaki csatoltźst.

Nem kell óvadékot ftzetni:
- lakúsgazdólkodtÍsi feladatok

telj esítés e alapjón kötiitt szerződések'
- lakóscseľe jogcímen kiiti,tt

szeľződések,
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(1)

alapjan történik.

26.S

A lakásbérleti szerződés:

a.) hatélrozottidőtaľtamľa,
b.) feltétel bekövetkezéséig taÍtő

időtaľtamĺa,
c.) hatźlrozatlarl időtartamľa köthető

meg.

- mrnosegt csere logcrmen
szerződések esetében.

26.s (I) A lakdsbérletÍ szerződés

a) hatdrozott időtartamra vagł

b) feltétel bekövetkezéséíg
ídőtaľtamra vagł
c) hatdrozatlanidőtartamra

köthető meg.

(2) Ha a bérlő kéri, és a ľendelet eltérő
szabá|ý nem tarta|maz, a bérIeti
szerzodést hatźrozott időre lehet
megkötni.

(3) Ha a bérlő személyét az onkoľmźnyzat
véiasztja ki, és ennek a|apjźn új bérleti
szerzóďés megkötésére kerĹil soľ' a
bérleti jogviszony hatźrozott időre
hozható létre.

(4) Ha a rendelet másként nem rendelkezik,
a hatfuozott időre szóló bérbeadás
időtartama legfeljebb 5 év, melyľől a
Képviselő-testĺilet felhatalmazása
a|apjźna bérbeadó szeľvezet dönt.

(5) Rendkívüli éIethe|yzet esetén,
méltányoss ágbő|, előbéľleti joggal, vagy
előbéľleti jog nélkĹil, egyedi mérlegelés
alapjźn azonr;eili intézkedést igénylő
esetben a béľleti szerzodés legfeljebb 5

évľe hozható létre.

(6) A ľendeletben meghatározott esetek
szeľinti feltételek bękĺivetkezéséig taľtó
iđőtartarnĺa köthető meg a bérleti
szerzőđés.

(7) A ITVT teriiletén lévő lakasľa a város-
ľehabilitaciós rendeletében
meghatźrozott Yagyongazdálkodó
szewezet egyetértésével megállapított
időtartamľa vagy feltétel
bekövetkezéséig ktithető béľleti
szerzodés, amelynek leghosszabb
időtartamźtra a rendeletben foglalt
korlátokat kell éľtelemszeríĺen
alkalmaz,ru.

(2) Ha a rendelet múskěnt nem rendelkeaik,
a bérleti szerződěst leg]feljebb 5 éví
hatdrozott időtartamra kell megkötni,
melyről a Képviselő-testiilet felhatalmazdsa
alapjdn a bérbeaúí szervezet dijnĹ

(3) A rendeletben meghatźlrozott esetek
szeľinti feltételek bekövetkezéséig tartó
iďótaĺamra köthető meg a bérleti
szerződés.

(4) A řIVT teľĹiletén lévő lakásra a váľos-
rehabilitációs ľendeletében
meghatźnozott Yagyongazdálkodó
szewezet egyetéľtésével megállapított
időtaľtamľa vagy feltétel
bekövetkezéséig köthető bérleti
szerződés, amelynek leghosszabb
időtaľtamĺíra a rendeletben foglalt
korlátokat kell éľtelemszeľĺien
alkalmazni.

(5) A Képviselő-testíilet felhatalmazása
alapjdn a béľbeaúí szervezet hatdrozatlan
időre szóló bérleti szerződěst kijthet aual a
volt bérlővel, akí mór rendelkezett
hatúrozatlan idej íÍ bérleti jogvÍszonnyal, ha
azt bérbeadó bérletÍ díjtartozós miatt
mondta fel, azonban bérlő a tartozlźslÍt
meg|izette és ezt kiivetően bérbeadó mór két
alkalommal 5 éví határozott idejíi bérleti
szerződést kiitiitt vele, mely idő alatt újabb
felmonddsi ok nem meríiltfel.
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(8) A béľlő eltéľő igényének hianyában
hatźrozat|an időre szóló bérleti
szeruőđést kell létrehozni. ktilönösen:

a.) a cseľelakásľa, ha közös
megegyezéssel vagy a bérbeadó
felmondásával cserelakás
biztosítása mellett szíinik meg a
hatźttozatlan időre sző|ő bérleti
jogviszony,

b.) ha a bérlő halá|a miatt
hatźrozatlan idore sző|ő bérleti
j ogviszony folytatása töľténik,

c.) ha hatáĺozat|an időre szóló
béľleti jogviszonnyal érintett
lakást cserélnek,

d.) ha a bérlőkijeliilési jog
jogosultjĺĺnak lehetősége van ilyen
igény előteľj esztésére,

e.) jogszabá|y alapjźn az
onkoľmanyzat jogcím nélkĹili
lakáshasználó elhelyezéséľe
vonatkozó k<itelezettségét ilyen
jellegrĺ bérbeadással kell
teljesíteni,

f.) ha ezt a ľendelet előírja vagy
lehetővé teszi.

36.$(3)A rryT teľületen lévő bontandó
éptiletben lévő lakás esetében a
pénzbeli téľítés hatźtrozatlan
időtartamú bérlet esetén a bér|ő źita|
lakott lakás beköltözhető forgalmi
éľtékének ljlo/o-a.

(6) A bérlő eltérő igényének Íllźnyában
hatźľrozatlan időre sző|ő bérleti
szerződést kell létľehozni, kĺilönösen:

a) a cserelakásra, ha kcizös
megegyezéssel vagy a béľbeadó
felmondásával cseľelakás biztosítása
mellett szűnik meg a határozat|an
időre szóló bérleti jogviszony,

b) ha a bérlő halá|a miatt hatarozat|an
időre szóló bérleti jogviszony folýatása
történik,
c) ha hatźrozatlan időľe szóló béľleti
jogviszonnyal érintett lakást cseľélnek,
d) ha a bérlőkijelölési jog jogosultjának
lehetősége van
előteľjesztésére,

ilyen igény

e) jogszabźůy a|apján az onkormányzat
jogcím nélküli lakáshasználó
elhelyezésére vonatkozó kĺitelezettségét
ilyen j ellegrĺ bérbeadással kell telj esíteni,

Đ ha ezt a ľendelet előíľja vagy lehetővé
teszi.

36.s(3) Ha a bérleti jogviszony
megszí,íntetését a bérbeadó kezdeményezi a
HVT tertileten bontandó ěpĺiletben lévő
lakús esetében, a pénzbelí téľítěs
hatdrozatlan ídőtartamú bérlet esetén a
bérlő óltal lakott lakós beköltözhető
forgalmí értékének 1 00%-a.

40.s

(1) Annak a jogcímnélkiili lakáshasznźůőnak,
akinek béľleti jogviszonyát a bérbeadó
díjtartozás miatt mondta fe|, azonban a
lakás kitirítésére kezdeményezett
végrehajtási eljaľás során a végľehajtó
áIta| a lakás kiiiľítésére kihĺzött napot
megeIóző f. napig tartozását
kiesvenlítette. és vele szemben a

40.s

(l) Annak a jogcímnélkiili lakáshasznáiőnak,
akinek bérleti jogviszonyźtt a bérbeadő
díjtaľtozás miatt mondta fel, azonban a
lakás kiiiľítésére kezdeményezett
végrehajtási eljaľás során a végrehajtó
á|ta| a lakás kiiiľítésére kitűzött napot
mege|őző 2. napig tartozását
iegyenlítette, és vele szemben a
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taľtozáson kívĺil más felmondási ok
nem á|| fenn, a Képviselő-testĺilet
fe|hata|mazása a|apjźn a bérbeadó
szervezet a pertől elállhat, illetve a
végrehajtási eljáľást megsziinteti.

Amennyiben bérlő ellen a bérleti dfi
meg nem ťĺzetése miatt a peres eljaľás
folyamatban van. és 1.artozésának 10Yo-
át egyösszegben megťĺzeti és a
ferľrmaľadó hátra|é|<ra, valamint
kamataira legfeljebb 24 havi
részletfizetési megállapodást köt, az
eljĺárást az önkormányzat a tartozás és
jĺĺrulékainak teljes megťtzetéséig,
illętve a per jogerős befejezéséig
folyatja, de a végľehajtási e|jarást nem
indítja meg. Ha a végrehajtási eljáľás
mĺĺľ folyik, azt a tartozás megťlzetéséig
felfüggeszti.

Amennyiben a béľlő arész|etťlzetési
megállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően, hianytalanul teljesiti a ťĺzetési
kötelezettségeit, a ńsz|etfizetést további
kamat nem terheli.

(f) A Képviselő-testület felhatalmazása
a|apjźn a béľbeadó szervezet a
jogcímnélküli lakáshaszná|ó részére az
á|tala lakott lakást a tartozás
maľadéktalan rendezése esetén egy év
iđőtartarma ismételten bérbe adhatja,
illetve tartozásźnak részletťrzetési
megállapodásban v á||alt ľendezése esetén

- feltétel bekövetkeztéig, a ńsz|etťlzetési
megállapodásban vállalt hataľidőig
haszná"|atba adhatja, a ténylegesen
fizetendő költségelvíĺ, illetve jogosultság
esetén a szociális lakbénel megegyezó
bérleti-, illetve hasznźiati díj megfizetése
mellett.

(3) A bérbeadásról, valamint a hasznźůatba
adásról a Képviselő-testület
felhatalmazása alapjźn a bérbeadó
szewezet dĺint, de kĺjteles a tulajdonosi

j ogokat gyakoľló bizottságot tájékoztatni.

tartozáson kíviil más felmondási ok
nem á|I fenn, a Képviselő-testület
fe|hata|mazása a|apján a bérbeadó
szervezet a peľtől elállhat, illetve a
végrehajtási elj aľást megsziinteti.

Amennyiben bérlő ellen a bérleti díj
meg nem ťlzetése miatt a peres eljáľás
folyamatban van. és 1'artozésźnak I0%o-

át egyösszegben megfizeti és a
fennmaĺadó hátra|ék'ra, valamint
kamataiľa legfeljebb 24 havi
ľészletfizetési megállapodast köt, az
eljaľást az önkoľmźnyzat a taĺtozźs és
jĺĺľulékainak teljes megfizetéséig,
illetve a per jogerős befejezéséig
folytatja, đe a végrehajtasi e|jnást nem
indítja meg. Ha a végrehajtási eljaľás
már folyik, azt a tartozás megfizetéséig
felfüggeszti.

Amennyiben a bérlő a részletfizetési
megállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően, hiánytalanul teljesíti a ťlzetési
kötelezettségeit, a rész|etťĺzetést további
kamat nem terheli.

(2) A Képviselő-testiilet fe|hata|mazésa
a|apjźn a bérbeadó szervezet a
jogcímnélküli lakáshasznźiő részére az
áIta|a lakott lakást a tartozás
maradéktalan rendezése esetén egy év
időtaľtamľa ismételten béľbe adhatja,
illetve tartozásźnak részletťlzetési
megállapodásban vá||a|t rendezése esetén
_ feltétel bekövetkezt éig, a rész|etťlzętési
megállapodásban vá||a|t hatáĺj'ďtlig
haszná|atba adhatja, a ténylegesen
fizetendő költségelvĹĺ, illetve jogosultság
esetén a szociális lakbénel megegyezó
bérleti-, illetve haszná|ati díj megfizetése
mellett.

(3) A bérbeadásľól, valamint a haszná|atba
adásľóI a Képviselő-testtilet
fe|hata|mazása a|apján a bérbeadó
szervezet dönt, de köteles a tulajdonosi

j ogokat gyakoľló bizottságot tájékoztatru.
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bérletnek kell tekinteni, amíg a bérllő
megfelel a szociális bérlet feltételeinek.
A 43. $ vonatkozásában új bérbeadásnak
kell tekinteni, ha a rendelet hatźlyba
lépése utĺĺn olyan béľlővel jön létre
szerzódés, akivel a bérbeađónak az adott
lakasľa még nem állt fenn lakásbérleti
szerződése, kivéve a lakáscserét és a
bérleti j ogviszony folytatását.

(6) Ha a rendelet másként nem
rendelkezik, a rendelet hatáIyba lépése
napjrĺn mar fennálló bérleti jogviszony
keretében is szociális lakbért kell fizetni,
ha a bérlő lakbéľtĺĺmosatasban részesül.

(7) Ha a rendelet másként nem
rendelkezik, költségelvíĺ lakbért kell
megállapítani, ha:

a.) a bérlőnek rľtegszĹinik az (2)
bekezdés szerinti jogosultsága, vagy

b.) a bérbeadó áIta| kéľt igazo|źst
elmulasztja vagy

c.) az önkoľmányzatía| szemben 30
napnál hosszabb idő óta lakbéľ vagy
külĺin szo|gźůtatás díj taľtozasa van.

(8) Költségelvú lakbért kell fizętni akkoľ
is, ha fennáll ugyan az ĺinkoľmányzati
lakbéĺtĺĺmogatásra és a szociális bérletre
vonatkozó jogosultság, de a ľendelet
költségelvíĺ lakbéľ ťtzetését írja elő.

(9) A költségelvű lakbéľt annak a
hónapnak az első napjától kell fizetni,
amikor bérbeadó megállapítja, hogy a
bérlő szociális bérleti díjľa máľ nem
jogosult. Ha az igazo|ěst a bér|ő a
béľbeadó felhívásara sem nyújtj a be, a
költségelvű lakbéľt annak a hónapnak
az e|ső napjától kell fizetni, amikor
bérbeadó az igazo|ások benyújtźsára a
bérlőt felhívta. Ha a béľbeadó
hivatalból szerez tudomast aĺľól, hogy a
bérlő szociális bérleti ďíjra miír nem
jogosult, a költségelvű lakbéľt annak a

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alól kívételt
képez, aki a lakbéľ és a lakbérrel egłĺitt
beszedendő kiiliin szolgúltatósi díj
beszedésére jogosult szervezettel a tőke
tartozlÍsdra részletJizetésí mególlapodúst köt"

(4) A rendelet alkalmazósdban azonos
hdztartús hoz tartoaíknak kell tekintení:
g bérlőt (ha még nem dll fenn a bérlet
ideértve a bérbevételí ajánlatot tevő) és
húzastđrsót (élettdrsóĄ, valamint a vele
egłiittlakó kiizeli hozzđtartozójdt és a
húzastdrsa közelí hozzútartoaíjút (ha
még nem óll fenn a bérlet ideértve a
béľbevételí ajdnlatot tevő egłíittkiiltöző
kij ze li h o uútarto uí t Ís).

(5) Ha a rendelet mdsként nem ľendelkezik
új bérbeadús esetén a bérlőnek
míndaddig szocilŕlÍs lakbért kell Jizetnie,
amÍg meg1felel a szocÍńlis lakbér
szdmí.tlÍsára vonatkoaí feltételeknek. A
43. s vonatkozlísdban új bérbeadúsnak
kell tekínteni, ha a rendelet hatdlyba
lĘése utdn olyan běrlővel jön létľe
szerződés, akivel a bérbeaúínak űz
adott lakdsľa még nem dllt fenn
lakdsbérletí szeľződése, kivéve a
lakúscseľét és a bérletí jogviszony

folytatóstÍt.

(6) Ha a ľendelet músként nem
rendelkezík, költségelvűí lakbéľt kell
mególlapítaní, ha:

a) a bérlőnek megszúínik az (1)

bekezdés szeríntí jogos ultsdga, vagł

b) a bérbeadó dkal kért igazollÍst
elmulasztja

(7) A kiikségelvíÍ lakbéľt annak a
hónapnak az első napjdtlíl kell ftzetni,
amikor bérbeadó megdllapítja, hogł a
bérlő szocíólis bérleti díjra mdľ nem
jogosult. Ha az ígazollÍst a bérlő a
bérbeadó felhívltsóra sem nyújtja be, a
költségelvíÍ lakbért annak a hónapnak
az első napjútól kell Jizetni, amikor
bérbeadó az igazollźsok benyújtlÍsdra aaz eLső napiától kell fizetni
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amikoľ bérbeadó eľről értesíti a bérlőt.

(10) A piaci alapri lakbéľel történt
bérbeadás esetét kivéve, a béľlő
báľmikor kérheti a szociális lakbér
megállapítását, ha igazo|ja, hogy van
ĺinkormányzati lakbéľtámogatźsra
vonatkozó j ogosultsága.

(lla) A (2) bekezdés a) pontja szerinti
fogyasztási egység a hźzt:ľtás tagj ainak
a hänatáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifej ező aúny szźlma, ahol

a) a hźztartás első nagykoru tagianak
arányszáma 1,0,

b) a háztar:tźs második nagykoru
tag;aÍIak ar źny széma 0,9,

c) aháztartźłs minden további nagykoru
tagi anak arźny szźlma 0, 8,

d) a háztntás első és második kiskoru
tagjĺának arányszáma személyenként
0,8,

e) a háztartźls minden további kiskoru
tagsának aĺźny széma tagonként 0, 7.

(1lb )Ha aháztartás

a) (||a) bekezdés a)-c) pontja szerinti
tagja magasabb cisszegú családi
pótlékban vagy fogyatékossági
tamogatásban részesül, v dEY

b) (||a) bekezdés d) vagy e) pontja
szerinti tagSara tekintettel magasabb
ö,sszegú családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett
ar źny szźlm 0,2 - de| növekszik.

(llc) Ha a háńartásban gyeľmekét
egyedülállóként nevelő szülő - ideéľÍve a
gyámot, a nevelőszĹilőt és a hivatásos
nevęlősztilőt - él' a rá tekintettel
figyelembe vett arźnyszáml 0,2-de1
nö,vekszik

bérlőt felhívta. Ha a bérbeadó
hivatalból szerez tudomóst arról, hogł
a bérlő szocitźlís bérletí díjra mór nem
jogosult, a köItségelvíÍ lakbért annak a
hónapnak az első napjdtől kell Jizetní,
gmíkor bérbeacló erről értesíti a bérlőt

(8) A píací alapú lakbérrel tiiľtěnt
bérbeadús esetét kívéve, a bérlő bórmikor
kérheti a szocítúlís lakbér megúllapítlźstút.

(9a) Az (2) bekezdés szerintí foglasztúsi
egłség a hdztartús tagiaínak a
hdztartdson beliili fogasztlúsí
szerkezetet kífejező ardnyszdma, ahol

a) a hóztartds első naglkorú togjónak
ardnyszúma 1,0,

b) a hdztaľtús mdsodík naglkorú
tagj únak aľónyszúma 0,9,

c) a hóztartás minden tovtźbbi
naglkoľt,ł tagj dnak ardnyszdma 0,8,

ď) a húztartús első és mdsodik kiskorú
tagjdnak ardnyszóma személyenként
0r8,

e) a hdztaľtós minden tovtźbbi kískorú
tagjónak ardnyszdma tagonként 0,7.

(9b) Ha a háztartós

a) (9a) bekezdés a)-c) pontja szerintí
tagja magasabb összegíÍ csalúdí
pótlékban vüg fogłatékosslźgí
tdmo g atds b an r és zes ĺi l, v agł

b) (9a) bekezdés d) vagł e) pontja
szeríntí tagjúľa tekintettel magasabb
iis szeg íí cs alddi p ótlékot folyósítanak,

a rd tekintettel Jigłelembe vett
arónyszúm 0,2-de l nijvekszik.

(9c) Ha a hdztartdsban glermekét
egĺediillźllóként nevelő szíilő - ídeértve
a głómot, a nevelőszíilőt és a hívatásos
nevelősziilőt - él, a rd tekintettel
ftgłelembe vett ardnyszdm 0,2.del
niivekszik.
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() Az egy év, valamint a részletťĺzetési
megállapodásban vállalt hatlĺridő
elteltével, amennyiben a bérlő ellen ez
idő alatt a bérlőnek felľóható ok miatt
újabb felmondasi eljárás nem indult, a
bérleti szerződés e rendelet feltételei
szerint határozott időtaľtamľa szociális
bérletként, vagy magasabb béľleti díj
fizetésének előírása mellett ismételten
megkĺithető.

(5 Ha a bérleti díj nem fizetése folytĺán
jogcímnélkiilivé vá|t haszrń|ő az
elmaľadt lakbér-, illetve hasznáIatí
ďijhátra|ékźt, víz- és csatorn ahasznźtlrati
đijtartozást, a teleptilési szilaľd hulladék
elszállításanak kötelező igénybevételével
kapcsolatban felmerülő közszol gá|tatási
đíj árhántásából keletkezett dijtaftozást
egyösszegben megťtzetni nem tudja, és
vele szemben a taľtozásoĺ kívĹil mĺĺs
felmondási ok nęm áll fenn, akkor a
tartozétsźfi a fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apjźn a rendelet
1 1 /A. $ (2) bekezdésében szabáůy ozot1ak
a|apjźn is teljesítheti. Ebben az esetben
Bérbeadó a jogcímnélktili lakáshasnéůő
részére legfeljebb 5 lakást köteles
megmutatni.

(ó) Amennyibęn a két lakás közötti forgalmi
éľték különb özet a tartozás telj es összegét
nem feďezi, abban az esetben a
Képviselő.tęstiiletf e|hata|mazásaalapjĺĺn
a bérbeadó szęrvezet a 1.artozás

fennmaľadő részére, az osszegzD %-źľlak
befizetését követően a jogcímnélkiili
lakáshasználóvď legfeljebb |2 hónap
időtartamľa' t ész|etťĺzeté s i me gállapo dást
köt.

(4) 
^z 

egy év, valamint a rész|etťĺzetési
megállapodásban vállalt hatáľidő
elteltével, amennyiben a bérlő e||en ez
iđő alatt a béľlőnek felróható ok miatt
újabb felmondási eljarás nem indult, a
bérleti szerzódés e ľendelet feltételei
szerint hatźtrozott időtartamra szociális
bérletként, vagy magasabb bérleti díj
fizetésének e|óírźsa mellett ismételten
megköthető.

(5) Ha a bérleti díj nem Íizetése folytlán
jogcímnélkülivé vá|t hasznźůő az
elmaľadt lakbér-, illetve használati
díjhátľďékát, víz- és csatoľnahasznáiatĺ
díjtartozást' a teleptilési szilĺírd hulladék
e|szá||ításźnak kötelező i génybevételével
kapcsolatban felmeľülő közszol gá|tatasi
díj áthźLrftásából keletkezett díjtartozźst
egyösszegben megfizetni nem tudja, és
vele szemben a taľtozźson kívül mĺás

felmondási ok nem á11 fenn, akkor a
tartozásźi a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apjan a rendelet
1 1 /A. $ (2) bekezdésében szabźůy ozottak
alapjĺĺn is teljesítheti. Ebben az esetben
Bérbeadó a jogcímnélküli lakáshasználó
részére legfeljebb 5 lakást köteles
megmutatni.

(6) Amennyiben a két lakás k<izötti forgalmi
éľték kiilönb özet a tartozéls telj es összegét
nem fedezi, abban az esetben a
Képvi selő -te stiilet fe|hata|mazźsa a|apj źn
a bérbeadó szewezet a tartozás
fennmaradő részére, az osszegzO %.źľrak
befizetését követően a jogcímnélküli
lakáshaszná|őva| legfeljebb 12 hónap
időtaľtamľa, r ész|etťtzetési megállapodást
köt.

(7) A bérlő az (5) - (6) bekezdés alkalmazósa
esetěben a lakóst 3 évíg semmilyen mlídon
nem cserélheti tovóbb.
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43.$ (l) A béľlő kérelmére meginduló
elj arásban az onkormáĺy zat a

szociális helyzet alapján állapítja meg
a lakbért.

(1) A béľlő a lakbér szociális he|yzet
alapján töľténő megállapításáľa
jogosult:

a) l akinek a hźztartásában az ęgy
fogyasztási egységre jutó havi
jĺivedelem nem ha|adja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350%o-éÍ és

b) a lakás fenntaľtásának átlagos havi
költsége meghaladja a háztartás
összjöveđelmének 20 Yo-étt, és

c) aki a lakásának komfoľt fokozatźtő|
függetlenti|, az a|ábbi lakásnagyságot
meg nem haladó lakásban lakik:

|-4 fó esetén 2 szoba,

5-8 fió esetén 3 szoba'

9 vagy e feletti fő esetén 3,5 szoba
vagy annál nagyobb szobaszźtm, és

d) aki lakbér és a lakbénel egyĹitt
beszedendő ktilĺin szolgáltatási díj
hátľalékkal nem ľendelkezik'

(3) 
^z 

(2) bekezdés d) pontja alól kivételt
képez, aki a lakbér és a lakbénel egyutt
beszedenđő küliin szolgá|tatási díj
beszedéséľe jogosult szervezettel a tőke
tartozásáĺa részletťlzetési megállapodást
köt.

(4) A ľendelet a|ka|mazźsźlban azonos
hĺízaĺtáshoz tartozők'nak kell tekinteni: a
bérlőt (ha még nem áll fenn a bérlet
ideéľtve a béľbevételi ajĺínlatot tevőt) és
hénastźtrsát (élettarsát), valamint a vele
egyĹittlakó közeli hozzźúartozőját és a
házastźlrsa közeli hozzátaĺtozőját (ha
még nem á11 fenn a bérlet ideéľtve a
béľbevételi ajánlatot tevő együttk<iltciző
kĺizeli hozzźltartozót is).

(5) Ha a rendelet másként nem ľendelkezik
új béľbe adás esetén a béľleti
jogviszoný, mindaddig szociális

43.s@ Azabérlő,
a) aki a lakúsúnak komfort fokozatdtól
fíiggetleníil, az alúbbí lakdsnagłslźgot meg
nem halaůí lakdsban lakik:

1-4fő esetén 2 szoba,
5-8főesetén 3 szoba,
9 vagl e feletti fő esetén 3,5 szoba

vugl ułtltúl nagłobb szobaszán, és

b) aki lakbér és a lakbérrel egyiitt
beszedendő kĺilön szolgtÍltatdsi díj
hdtralékkal nem rendelkezik szocíltlÍs lakbér
me g állapítús ór a j o g o s ult.

(2) A szocitźlis lakbér mególlapítlűsúra
jogosult bérlő az aldbbiak szerÍnt
megúllapított méľtékűí bérleti díjat fizet:

a) Az I. kategóriába tartozik az a bérlő
akinek a hdztartdsúban az egl fogyaszttísí
eglségre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az iiregségi nyugdíj míndenkorí
legkisebb összegének 150%-ót. A lakbér
mértéke a ténylegesen Jízetendő lakbér
alapjdt képező nijvelő és csökkentő
tényezdk líglelembevételével _ megúllapított
szocilúlÍs lakbér 20 %-a

b) A II. kategórídba tartozík az a bérlĄ
akínek a hóztartósóban az egł fogyaszttúsí
eglségre jutó haví jiivedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkÍsebb iisszegének
15I% és 250%-a kijzé esík. A lakbér
mértéke a ténylegesen ftzetendő lakbér
alapjót képező niivelő és cs?jkkentő
tényezők ft,głelembevételével _ mególlapított
szocilŕlÍs lakbér.

c) A III. kategóľitźba taľtozík az a bérlő,
akinek a hóztartósdban az egł fogyasztlúsi
eglségre jutó havi jövedelme az iiregségi
nyugdíj mindenkoľi legkÍsebb összegének
251% és 350%-a kijzé esik. A lakbéľ
mértéke a ténylegesen ft'zetendő lakbér
alapjót képező nijvelő és csijkkentő
tényezők Jigłelembevételével
megállapított szociális lakbéľ |00 "Á-a.

l8



43/A. s O A szocíúlis lakbér mértékét a
43.s a bekezdés b) pontjóban
szabdlyozott kategóría esetében, az
aldbbiakban részletezett csijkkentő
tényezők tígłelembevételével kell
megdllapítanL

(2) A lakdsfenntartdsí kiiltségekbe
tartoznak:
a) a lakbér,
b) a tóvhő- szolglźltatdsi díj,
c) a víz- és csatornahaszndlati díj,
d) a szemétszdllí.tús költsége,
e) a víllanydram költsége,

fl a gdzf,oglasztlźs költsége,
g) afíítési díj költsége.

(3) A szocilűlis lakbér egl évre keriil
megdllapítdsra, amely az arra jogosultat a
kérelem benyújtósí hónapjónak első
napjdtól illetí meg. A szocidlis lakbér írónti
kéľelmet evkiizben folyamatosan lehet
benyújtanĹ A kérelmet a bérlő, bérlőtdrs
nyújthatja be. A szocilźlÍs lakbérre írdnyullí
kérelmet évente meg kell újítanL

(4) A II. kategóridjl,i szocítúlis lakbér
összegét csiikkentő tényezők havi összege: a
tdmogatúsi alapt)sszeg, valamint az elismert
költség és az elismert kiiltség a hdztaľtds
iisszjiivedelméhez vÍszonyított ardnyszdma
szorzatúngk eglüttes összege.

(5) A (4) bekezdés alkalmazdsdban:

a) a tdmogatdsí alapösszeg:

- összkomfortos lakús
6.000'- Ft/hó,

- komfortos lakds
5.000,. Ft/hó,

' félkomfoľtos lakús
4.000,- FÍ/hó,

- komfort nélkiili lakds
2.500,- Ft/hó,

esetén

esetén

esetén

esetén

: a kérelmező últalb) az elĺsmert
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lakott lakás alapteriłIetének 450,- Ft-al
ti)rténő szorzata

(6) A (4) bekezdésben meghatdrozott
elismert kiiltségnek a hdzÍartds
összj övedelméhez vis zonyí,tott arúnyszóma

a) egłediilúlló' vag głermekét eglediil
nevelő I0 96 - al, vagł
b) kettőnél tiibb glermek esetén
glermekenként 5 %-al
niivekszik.

(7) A szocidlÍs lakbért csiikkentő tényezők
havi összege nem haladhatja meg
a) I. kategória esetében az adott havi lakbér
összegének 80 %-ót,
b) II. kategórÍa esetén az adott havi lakbér
összegének 75 %-tźt"

43/B. s A szocídlÍs lakbér irdnti kérelemhez
csatolni kell az alóbbí ígazollźsokat:

a) a havonta rendszeres méľhető
jövedelemmel rendelkező kérelmező
esetén a kérelem benyújtlźslźt
megelőző hónap nettó
útlagkeresetéről szlíló munkdltatóí
igazollÍst, vagl az utolsó hónapban
kiJizetett ellútđst igazohí szelvényt,
vag a tdrsadalombiztosítúsí
igazgatúsí szerv igazoltÍslźt, tovtźbbd a
Foglalkoztatds elősegítéséről és a
munkanélkiiliek ellótásdról saíIó
tiirvényben foglalt szeľíntí ellúttźs ban
részesíilő kérelmező esetén a
kérelem benyújttÍstźt megelőző
hónapban folylísí:tott ellóttźst ígazohí
szelvényt, ennek hidnyóban a
munkaiigłí kirendeltség kérelem
benyújtlíslÍt megelőző 30 napnól nem
régebbi igazolóstÍt a nyilvdntartúsba
vételről és az egł iłttmúíkiidésről,

b) vtÍllalkozlíként nyilvóntartott
kérelmező esetén az illetékes NAV
ígazoltÍslÍt a kérelmező előző
gazdasógí évre vonatkozlí személyi
j övedelemadó alapj úró l,

kérelmező esetén a kérelmező
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(1)

44.S

A lakbér ismételt megállapítás
érdekében a bérbeadó szewęzet
bármikor _ de legalább az e|óbérleti jog
éľvényesítésének vizsgálata során,
valamint évente - felhívja a bérlőt annak
igazo|ásźtra, hogy fennáll-e a bérlő
lakbéľtĺĺmogatásta vonatkozó
jogosultsága. A lakbéľ a béľlő igazolásľa
való felhívása nélkiil is módosíthatő, ha
a bérbeadó fudomast szeÍez a.lľól, hogy a
bérlő lakbéľtámogatásra vonatkozó
jogosultsága megszűnt.

A bérlő a szociális bérletľe való
jogosultságát és a szociális bérletre
vonatkozó előbérleti j ogát elves zítí, ha:

a.) felĺilvizsgá|at azt źt||apitja meg, hogy
nem felel meg a szociális bérlet
mindenkori szociális, jövedelmi és
vagyoni feltételeinek,

b.) bérlet létęsítését kízźlĺó ok
kĺivetkezett be,

c.) a bérbeadó szervezet felhívásara
nem bocsátja rendelkezésre a kért
adatokat, vagy a szociiílis, jövedelmi
és vagyoni feltételek, illetőleg a béľlet
létesítését kizarő feltételek
felülvizsgálata soľiĺn valótlan adatot
közöl.

biintető josi felelőssége mellett
útlagos havi jiivedelméről tett
nyilatkozata, valamint u kíilön
jogszabólyban meghatdrozott
varyonnyilatkozatot

d) a lakásfenntartúsí kiaďósokat igazoló
köziizemí szómldkat az Ígénylěst megelőző
hónapróL

44. sO A lakbér ismětelt mególlapítlźs
érdekében a bérbeadó szervezet búrmíkoľ,
de legalóbb évente felhíuja a bérlőt annak
ígazollźsdra, hogł fenndll.e a szocilźlís
lakbérľe vonatkozó jogosultsdga Ha a
bérbeaďó tudomúst szerez arról, hogl a
béľlő szocíólis lakbérre vonatkozlí
jogosultsóga megszűínt, a béľlő ismét
költségelvűí bérletí díjat kiiteles ft'zetnĹ A
bérbeadó szervezet eľről & kiiltsěgelvűĺ
bérleti díj megdllapítdsdval egłídejíĺleg
t lÍj é ko zt atj a a b é rlőt.

(2) A běrlő ű szocidlís béľletre való
jogos ultsúglźt elvesaítí, ha:

a) a feliilviagálat azt állapítja meg,
hogł nemfelel meg a szocilźlÍs bérlet
mindenkori szocídlís, jiivedelmí és
v agł on í fe ltételeíne k,

b) a bérleti joglÍszony létesítését kiztúľó
ok kävetkezett be,

c) a béľbeadó szervezet felhívtźsóra
nem bocslútja rendelkezésre a kért
adatokat, vag/ a szocidlís, jövedelmi
és vagłoni feltételek, illetőleg a
bérleti jogvÍszony létesítését kíaúró

feltételek feliilvíagdlata soľdn
valótlan adatot kčjzii L

(2)

(3)
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(4) Ha a bérlet létesítését a bérbeadó felé
fennálló tartozás zĄa ki, a tartozást a
béľleti jogviszony lejártáig meg kell
fizetni.

(5) Ha a ľendelet nem hlatátozzameg, hogy
milyen lakbér mértéket kell
megállapítani - és a bérlő szociális
lakbéne nem jogosult - a bérbeadásľól
szóló (és a szerzőďés
meghosszabbítźBáÍő|, módosításáľól)
dĺintés meghozőja hatźroz aĺľól, hogy
költségelvű vagy piaci lakbéľt kell-e
előími.

4s.s

(1) Ha a bérlő megfelel a ľendeletben
meghatźnozott szociális feltételeknek, de
az önkoľmtnyzatta| szemben 30 napnál
hosszabb idő őta lakbéľ vagy külön
szolgá|tatás díj taľtozása van, a szociális
lakbéne vonatkozó jogosultság csak
akkor á||apíthatő meg, ha tartozását ezen
időpontig maradéktalanul ľendezi, ide
nem éľtve a 43.$ (3) bekezdésében írt
esetet.

(2) Az új bérleti díj megállapítását
(kiszámítását) és az új béľleti ďíj
méľtékének bérlővel való közlését - a
vźůtozást kĺivető első szźlm|étbarl a
hatályos ľendeletre hivatkozással - a
béľbeadó szerv ezet v égzi.

(3) A bér|o a lakbér méľtékének módosítását
követő első szźtm|a kézhemételétő|
szźlmított 15 napon belül a béľbeadó
szervezetnél betekinthet a számítás
a|apját képező iľatokba és ettől a naptól
száĺnítva 8 napon belülkifogással élhet'

(4) A bérlő (3) bekezdés szerinti kérelmére
l5 belül a bérbeadó nevében

45. s (1) A rendelet hatúlybalepését
kiivető 90 napon beliil a bérbeadó
szervezet elkészítí a szocidlÍs lakbért
Jizető, 60 napot meghaladó lakbér-
és kapcsolódó kiilijn szolgtűltatdsí
díjhdtralékkal rendelkező bérldk
kimutatóstút, majd megkiildi ű
Polgdrmesterí
Humónszolglźltatdsí ijgoszttÍly
Csalódtdmogatdsi lroda, a
Ióaefvdrosí Csalddsegítő Szolgőlat
és Gyermekjóléti Kiizpont részěre
csalddgondozlÍs és
es ettan ulmúnyozás célj ábó L

(2) A tórsszervek ai eljórás
eredményéről 90 napon beliil
kiitelesek tójékoztatni a bérbeadó
szervezeteĹ Amennyiben a
rendelkezésre dlló ídő a szocilźlis
lakbéľ feliilviagólatí hatdrídejének
lejúrtót meghaladja -tekintettel aľra,
hogł a rendelet szabdlyozza az 1 éves
kiitelező feliilvírsgdlato -l lúgł az
addíg feltdrt tényekről ís kijtelesek a
bérbeadó szervezetet tdjěkoztatni a
szĺikséges intézkedések megtétele
végett.

(3) Amennyiben a szocílźlís lakbéľrel
ľendelkező egliittműĺködő adós nem
képes adósstŕglút teljesítení, úgł
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érdemi ĺyi|atkozatot kell adni.

(5) Ha a közölt lakbér csökkentésre kerül,
a bérlő źita|aťlzetett többletet a bérlőnek
véiasztása szerint vissza kell fizetni,ha a
bérlőnek egyébként a bérbeadóval
szemben nincs lakbértartozása' vagy be
kell szźm:ŕ.tari a fennálló tartozásába
és/vagy ajövőben esedékes bérleti díjba.

(6) Ha béľleti szerzodésaz onkoľmźnyzat
költségvetési szervével áll fenn, az t$
lakbénel kapcsolatos feladatokat a
költségvetési szerv látja e|.

felmonďds előtt
méltúnyosslźgblíl,

kiilönös
rendkívĺili

élethelyzetre tekintettel _ egłszer 6
hónapra a felmonddsí eljórdst a
szocitílis iigleket glakorló bizottsóg
javaslata alapjdn ű tulajdonosi
jogokat gakorló bízottstźg

felfüggeszthetL

(4) Amennyíben a szocilúlís lakbéľrel
rendelkező adós nem eglíittmíĺködő,
abban az esetben a bérletí jogviszony

felmonďdsra keľiil

(5) Az új béľletí díj megdllapítlźsdt
(kíszdmí.tlúsó) és az új bérletí díj mértékének
bérlővel való kiizlését -a vdltozást k?ivető
első szúmlúban a hatúlyos rendeletľe
hivatkozóssal- a bérbeadó szeľvezet végzL

(6) A bérlő a lakbéľ mértékének módosítlźsút
kijvető első szdmla kézhezvételétől
szómított 15 napon beliil a béľbeadó
szervezetnél betekinthet a szdmí.ttÍs

alapjdt kěpező íratokba és etto,l a naptól
szómína 8 napon beliil kífogtÍssal élhet"

A bérlő (3) bekezdés szeľintí
kérelmére 15 napon beliil a bérbeaúí
nevében érdemi nyilatkozatot kell adnL

Ha a közölt lakbéľ csökkentésre keľĺil,
a bérlő dltala Íizeteu tiibbletet a
bérlőnek vólasztúsa szerínt vÍssza kell
Jízetni, ha a bérlőnek eglébként a
bérbeadóval szemben nincs lakbér-
tartozdsa, vag be kell szdmítani a
fennúlló tartozdsúba és/vagł a jiivőben
esedékes běrletÍ díjba

Ha béľletí szerződés az onkoľmdnyzat
költségvetésí szervével úll fenn, az új
lakbéľrel kapcsolatos feladatokat a
költségvetési szerv ldtja eL

(7)

(8)

(e)
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60.$
(1) A bérlő kérelmére a tulajdonosi jogokat
gyakoľló bizottság hozzájáru|ásáxa| béľbe
adható bővítés céljából a béľelt lakássď
szomszédos lakás és nem lakás céIjara
szolgáló helyiség is. A lakasbővítés bérlő
általi elvégzését a bérbeadó és a bérlő amár
fennálló bérlet és jövőben létesítendő bérlet
esetében is kezdeménvezheti.

(2) A béľbeadó szetvezet _ a řIVT teľiiletén
lévő lakásokat kivéve _lakás megĹiresedése
(birtokba vďó visszavétele) esetén kĺiteles
megvizsgálni, hogy van-e lehetőség
csatolásra vagy a lakĺís más módon töľténő
hasznosításĺĺra.

(3) A csatolásra fe|hasznźihatő lakások
rendelkezésre állasa esetén a bérbeadó
szervezet előterjesztést készít elő a
csatolással kapcsolatban megkĺithető
megállapodás jóvĺĺhagyźlsźra a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottsághoz döntés végett.

(4) A bérlőnek vźůIa|rua kell a megnövekedő
alapteľĹiletre vonatkozó lakbér megfizetését,
továbbá a műszaki egyesítéssel, bővítéssel
kapcsolatos eljárás és a munkĺílatok
költségeit.

(5) Amennyiben a csatolással kapcsolatos
kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt a
béľlőnek az illetékes hatóságok engedélyét
kell beszeteznie, a bérbeadó nevében a
polgáľmester adja ki a tulajdonosi
hozzájźru|ást.

(6) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel
bérleti e|ószerződést kell kotni az építési-
kivitelezési munkźiatok befejezéséig,
legfeljebb 3 év hatĺĺrozottidore.

(7) Amennyiben a béľlő a műszaki
egyesítésľe bérbę ađott ingatlanľa a
bérbeadástól szźrnított 3 éven belül a
munkálatokat nem kezdte el vagy nem
fejezte be, illetve építési engedélyköteles

íe esetén 3 éven belül nem

60. s (I) A bérlő kérelmére a tulajdonosi
jogokat głakorló bízottsóg hozzújúrulásóval
bérbe adható bőví.těs céljúból a bérelt
lakdssal szomszéďos lakús és nem lakds
céljúra szolgdló helyÍség is. A lakósbővítěs
bérlő últalí elvégzését a bérbeadó és a bérlő
a múr fennólló bérlet és jövőben létesítendő
béľlet esetében Ís kezdeményezhetL

(2) A běrbeadó szervezet _a HW teríiletén
lévő lakásokat kívéve_lakds megtiresedése
(birtokba való visszavétele) esetén kijteles
megviagdln[ hog vűn-e lehetőség
csatolúsra vagl a lakús más módon tijrténő
hasznosítlÍsóľa.

(3) A csatoldsra felhasználható lakdsok
ľendelkezésre úlldsa esetén a bérbeadó
szervezet előterjesztést készít elő a
csatolóssal kapcsolatban megköthető
megdllapodós jóvdhagłdsdra a tulajďonosí
j o go kat gł ako rló bízottsdghoz dijntés végett.

(4) A bérlőnek vdllalnÍa kell a megnövekedő
alapteríiletre vonatkoruő lakbér megfizetését,
tovtźbblÍ a míÍszaki eglesítéssel, bővítéssel
kapcsolatos eljúrús és a munkúlatok
költségeit.

(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel
bérleti előszeľződést kell kötni az építési-
kivitelezésí munkdlatok befejezéséig,
legfeljebb 3 év hatúrozott időre.

(6) Amennyiben a bérlő a mííszakí
eglesítésre bérbe adott ingatlanra a
bérbeaddstól szómított 3 éven beliil a
munkúlatokat nem kezdte el vag nem
fejezte be, ílletve épí,tési engedélykiiteles
tevékenység esetén 3 éven belíil nem kapott
haszndlatb avéte lí (fennmaľaddsi) engedélyt,
az előszerződés hatólyát vesztL llyen
esetekre az elvégzett munkdlatok utdní
megtérítési igényt a bérlővel kijtiitt
előszerződésben ki kell zúrnĹ

26



használatbavételi (fennmaľadasi) engedélyt,
az előszerződés hatétlyát veszti. Ilyen
esetekľe az e|végzett munkálatok utáni
megtéľítési igényt a bérlővel kötött
e|őszerződésben ki kell záÍn|.

(8) Nem lakás céljĺĺra szolgá|ő helyiségként
bérbe adott helyiség lakássá való
átalakítáSához a bérlő a kéľelmére az (|)-(7)
bekezdés alkalmazásával lehet hozzájáĺu|nĺ.
Ahozzájarulásban dönteni kell arról is, hogy
a bérlő változatlanul a helyiségre
megállapított bérleti díjat vagy a lakás után
megállapított bérleti díjat ťlzet.

(9) A lakásként való hasznttlat átmeneti
időtaĺtamĺa is engedélyezhetó, ha az ilyen
hasznéiat feltételei fennállnak vagy a bérlő
annak megteremtését a saját koltségén
vá||a|ja. A lakássá való źItalakitÄs
költségeinek megÍérítése a béľbeadótól nem
igényelhető.

(10) Taľsasházbarl lévő nem lakás céljĺíra
szo|gźiő helyiség esetén akkor lehet
meghozni az (1) bekezdés szeľinti
hozzájźru|ő döntést és akkor lehet
hozzájáĺa|ru a hasznáIatí mód
megvá|tozésćůloz, ha a bérlő - illetve ha az
(1) bekezdés szeľinti döntést a béľbeadói
oldalľól kezdeményezik a bérbeadó szervezet
_ előzetese n beszerzi a táľsashźz hozzájźru|ő
nyi|atkozatát.

(11) A řIVT lakás esetén az(l)-(9) bekezdés
az Önkoľmĺányzat vaľos.ľehabilitációs
rendeletében meghatfuozott
Yagyoĺgazdálkodó szęrvezet javas|atźú is
fi gyelembe véve alkalm azhatő.

(|2) Az onkormanyzat az (1) és a (8)

bekezdés szerinti munkálatok számlakkal
igazolt költségeinek 50%-át a munkfü
befejezését kĺĺvető 6 hónapon belül egy
ĺisszegben fizeti ffiog, míg a fennmaradó
50oÁ-át bérbeszámítással" a havi lakbér 50%-

60/A.$ Helyísěg lakússlt tt;ľténő alakítdsa

(1) Nem lakds céljőra szolgáló helyíségként
bérbe adott helyiség lakdsslź való
dtalakítlŕstźhoz a bérlő a kérelmére a 60.$
bekezdés alkalmazds dval leh et hozzlźj úr ulní"
A hozzdjdruldsban dönteni kell arról Ís,

hogł a béľlő a lakds utdn megúllapított
bérletí díjatjizet.

(2) A lakúsként való hasznólat ótmeneti
Ídőtartamra is engedélyezhető, ha az ilyen
haszndlat feltětelei fenndllnak vagł a bérlő
annak megteremtését a sajót kökségén
vállalja" A lakdsslú való ótalakítlźs
költségeinek megtérítése a bérbeadótól nem
igényelhető,

(3) Tdrsashdzban lévő nem lakds céljdra
szolgtźló helyíség esetén akkor lehet
meghoaú a 60.$ szerinti hozzlÍjdruló diintést
és akkor lehet hoaójdrulni a hasznólati
mód megváltozlűsúho7, ha a béľlő _ ílletve
ha a 60.$ szeríntí döntést a bérbeadóí
oldalról kezdeményezi a bérbeadó szeľvezet

előzetesen beszerzi a tdrsashdz
h o adj dr ul lí ny íI at k o zat dt.

@ A IrW hktÍs esetén a 60. és 60/A.$ az
onkormdnyzat vdros-ľehabilítúcilís
ľenďeletében meghatórozott
Vaglongazddlkodó szemezet javaslatút''
ftgł elemb e v év e alk almazh ató.

(5) Az Önhormdnyzat a 60.s és 60/A.s
szerintÍ munkúlatok szúmlókkal igazolt
költségeínek 50%-tít a munkúk befejezését
kiivető 6 hónapon beliil eg tisszegben tÍzetí
ffi€g, míg a fennmaradó 50%-tÍt
bérbeszdmítússal, a havi lakbér 50%-tűíg

terjedő iisszegben téríti meg a bérlő ľészére
a (6) behezdés szeríntí esetek kivételével Ha
a bérbeszdmítús lejórta előtt a bérleti
jogvÍszony bdrmilyen okból megszíínik, a
bérlő a még be nem szómított kiiltségekre
nem tarthat
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áig terjedő ĺisszegben téľíti meg a bér|o
részére a (13) bekezđés szerinti ę5etek
kivételével. Ha a béľbeszámításlejźlrta előtt a
bérleti jogviszony bármilyen okból
megszűnik, abér|ó a még be nem szźtmítoÍI
költségekre nem taľthat igéný.

(13) Ha M (1) és a (8) bekezdés szerinti
munkálatokat olyan lakasban végzik el,
-amely tarsashlĺzban vagy eladásra kijelölt
éptiletben vaÍ|) az onkoľmlínyzat térítést és
béľbeszámítast akkoľ a|kaLmaz, ha a bérlő
úgy nyilatkozik, hogy a lakást a munkálatok
befejezésétől szćlmított 5 éven beliil nem
vásaľolja meg. Ha bérlő vagy jogutódja a
lakást ezen 5 éven belül mégis megvásáľolja,
a téľítést és lakbérbe elszámolt összeget a
Ptk. szerinti ĺigyleti kamattď n<ivelve az
adásvételi szerzodés megkĺitéséig meg kell
fizetIĺę az onkorm źnv zatnak.

(6) Ha a 60. és 60/A.s szerinti
munkúlatokat olyan lakdsban végzík el,
amely tdrsashdzban vagl eladúsra kíjeliik
épíiletben van, az Önkormúnyzat térítést és
bérbeszdmítdst akkor alkalma7, ha a bérlő
úgl nyilatkozik' hogl a lakdst a munkólatok
befejezésétől szómí,tott 5 éven belĺil nem
vásúrolja meg. Ha bérlő vagl jogutódja a
lakdst ezen 5 éven beliil mégÍs
megvdsúrolja, a térí,tést és lakbérbe
elsaźmolt iisszeget a Ptk. szerinti ĺigiletÍ
kamattal növelve az addsvételi szerződés
megkiitéséíg meg kell fr,zetnie űz
onkormúnyzatnak.
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Budapest Főváľos VIIL keľület Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő.testĺiletének
... l20l2. (.....) önko rmányzati ľendelete

az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás célú helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől szóló 15/2005. (Iv. 20.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáľĺól

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete a lakások és

nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérletéľe, valamint az eliđegenitéstikľe vonatkozó ęgyes
szabályokľól szóló 1993. évi LXXVil. tĺiľvény 58.$ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapjĺĺn az ALaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźlrozott feladatkĺjrében
eljĺĺrva a kĺivetkezőket ľendeli el:

1.$ (l) Az onkormźnyzat fulajdonában á||ő nem lakás célú helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 1512005. (IV. 20.) onkoľmányzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 2.$

(5) bekezdés f) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,2.$ (5) f) az adásvéteLi szerzodés előkészítését és megkötését,''

(2) A Rendelet a következő 2.$ (5) bekezdés g) ponttal egésziil ki:

,,2.$ (5) g) azźilarĺli elővásarlási jog gyakorlásávalkapcsolatos fe1adatokat.''

2.$ A Rendelet a következő 3.$ Đ ponttal egésztil ki:

,,3.$ q) az á||arn elővásarlási jogľól lemondó nyi|atkozatának hatarídeje az is, amikor az
ajánlat íľásban ígazo|hatő kĺizlését követő 30 nap eltelt.''

3.$ A Rendelet 14.$ (1) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

..l4. (1) Az onkoľmźnyzat ajźnlati kötöttsége 30 nap. A feladattal megbízott vagyonkezelő
szervezet kérelemre az ajánlati kötöttséget egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.
További meghosszabbításról aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönthet.''

(2) 
^Rendelet 

a ktivetkező 14.$ (7)bekezďéssel egésztil ki:

,,14.$ (7) Az önkormlĺnyzati vagyonkezelő szervezet az adásvételi szeľződéskötésre
vonatkozó ajźn|atothaladéktalanul megkĺildi az ěi|arri vagyonkeze|ó szewezetnek azért.hogy
30 napon belül nyilatkozzona Magyar Ánam nevében aze|ővásár|ási jog gyakoľlásiĺľól.''

5.$ (1) A Rendelet 17.$ (1) bekezdése helyébe a kĺlvetkező ľendelkezés lép:
..17.$ (1) A helyiség vételĺíľa az érték,hatáľtól fiiggően a Kt., vagy a Váľosgazdálkodási és

PénzÍigyi Bizottság áIta| jővźůlagyott, avételźr a|apjátképez(|forgalmi éľték 100 Vo-a,arĺit
az adásvéte|i szeruőďés a|źirásával egyidejűleg kell megťĺzetni. A vételaľ részletfizetéssel
ttirténő megfizetésérekizárő|ag a 17lA. $ alapján adható engedmény. Amennyiben a vevő a

véte|érat banki hitelből ťlzeti meg, tĺgy az adásvételi szerzodést 60 napos fizetési hatrĺľidő

kikĺitése mellett tulajdonjog fenntaľtással kell megkötni. Ez esetben a vevő a nettó vételrĺľ 10

%o-át fog|aló címén fizeti meg az elaďő részére. Ha a teljes véte|źr az adásvételi szerződés
alźirását követő 60 napon belül nem keľül kiegyenlítésre, a vevő kéréséľe további 30 nappal

meghosszabbÍtható a véte|źr megťlzetésére vonatkoző hatáĺíďő, amely időszakľa napi kötbér



kikĺitése kötelező. A kötbér méľtéke megegyezik a késedelmes idősza|<ra, a Ptk alapjĺín a
pénnartozźts késedelmes fizetése esetére, illetve a szerzódésszegés esetére megállapított
kamat a|apján számított összeggel. A vevő a teljes véte|źtr kiegyenlítéséig kĺlteles a bérleti
díjat megfizetrll.. A tulajdonj og bejegyzéséhez a megbizott vagyonkeze|ó szervezet a teljes
vételár beérkezését, valamint a béľleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolás benyujtását
kĺivető 5 munkanapon beliil köteles kiadni ahozzájźlraló nyilatkozatot. Amennyiben a teljes
vételaľ nem kerül kiegyenlítésľe, úgy a vevő meglévő bérleti szeruőďése a|apjźn továbbra is a
helyiség béľlője maľad.''

(2) A Rendelet l7.$ (2)bekezdése helyébe a következő renđelkezés lép:
..17.$ (2) Ha a helyiséget a (13) bekezđés kivételével a béľlője veszi meg az érték,határtő|
fiiggően a Kt., aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dĺjntése alapjan a vevővel olyan
megállapodás is köthető, amelyben a vevő _ jogutódjáľa is kiterjedő hatállyal _ vállalja, hogy
az adásvételí szeruodés megkötésétől szĺímított tíz évig a megvásárolt helyiségben a (3)

bekezdésben meghatźttozott tevékenységet folytatja. Ebben az esetben M (|) bekezdés alapjźn
megállapított vételaľat _ a helyiség csökkentés nélküli, nettó vételárlĺnak _ l0 %-kal.
csökkenteni kell.''

(3) A Rendelet a következő 17.$ (4) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,17.$ (4) 
^zérté|rhatártól 

ftiggően aKt.,vagy a Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság
(3) bekezdésben nem említett kereskedelmi vagy szolgá|tatő tevékenységek esetében,
különösen indokolt lakosságĹellátási éľdekek támogatĺĺsa címén engedélyezheti a
megállapodást. ..

(4) A Ręnđelet a kĺivetkező l7.$ (15) bekezdéssel egészül ki:
,,17.$ (15) A 60 napos ťlzetési hatÁnđő az á||ani elővásaľlási jogról lemondó nyilatkozat
hataridejének |ejźtrtát kĺlvető napon kezdődik, a szetzőďés megkĺltésére és a véte|ár
megfizetésére egyebekben a 17. $ (1) bekezdése azirányadő.,'

6.$ A Rendelet 21.$ (5) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:
..2l'$ (5) Amennyibenaz adásvételi szerzódés fulajdonjog fenntaľtással keľĹilt megkĺitésre, a
teljes vételár kiegyenlítését, valamint a bérleti díj megfizetésérő| sző|ő nullás igazolás
benýjtását követő 5 munkanapon belül ki kell adni a fulajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyilatkozatot.
A tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó nyi|atkozat kiadásának hatáńdején az állam
elővásaľlási jogľól lęmondó ĺyíIatkozati hatríridejéneklejártźÍ követő napot, és ha a vételźlrat
megfizette, akkor amegťlzetést követő 5 napot kelléĺteni.

7.$Ez a rendelet 2012. februáľ 20-aÍI lép hatályba.

Budapest, 2012. februáľ ...

Dľ. Mészar Erika
a j e gy zőt he lyette sítő alj e gy ző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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15|2005. (Iv. 20.) Budapest Józsefváros
Onkoľmányzatĺ rendelet

az onkoľmányzattulajdonában álló nem
lalĺás célú helyiségek elidegenítésének

feltétclciľől

2.$ (s)
Az elidegenítéssel kapcsolatos döntések
előkészítése és végrehajtása, valamint az
elidegenítési feladatok összehangolása a
feladattal megbízott vagyonkezelő szervezet
fe|adata. Ennek keľetében különösen végzi:.
a) a) a tźtrsashźai alapító okiratok és
módosításuk elkészíttetését, az ingatlan-
nyl|v źtntartálsban való tĺv ezettetését,
b) a helyiségek megvásźtr|ására tett ajanlatok
szakmai értékelését,
c) az elidegenítésénél szétmításba vehető
helyiségekľe vonatkozó javaslat
kidolgozását, az elidegenítésre való
kijelĺi1éssel
előkészítését"

kapcsolatos döntések

d) u étékbecslések elkészíttetését, illetve az
éľtékbecslés vevő źLllta|i elkészíttetésének
szervezését,
e) az e|adási ajánlat és az adásvéte|i szerződés
feltételeire vonatkozó j avaslat kialakítását,
f) az adásvéte|i szerződés előkészítését.

3.$ A rendelet alka|mazása során:

a) a helyiség bérlőtríľsaira a bérlőre
vonatkozó szabályok érvényesek,

b) jogvitás eljaľásnak kell tekinteni a peres
és nem peľes bíľósági eljaľást,
c) béľbeadó az onkormźnyzathelyiségeinek
kezelését, tizemeltetését, fenntaľtását végző
megbízottja (a továbbiakban: I megbízottja
Vagyonkezelő) is,
d) miĺemlék helyiség és műemlék éptilet
a|att az 1991. évi )O(XII. töľvény 52. $ (1)
bekęzdés f) pontja szerinti műemlékeket is

Budapest.Főváľos VIII. keľfilet
Józsefvárosi onkoľm ányzat Képviselő.

testületének
...12012. (.....) önkoľmányzati rendelete

az Onkorm ányzat tulajdonában állĺĺ nem
lakás célú helyiségek elidegenítésének

feltételeĺľől szróló 15/2005. (Iv. 20.)
łinkormányzatĺ ľendelet módosításáról

2.$(s)
Az elidegenítéssel kapcsolatos döntések
előkészítése és végrehajtása, valamint az
elidegenítési feladatok összehangolása a
feladattal megbizott vagyonkezelő szervezet
feladata. Ennek keľetében különösen végzi:
a) a) a társasházi alapító okiratok és
módosításuk elkészíttetését, az ingatlan-
ny i|v źntartásban való źw ezettetését,
b) a helyiségek megvźsźr|ásźra tett ajánlatok
szakmai éľtékelését,
c) az elidegenítésénél számitásba vehető
helyiségekĺe vonatkoző javaslat
kidolgozását, az elidegenítésre való
kijelöléssel kapcsolatos döntések
előkészítését'
d) az éľtékbecslések elkészíttetését, illetve az
étékbecslés vevő áL|ta|i elkészíttetésének
szervezését,
e) az eladátsi ajánlat és az adäsvételi szerzódés
feltételeire vonatkozó javaslat kialakítását,

fl az adásvételi szerződés eIőkészítését ěs
megkötését,
g) az óllami elővlúslźľltźsi jog głakorldsdval
kap cs o lato s fe ladato kat.

3'$ A rendelet alkalmazása során:

a)a helyiség béľlőtaľsaira a béflóre
vonatkozó szabályok érvényesek,
b) jogvitás eljĺĺrásnak kell tekinteni a peres
és nem peres bíľósági e|jénást,
c)bérbeadó az onkoľm ányzat helyiségeinek
kezelését, tizemęltetését, fenntaľtását végzo

(a továbbiakban:
Vagyonkezelő) is,
d) miíemlék helyiség és mrĺemlék éptilet
a|att az 199l. évi XXXIII. töľvény 52. $ (1)

bekezdés f) pontja szerinti műemlékeket is
éľteni kell,

hel o)HVT teľĹilet: az helvi
éľteni kell.
e) HVT teľület: az o



vaľos-rehabilitációs teľiilet kij elöléséről és a
teľĹileten a rehabilitáció megvalósításáról
szóló 32l200l, (X. 26.) rendeletében
megllatálrozottváľos-rehabilitációsterület,
Đ Ĺires helyiség az is, amelyik még nincs
kitiľítve, de a helyiségnek nincs bérlője vagy
elhelyezé sľe j o go sult hasznźtlrőj a,
g) az e|adási ajrĺnlat kiadásara, valamint a
szerződéskötésre e rendeletben megállapított
hotríľidők & hirĺnypótlós teljosítésévol
nyílnak meg,
h) a helyiségek elidegenítésével, illetve

megvásarlásával
ny7|atkozatokat írásban ke 11 me gtenni

i) egy év alatt 365 napot kell érteni,
j) ha a kijelĺilésről hozott đöntés mást nem

taľta|maz az épulet elidegenítésľe való
kijelölése esetén a bennĺik lévő
helyiségek is elidegenítésre kijelöltnek
tekintendők,

k) u épületben egyes helyiségek is
kij elölhetők elidegenítésľe

1) az elidegenítésľe vďó kijelĺilés nem jelent
kötelezettség vállalást a helyiség
e|adźsára és nem teremt alanyi jogot a
helyiség megvásĺĺľlásaľa,

m) a helyiség közművesítése: a helyiségnek
a ktizcélú villamos-, víz-, csatorna-, gáz- és

tavhő ellátási vezeték'htiőzatba való
bek<itése, illetőleg azt, pőt|ő hźzi kozponti
berendezés létesítése,
n) az a bérleti szerzĺ5dés minősül t<ibb, mint
10 éve fennálló hatźrozat|aĺ időre szóló
szerződésĺek, amelyet a jelenlegi bérlő vagy
azkotott meg, aki utźn a béľleti jogviszoný
a jelenlegi bérlő folýatta, nem éľfve ide a
gazďasáryi társaság alapitásźxal töľtént
jogutódlás esetét, ha nem az előprivatizáciő
során bérleti jogot szerző bér|ő alakított
gazďasági társaságot,
o) a rendeletbatźiybalépése utan benýjtott
kérelemľől és j ognyilatkozatrő| va|ő
önkoľmányzati dĺĺntésre vonatkozó
e|őteqesztés elkészítésének és döntésre való
előterj esztésének hatláľideje a beadvány
iktatasĺĺnak napjźú kĺjvető munkanapon
kezdődik,
p) a kéľelemľől és jognyilatkozatrőltöľténő
önkormányzati dĺintésről való v á|aszadásí
hatláľidő a döntés meghozata|rĺnak napját
követő munkanapon kezdődik és ilyen

város-ľehabilitációs teľülęt kij elĺiléséľől es a
teľületen a ľehabilitáció megvalósításáľól
szől'ő 32l200l. (X. 26.) rendeletében
meghatźttozottvaľos-rehabilitációsteľület,
o) iires helyiség az is, amelyik még nincs
kiiiľítve, de a helyiségnek nincs bérlője vagy
elhelyezésľe jogosult haszná|őja'
p) az e|adási aján7at |<taďásźtra, valamint a
szerződéskötésre e rendeletben megállapított
hatáľidők a hiĺínypótlás teljesítésével
nyílnak meg,
q) a helyiségek elidegenítésével, illetve

kapcsolatos I megvásarlásával kapcsolatos
nyllatkozatokat írásban ke l l me gtenni

r) egy év a|att 365 napot kellérteni,
s) ha a kijelĺilésről hozott döntés mást nem

tarta|maz az épij|et elidegenítésľe való
kijelölése esetén a bennfü lévő
helyiségek is elidegenítésre kijelöltnek
tekintendők'

t) u éptiletben egyes helyiségek is
kij eliilhetők elidegenítésľe

u) az elidegenítésľe való kijelölés nem jelent
kĺitelezettség vállalást a helyiség
e|adására és nem teremt alanyi jogot a
helyiség megvásaľlásaľa,

v) a helyiség kĺĺzmiĺvesítése: a helyiségnek
akozcé|í villamos-, víz-, csatoľna., gźz- és

távhő ellátási vezetéI<htiőzatba való
bekötése, illetőleg azt pőt|ő házi kozponti
berendezés létesítése'
w)az a bérleti szetzodés minősül több, mint
10 éve fennálló hatáĺozat|an idóre szóló
szerződésnek, amelyet a jelenlegi bérlő vagy
az kötött meg, aki után a béľleti jogviszonyt
a jelenlegi béľlő folytatta, nem éľtve ide a
gazdasági táľsaság alapítźlsźxa| töľtént
jogutódlás esetét, ha nem az e|őprivatizźrciő
soľán bérleti jogot szerzo bérLó alakított
gazdasági tĺĺľs aságot,
o) a rendelet hatá|yba lépése után benyrijtott
kéľelemĺől és j ognyilatko zatőI va|ő
<inkoľmányzati dĺintésre vonatkozó
előteľj esztés elkészítésének és döntésre való
előterjesztésének hatláľideje a beadvlĺny
iktatásának napj át követő munkanapon
kezdődik,
p) a kérelemľől és jognyi|atkozatről tĺĺľténő
önkormĺĺnyzati dĺlntésről való vá|aszadósi
hatáľidő a döntés me ghozata|źnak napját
ktivető munkanapon kezdődik és ilyen

esetekben a napokban meghatźrozott határidő | esetekben a napokban meghatétrozott hataridő
kell érteni. alatt munkanaookat kell éľteni
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|4. $ (1) Az onkoľmanyzat aján|ati
kĺĺtĺĺttsége 30 nap. A feladatta| megbizott
vagyonkezelő szęrvezet kérelemre az ajźnlati
ktitöttséget a egy alkalommal 30 nappal
meghosszabbíthatja. További
meghosszabbításról a Gazđálkodási,
KeľĹiletfejlesztési és Közbesz eruési Bizottság
dönthet.
(2) 

^z 
eladási ajátnlatban kozölni kell, hogy

az aján|ati kötöttség hataridejének |ejáľIa
után tętt vevői nyilatkozatok a|apjźn az
adásvételi szerződés nem köthető meg és az
eladási ajfuiattő| eltérő vevői nyilatkozat
esetén nem kell döntést kémi, hanem
tájékoztatru kell a vevőt, hogy a vételi
szandék ismételt bejelentése esetén új eladási
aján|at kiadásaról történhet döntés. Ilyen
esetben az e|ađási ajánlatról szó|ő' a rendelet
előírásai szerint készített előterjesĺésben az
e|ózmény eket i smertetni kell.
(3)

(4)

(5) Ha az eladási aján|at alapjául szo|gáIő
éľtékbecslés kelte óta 180 nap eltelt és az
adásvételi szerzodés a bér|ő oldalrán felmerĹilt
okból nem keľĹilt megkötésľe ha a
körülményekben időközben nem töľtént
vá|tozás _ ezt követően a vevő költségére
e|végzett új forgalmi éľtékbecslés alapjan a
j e len rendeletben me ghataľo zott érték,határok
figyelembe vételével illetékes Kt,
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, I Gazdálkodási,

q) az óllam elővdsdrlúsi jogról lemondo
nyilatkozatdnak hatórideje az ís, amikor az
ajánlat íľásban igazo|hatő közlését kijvető
30 nap eltelĺ

14. $ (1) Az onkoľmányzat ajźnlati
kötdttsége 30 nap. A feladattal megbízott
vagyonkezelo szewezet kérelemľe az ajźn|ati
kötöttséggt a egy alkalommal 30 nappal
meghosszabbíthatja. További
meghosszabbítĺĺsľól a Vdrosgazdólkodlźsi és
P énziigl i B ízotts dg dönthet.

(f) Az eladási ajźn|atbaĺ kĺlzölni kell, hogy
az ajánlati kötöttség hatláľidejének |ejárta
után tett vevői nyilatkozatok a|apjźn az
adásvételi szerzóđés nem kĺjthető meg és az
eladási ajźn|attőI eltérő vevői nyilatkozat
esetén nem kell döntést kémi, hanem
tźljékoztatni kell a vevőt, hogy a vételi
szĺĺndék ismételt bejelentése esetén új eladási
ajánlat kiadásáľól töľténhet döntés. Ilyen
esetben az e|adási aján|atrőI szőIő, a rendelet
előírásai szerint készített előteľjesztésben az
e|őzméĺyeket ismeľtetni kell.
(3)

(4)

(5) Ha az e|aďási ajáľ'lat alapjául szolgźiő
értékbecslés kelte óta 180 nap eltelt és az
adásvételi szerződés a bér|o oldalan felmeriilt
okból nem került megkötésre ha a
körülményekben időközben nem tĺirtént
váItozás _ ezt követően a vevő költségére
e|végzett új foľgalmi éľtékbecslés alapján a
j elen rendeletben meghatározott éľtékhatárok
figyelembe vételével illetékes Kt'

Költségvetési és Pénnrgyi E||en&ző
Bizottság hozzájźru|źtsával lehet iĄ ajźn|atot
kiadni. Ha az adásvételi szerződés nem a
bérlő oldalan felmerĹilt okból nem keriilt
megkötésľe, vagy az elidegenítésről az
éľtékbecslés alapjan nem született döntés, az
éľtékbecslés 360 napig érvényes.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában abér|i5
oldalĺĺn felmeľĹilt ok, ha a béľlő az ajźn|a'ľa
nem tesz hatráridőn belül nyilatk ozatot v agy
elfogadó nyi|atkozatot tesz ugyan, de az
adásvételi szerzóďést nem köti meg.

KerĹiletfejlesztési,
Költségvetési és Péĺuugyi Ellenőrző
Bizottság hozzájźrulásával lehet új ajĺĺnlatot
kiadni. Ha az adásvételi szerzőđés nem a
bérlő oldalán felmeriilt okból nem keľĹilt
megkötésľe, vagy az elidegenítésľől az
éľtékbecslés alapján nem sztiletett döntés, az
éľtékbecslés 360 napig érvényes'
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a bérlő
oldalĺán felmeľült ok, ha a bérlő az ajźn|atra
nem tesz határidőn beltil nyilatkozatotvagy
elfogadó nyilatkozatot tesz ugyan, đe az
adásvételi szerzođést nem köti meg.
(7) Az önkormdnyzati vagłonkezelő
szervezet az adúsvételi szeľződéskötésre

haladéktalanul



megkiildi az úllami vagłonkezelő
szervezetnek azért, hogl .30 napon belĺil
nyílatkoaon a Magłar Allam nevében az
elővds úľlús i j o g gĺako rlós dró L

A helyiségek vételáľa

17.$
(1) A helyiség véte|ára az éľtékhatĺĺrtól
függően a Kt., vagy Gazdálkodási,
KeľĹiletfej lesztési, Kdltségvetési és Pénzügyi
El|en&ző Bizottság álta| jóvĺĺhagyott, a
vételaľ alapjáiképezo forgalmi érték |00 %-
a, amit az adtsvéte|i szeruódés alźirásáva|
egyidejrĺleg kell megfizetni. A vételět
ľészlętfizetéssel töľténő megfizetésére
kizźrő|ag a l7lł. $ alapjan aďhatő
engedmény. Amennyiben a vevő a véte|trat
banki hitelből ťlzeti meg, tlgy u adásvételi
szerződést 60 napos fizetési hatáľidő kiktitése
mellett fulajdonjog fenntartással kell
megkötĺri. Ez esetben a vevő a nettó véte|ár
|0 yo-át foglaló címén ťĺzeti meg az elaďő
részére. Ha a teljes véte|ar az adásvételi
szeruoďés alźirását kĺivető 60 napon beltil
nem kerĹil kiegyenlítésre' a vevő kérésére
további 30 nappal meghosszabbítható a
véte|źLr megfizetésére vonatkozó határĺďő,
amely időszakra napi kötbér kikötése
k<jtelező. A kötbér méľtéke megegyezik a
késedelmes időszak'ra, a Ptk alapján a
pénztartozéls késedelmes ťlzetése esetéľe,
illetve a szerződésszegés esetére
megállapított kamat a|apján számított
<isszeggel. A vevő a teljes vétęlar
kiegyenlítéséig köteles a bérleti díjat
megťĺzetru. A tulajdonjog bejegyzéséhez a
megbizott vagyonkezelő szervezet a teljes
vételar beérkezését, valamint a bérleti díj
megťrzetéséľől szóló nullás igazolź's
benyújtását kĺivető 5 munkanapon belül
kĺiteles kiadni a hozzájźruló nyilatkozatot.
Amennyiben a teljes vételáľ nem kerĹil
kiegyenlítésre, úgy a vevő meglévő bérleti
szerzodése alapjan továbbra is a helyiség
bérlője maľad.
(2) Ha a helyiséget a (13) bekezdés
kivételével a bérlője veszi meg az
érték.hatartól fiiggően a Kt., a Gazdasźlgi,
Kerületfej lesztési és Közbesz erzési Bizottság
dö'ntése a|aoiźn a vevővel ol

A helyiségek vételáľa

( 1 ) A helyiség vételáľ a az értéV'haúrtő|
fiiggően a Kt., vagy a Vúrosgazdálkodlźsí ěs
Pénziigli Bízottslźg źůta| jővźhagyott, a
vételaľ a|apját képezó foľgalmi éÍték 700 %-
a, arlit az adásvéte|i szeruőďés aláíľásával
egyidejűleg kell megfizetni. A vételaľ
r ész|etfizetés sel t<iĺténő me gfi zetés ére
h'tzarő|aga17lA. $ alapjan adhatő
engedmény. Amennyiben a vevő avéte|fuat
banki hitelből ťlzetimeg,tĘy az adásvételi
szerzóďést 60 napos fizetési hatánđő
kikötése mellett tulajdonjog fenntaľtással
kell megkĺitlĺ.Ez esetben a vevő a nettó
vételáľ |0%-źLt foglaló címén ťlzetimegaz
eladó részére. Ha a teljes vételáľ az
adásvételi szeruődés aláirását kĺivető 60
napon beliil nem kerĹil kiegyenlítésre, a vevő
kéréséľe további 30 nappal
meghosszabbítható a vételźn megfizetésére
vonatkozó hatánldő' amely iďo szah't a napi
kĺitbér kikötése kötelező. A kĺitbér mértéke
megegyezik a késedelmes időszakľa, a Ptk
a|apj źn a pénztaĺtozás ké sedelmes f i zeté se

esetére, illetve a szerzódésszegés esetérę
megállapított kamat a|apjan számított
összeggel. A vevő a teljes vételár
kiegyenlítéséig kĺiteles a bérleti díjat
megfi zetni. A tulaj donj og bejegyzéséhez a
megbízott vagyonkez e|ő szerv ezet a telj es

vételĺáľ beérkezését, valamint a bérleti díj
megfi zetés ér o| sző|ő nullás ígazo|ás
benffitását követő 5 munkanapon beliil
köteles kiadni a hozzájáĺuló nyilatko zatot.
Amennyiben a teljes vételáľ nem keľĹil
kiegyenlítésre, úgy a vevő meglévő béľleti
szerződése a|apjántovábbra is a helyiség
bérlője maľad.

(2) Ha a helyiséget a (13) bekezdés
kivételével a bérlője veszi meg aZ

éľtékhatíľtól ftiggően a Kt., a
Vdrosgazdúlkodlísi és Pénziiglí Bízottstźg
dĺintése a|apjźn a vevővel olyan



megállapodás is kothető, amelyben a vevő _
jogutódjara is kiteľjedő hatállyal _ vál'Ial'ja,
hogy az adásvételi szerződés megkotésétől
számitott tíz évíg a megvásarolt helyiségben
a (3) bekezdésben megllatźĺrozott
tevékenységet folýatja. Ebben az esetben az
(1) bekezdés alapjan megállapított vételáľat _
a helyiség csökkentés nélküli, nettó

vételánínak _ 10 %-ka| csĺikkenteni kell.
(3) A (2) bekezďés alapjĺán ktilönösen a
következő tevékenységek folytatásanak
vá||a|ásáről köthető megállapodás a helyiség
vevőjével:
a) Kultuľcikk kiskereskedelem, ha a bérlő
könyvek, zenemúvek, időszaki lapok
éľtékesítésével foglalkozik,
b) Gyógyszeľ kiskereskedelem, ideéľtve a
gyó gynovény-aľusítást is,
c) Győgyászati
kiskeľeskedelem,
d) Ruhazati és egyéb
teľmékek javítasa,

segédeszköz

konfekcionált

e) Bőľ, konfekcionált teľmékek és lábbeli
javitása,

Đ Villamos és híradástechnikai
kö'zszfü ségleti cikkek j av ítása,
g) Látszerészetí és optikai eszközĺĺk
javítása,
h) ora- és ékszerjavítása,

D Mosás, vegýisztítás, textilfestés,
j) Bútorjavítás.
() Az értéIłhatźrtól fiiggően a Kt., vagy a
Vórosgazdólkoddsí és Pénziigłi Bizottslźg
(3) bekezdésben nem említett kereskedelmi
vagy szo|gźitatő tevékenységek esetében,
kĹilönösen indokolt lakossági-ellátási
érdekek tźlmogatása címén engedélyezheti a
megállapodást.
(5) A (3) bekezdésben meghatarozott
tevékenységet a megvásaľolt
bérlemény(csopoľt) legalább kéthaľmad
részénkell folytatni, figyelmen kívĹil hagyva
a kiszolgáló helýségek (pl. mosdó, WC,
konyha stb.) alaptertiletét.
(6) Az adásvételi szerződésben r<igzíteni kell,
hogy a vevői kötelezettségvállalást az
onkormĺínyz at a he|y színen ellenő ńzheti. Ha
a helyiség vevője - ideéľtve azt is, aki a
helyiség fulajdonjogát aZ onkormányzat
hozzźĺjźrulźlsával a vevőtől megszerzi _ a
megállapodásban foglalt kötelezettségét
megszegi vagy az onkormĺĺnyzat
ellenőrzését köteles

megállapodás is köthető, amelyben a vevő _
jogutódjára is kiteľjedő hatállyal _ váI|alja,
hogy az adásvételi szeruoďés megkötésétől
számított tiz évig a megvásiáľolt helyiségben
a (3) bekezdésben meghataľozott
tevékenységet folytatja. Ebben az esetben az
(l) bekezdés alapján megállapított vételaĺat _
a helyiség csĺĺkkentés nélküli, nettó
vételaľanak _ t0 %o-ka| csökkenteni kell.
(3) A (2) bekezdés alapjan kiilĺlnösen a
következo tevékenységek folytatĺĺsanak
vźilalásáről köthető megállapodás a helyiség
vevőjével:
a) Kulturcikk kiskereskedelem, ha a bérlő
könyvek, zenemúvek, időszaki lapok
éľtékesítésével foglalkozik,
b) Gyógyszer kiskereskedelem, ideérľve a
gyó gyncivény-áľusítást i s,
c) Győgyászati
kiskereskedelem,
d) Ruhazati és egyéb
teľmékek javítása,

segédeszköz

konfekcionált

e) Bőľ, konfekcionált termékek és lábbeli
javítása,

Đ Villamos és hiradástechnikai
közszfüségleti cikkek j avítása,
g) Lźúszerészeti és optikai eszközĺik
javitása,
h) ora- és ékszerjavítása,
i) Mosás, vegytisztítás, textilfestés,
j) Bútoľjavítás.
(4) 

^z 
érte|rJlaúrtől fi'iggően a Kt., vagy

Gazďasági, Keľületfejlesztési és
Kozbeszęrzési Bizottság (3) bekezdésben
nem említett kereskedelmi vagy szolgá|tatő
tevékenységek esetében, különösen indokolt
lakossági-ellátási érdekek támogatása címén
engedélyezheti a megállapodást.
(5) A (3) bekezdésben meghatźtrozott
tevékenységet a megvásĺíľolt
bérlemény(csoport) legalább kéthaľmad
részén kell folytatni, figyelmen kívĹil hagyva
a kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, WC,
konyha stb.) alapterĹiletét.
(6) Az adásvételi szerződésben ľĺĺgzíteni kell,
hogy a vevői kĺitelezettségvá||alźst az
onkoľmanyzat a helyszínen ellenőrizheti. Ha
a helyiség vevője _ ideértve azt is, aki a
hetyiség fulajdonjogát az onkormanyzat
hozzttjźrulźtsával a vevőtől megszerui _ a
megállapodásban foglalt kĺitelezettségét
megszegi vagy az onkoľmĺĺnyzat
ellenőrzését köteles



bźnatpéĺlz jogcímén megfizetni az
Onkormanyzatnak annak az osszegnek az
ötszöľösét, amellyel a vételar a (2) bekezdés
alapj an csĺikkentésľe került.
(7) A (6) bekezdésben
onkoľmanyzatot megillető
biztosítékaként az Önkormanyzat javźna a
kötelezettség vállalás idótartamfua és további
egy évre szólóan jelzálogiogot, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmat kell
bej e gyezni az ingat|arl-nyi lvĺĺntaľtásba.

(8)

(e)

(10)

(1 1)
(r2)

(13) Ha a helyiség nem téľítésmentesen
kertilt az onkoľmányzat fulajdonába,
helyiség véte|ára a bekölttizľrető foľgalmi
értékénél kevesebb nem lehet, amelyet egy
összegben, az ađásvételi szerződés
megkötésekor kell megfizetni.
(14) A 6/A. s Q), Q) bekezdése alapjźtn
elidegenített nem lakás célú helyiségvéte|fua
a forgalmi éľték 100 %o-a, abbő| kedvezmény
nem adható. A vételáÍ megfizetése az
adásvételi szerző dés a|áírásźlv al egyidej űleg
esedékes, részleÍfizetés nem adható.
Amennyiben a vevő avéte|źtratbanki hitelből
ťlzeti meg, tlgy u ađásvételi szerzódést 60
napos fizetési hataľidő kikcĺtése mellett
fulajdonjog fenntaľtással kell megkötni. Ez
esetben a vevő a nettó véte|źlr I0 yo.át foglaló
címén fizetí meg az e|adő részére. A fizetési
hataľídőmeghosszabbitásaranincslehetőség.
A fulajdonjog bejegyzéséhęz a megbízoÍt
vagyonkezelő szewezęt a teljes vételĺĺľ
beérkezését követő 5 munkanapon belül
köteles kiadni a hozzájźlruló nyilatko zatot.

2 1.$ (5) Amennyiben az adásvéte|i szerződés
tulaj donj og fenntartassal keľült megkötésre, a

bźnatpéľz jogcímén megf,rzetni az
onkoľmányzatnak annak az ĺisszegnek az
ĺjtszcjľösét, amellyel a véteLtĺt a (2) bekezdés
alapj án csökkentésľe keľült.

rögzitett, *|\7) A (6) bekezdésben rogzíteÍt, az
követelés I tnkormĺányzatot megillető ktivetelés

biztosítékaként az onkoľmanyzat javźra a
kĺitelezettség vállalás időtartamáľa és további
egy évre szólóan jelzalogiogot, valamint
elidegenítési és teľhelési tilalmat kell
b ej e gy ezni az iĺgat|arl-nyi lvantartásba.

(8)

(e)

10)

(11)
(12)

(13) Ha a helyiség nem téľítésmentesen
keľĹilt az onkorm źnyzat tulaj donába,
helyiség vétę|áĺa a beköltöz}rető forgalmi
éľtékénél kevesebb nem lehet, amelyet egy
összegben, az aďásvételi szeľződés
megkĺitésekoľ kell megfizetni.
(|4) A 6lA. $ (2)' (3) bekezdése alapjan
elidegenített nem lakás célú helyiség vételźra
a foľgalmi éľték 100 %io-a, abbő| kedvezmény
nem adhďó. A véte|źr megfizetése az
adásvételi szerző ďés aláír ásáv a|' e gyidej űleg
esedékes, részLetťtzetés nem adható.
Amennyiben a vevő avéte|áĺatbanki hitelből
ťlzeti meg' tĺgy u adásvételi szerződést 60
napos fizetési hatándo kikötése mellett
tulajdonjog fenntaľtással kell megkötni. Ez
esetben a vevő aĺettő vételźtr I0 %-át foglaló
címén fizeti meg az eladő tészére. A fizetési
hatáĺĺdő meghosszabbitásźra nincs lehetőség'
A fulajdonjog bejegyzéséhez a megbízott
vagyonkezelő szęrvezet a teljes véte|ár
bęérkezését követő 5 munkanapon belül
köteles kiadni a hozzájźlruló nyilatko zatot.
(15) A 60 napos lízetésí hatúridő az úllami
elővdsárldsi jogról lemondó nyilatkozat
hatóridejének lejúrtót kiivető napon
kezdődik, a szerződés megkötésére és a
vételóľ megfĺzetésére eglebekben a 17. $
(1) bekezdése az íľdnyadó.

21.$ (5) Amennyiben az ađásvétę|i szerzódés
tulaj donj og fenntartással keľült megkötésre, a

teljes véte|ár ítését, valamint a I telies vételar kiegyen]ítését, valamint a

l0





bérleti díj megfizetéséľől sző|ő nullás
igazolás benyújtasát követő 5 munkanapon
beliil ki kell adni a fulajdonjog bejegyzéséľe
vonatkozó nvilatkozatot.

bérleti díj megťrzetéséľől szől'ő nullás
igazoIźs benyújtasát kĺivető 5 munkanapon
belül ki kell adni a tulajdonjog bejegyzéséľe
vonatkozó nyilatkozatot'
A tulajdonjog bejeglzésére vonatkoaí
nyilatkozat kíadósónak hatdriďején az óllam
elővtźstźľltźsi jogról lemondó nyilatkozalí
hatdridejének lejdrtát kijvető napot, és ha a
vételdrat meg|izette, akkor a megfízetést
követő nqotkell értenĹ

11



Budapest x.őváľos VIII. keľiilet Józsefuárosĺ OnkormányzatKépvĺselő.testůiletének
... 12012. (. . .) iinkormányzati ľendelete

az Onkoľmányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szĺĎlĺí 1612005. (Iv.20.)
iinkormányzatÍ ľendelet mĺódosításáľól

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete a lakások és

nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiségek béľletére, valamint az e|iďegenitésiikľe vonatkozó egyes
szabályokľól szóló |993. évi L)O(VIII. ttiľvény 58.$ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjźĺn az Alaptórvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatkĺirében
e|jarv a a kĺivetkezőket rendeli el:

1.$ (1) Az onkormźnyzattulajdonábaná|Iő lakások elidegenítéséről szóló |612005. (IV. 20.)
lakások elidegenítéséről szóló 1612005. (tV. 20.) ĺĺnkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2.$ (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,2.$ (5) f) az aďźsvéte|i szętzodések előkészítését és megkötését, ingatlan-nyilvántartásban
v aIő źfil ezetteté sét,''

(2) 
^Rendelet 

a következő 2.$ (5) bekezdés g) ponttal egészül ki:

,,2.$ (5) g) az á||alrli elővasĺíľlasi jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat.''

2.$ A Rendelet a következő 3.$ z) ponttal egészĺil ki:

,,3.$ z) az źilan elővásĺíľlási jogľól lemondó nyi|atkozatarĺak hatźndeje az is, amikoľ az
ajttn|at írásban igazo|hatő közlését követő 30 nap eltelt.''

3.$ (1) A Rendelet 6.$ (2) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,6.$ (2) Ftiggetlentil attő|' hogy az épület elidegenítésre való kijelĺilése mikor történt, az
épiilet elidegenítésre való kijelölése esetén sem lehet elidegeníteni:

a) a lakást, lakásként, ha utcáról is megközelíthető és üzleti tevékenységľe is alkďmas,

b) apźiyźľ;at útjĺán bérbevett szociális bérlakást és apáIyazatiÍján bérbevett kĺiltségelvű
(kontľollált) béni lakást, a bérleti jogviszony megszerzését követő l0 évig,

c) a méltanyosságból pá|yźaaton kívÍil, ľendkívĹili élethelyzetben lévők részére vagy
szociális helyzet a|apjźn bérbeadott béľlakást a bérleti jogviszony megszerzését
követő 10 évig,

d) ha a lakás olyan épültben van, amelynek tĺĺľsasházi a|apitő okiľatát nem nyújtottĺĺk be

azingatlarl-nyilvantartásbavalóbejegyzésvégett,
e) ha a lakás olyan éptiltben van, amelynek a taľsashrázi a|apítő okiratát e rendeletben előíľtak
szerint ki kell egészíteni, annak e|végzéséig,
Đ harmadik személy részére annak a bérlőnek a Lakását, aki nyugellátasban, vagy
nyugdíjszerú ľendszeres szociális ellátásban ľészesül és ęlővásaľlásijogával nem él,

g) minőségi csere útjĺĺn bérbevett bérlakást a bérleti jogviszony megszerzését követő 3

évig elcseľélni, 10 évig elidegeníteni nem lehet.''



(2) A Rendelet a következő 6.$ (3) bekezdés p) pontja helyébe a kö'vetkező rendelkezés lép:

.p) u állampolgari lakáscsere ritjan szerzett <ĺnkormanyzati béflakás, a bérleti szerzodés
megkotésétő| szźlmított 3 évig,''

(3) A Rendelet a kĺjvetkező 6.$ (3) bekezdés Đ-ľ)-Đ pontokkal egészül ki:
,,6.$ (3) Đ ha lakasra minőségi cseľe jogcímén kö'töttek béľleti szetzodést, és a bérlő által
fizetendő lakás foľgalmi éľték ktilönbözet összegét _ a szociális ügyeket gyakorló bizottság
javaslata a|apján - a fulajdonosi jogokat gyakoľló bízottság báľmely méľtékig csĺikkentette, a
bérleti szerzođés megkötésétől számított 10 évig,

r) ha a lakás bérleti szerzőďése hatiírozott időre, előbérleti jog biztosításával szólt, és a
szerzódés |ejártát ktivetőn a béľlő nem fudta a szerzódés megktitni, de a szerződést
akađá|yoző körĹilményeket megszűntette, az ismételten megköt<itt a bérleti szerzóđés esetében
annak megkötésétő| számitott 10 évig, valamint

s) azon esetekben amikor a bérleti szerzodést bérbeadó felmondta, de a bérlő tartozását
kiegyenlítette és ismét bérleti szerzőđést kötött, az ismételten megkötött a bérleti szeľzođés
esetében annak megkötésétő| szémított 10 évig.''

(4) A Rendelet 6.$(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6.$(4) A (3) bekezdés d)' p) és q)-s) pontjaiban megjelölt lĺzálrő feltételek a|ka|mazása a|ő|

a feIađattal megbízott vagyonkeze|o szervezet javaslatara, a Vaĺosgazdźikodási és PénzĹigyi
Bizottság az elidegenítésľe való kijelölés utan adhat felmentést. A munkaviszony fennátlĺísáig
béľbeadott lakas esetén a munká|tatő a munkaviszony fennállásĺĺľól szóló igazo|ását a
j avaslathoz csatolni kell.

(3) Rendelet) 6.$ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6.$ (6) A felmentés megadása feltételekhez is köthető, melyeket ilyen éľtelmű döntés esetén
az adásvéteIi szerzoďésben is rĺigzíteni kell.
A 6.$ (3) bekezdés q) ľ) és q) pontjai esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźry az
elidegenítési tilďom alól felmentést adhat, de a béľlő a forgalmi éľték 100 %-át köteles
vételarként megfizetni. A vételĺĺľ megfizetésére semmilyen kedvezmény nem adható.

4.$ A Rendelet 19.$ (6) bekezdés helyébe a kĺivetkező rendelkęzés lép:

,,19.$ ĺ6) a) Ha az (1) bekezdés szerinti lakást a bérlő hatźtrozott időľe szólóan vagy feltétel
bekĺivetkezéséig béľli, és felmentést kapott az elidegenítési tilalom a|ő|, az źitala ťtzetendő
vételáľra az (Đ-G) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazĺi' ha a bérleti jogviszony 1994.
maľcius 3 1 -ét mege|ozo idő őta máĺ fennáll.
b) Ha ahatározatlan idejű bérleti jogviszony bérleti díj nem ťlzetése miatt hatarozott idejiĺre
véitozoÍt, avételźtr a forgalmi érték 50 %-a
c) Minden más esetben hatáĺozott időľe szólóan vagy feltétel bekövetkezéséig bérbe adott
lakást béľlője részére a forgalmi éÍték95%-nak megfelelő vételáron lehet eladni.''



5.$ A Rendelet 21.$ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2l. $ (l0) A 6.$ (3) p-s) pontjai alapjźn kdtött adásvételi szerzódésben a bérlőt nem illetik
meg a 21. s (1)-(10) bekezdésben foglalt kedvezmények, az (l) b) pont részletťlzetésre
vonatkozó ľenđelkezése, a (7) bekezdés, a (8) bekezdés és (9) bekezdés kivételével, valamint
a2f . $ (1)-(7) bekezdésében foglalt kedvezmények a (7)bekezdés a) pontja kivételével.''

6.$ Ez a rendelet 2012. marcius l-jén lép hatźiyba.

Budapest, 20|2. februĺáĺ 6.

Dr. Mészráľ Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester



1612005. (Iv. 20.) Budapest Józsefváros
onkormányzatĺ rendelet

az onkoľm ányzat tulaj donában áIIó
lakások elidegenítéséről

2.$ (s)
Az elidegenítéssel kapcsolatos dĺjntések
előkészítése és végrehajtása, valamint az
elidegenítési feladatok összehangolása a
feladattal megbizott vagyonkez elo szerv ezet
feladata. Ennek keretében kiilĺintisen v égzi..
a) a tĺíľsashĺŁi alapítő okiratok és
módosításuk elkészíttetését, az ingatlan-
nyilvlántaľtásban v a|ő é./ĺv ezettetését,
b)a lakások megvásĺĺľlásĺĺľa tett ajanlatok
szakmai értékelését,
c) u elidegenítésre való kijelölésnéI és az
elidegenítésnél szĺĺmításba vehető lakásokľa
(éptiletekre) vonatkozó javaslat kidolgozasát

đ) u éľtékbecslések elkészíttetését, illetve
az értékbęcslés vevő általi elkészíttetésének
szervezését,
e) az eladási ajźn|at és az adásvételi
szerződés feltételeiľe vonatkozó javaslat
kialakítását,
Í) az adásvételí szerződések előkészítését, az
adrĺsvételi szerzodések ingatlan-
nyilvántaľtásban v a|ő áf.ĺ ezettetését.

3.$ A rendelet a|kalmazása sorĺĺn:

a)elhelyezésľe jogosult jogcím nélküli
hasznőÄő, akinek az Ltlł. hatáIyba lépésekoľ
érvényes 67 - 69. $-ai szeľint lakást kell
bérbe adni, valamint akivel szemben az
onkoľmányzat tulajdonában á||ő lakások
béľbeadásĺĺnak feltételeiről szóló ľendelete
szeľint az onkoľmányzatnak másik lakás
bérbeadásra vonatkoző kötelezettsége á|I

fenn, feltéve hogy a lakás a haszná|őja
lakásigénye mértékét nem halađja meg'
b) a vételi szandék bejelentője a

eli

Budapest.x.őváros VIII. keľůĺlet
Józsefváľo si Onko rm ány zat Képviselő-

testületének
... 12012. (.....) iĺnkormányzati ľendelete .

az Onkorm ány zat tulaj donában álló
lalĺĺsok elidegenítéséről szĺólĺó 1'6ĺ2005.

(Iv. 20.) tinkormányzati ľendelet
módosításáľĺíl

2.$(s)
Az elidegenítéssel kapcsolatos döntések
előkészítése és végľehajtása, valamint az
elidegenítési feladatok ĺisszehangolása a
feladattal megbízott vagyonkez e|ő szew ezet
feladata. Ennek keľetében külö'nösen végzi:
a) a taľsashazi alapitő okiratok és
módosításuk elkészíttetését, az ingatlan-
nyilvantaľtásban v a|ő źúv ezettetését,
b)a lakások megvásáľ|ásáľa tett ajánlatok
szakmai értékelését,
c) u elidegenítésre való kijelölésnéI és az
elidegenítésnél számításba vehető lakásokľa
(épületekĺe) vonatkozó javaslat kidolgozását

d) u értékbecslések elkészíttetését, illetve
az értékbecslés vevő általi elkészíttetésének
szervezését,
e) az eladási ajźn|at és az adásvételi
szerzoďés feltételeire vonatkozó javaslat
kialakítasát,
f) az aďásvéte|i szerzodések e|ókészítését és
megkötését, ingatlan-nyilvĺĺntartásban való
áf.ĺezettętését,
g) az úllami elővlźsórlúsí jog glakorlúsdval
kap cs o lato s fe ladato kaL

3.$ A ľendelet alkalmazása soriín:

a)elhelyezésre jogosult jogcím nélktili
haszná|ő, akinek az Lw. hatáIyba lépésekor
érvényes 67 - 69. $-ai szerint lakást kell
bérbe adni' valamint akivel szemben az
onkoľmányzat fulajdonában áltó lakások
bérbeadásának feltételeiről szóló rendelete
szerint az onkoľmźnyzatnak másik lakás
béľbeadásľa vonatkozó kĺĺtelezettsége á||
fenn, feltéve hogy a lakás a haszná|őja
lakásigénye mértékét nem haladja meg'
b) a vételi szźndék bejelentője a
bejelentéssel kapcsolatos eljrírás



tekintetében vevőnek minősül akkor is, ha
nem jĺin |é1ľe az adásvételi szerzódés,

c)a bérlővel egy tekintet aIá esik a bérlőnek
azLtv.49. $ (1) bekezdés d) pontja szerinti
azon egyenes ági rokona (örökbefogadott
gyermeke), aki a bérlrő hozzájaru|ásźxal a
lakást meg kívanja vásarolni
d)a lakás bérlőtarsaira a bér|ore vonatkozó
ľendelkezések érvényesek,
e)jogvitás eljaľásnak kell tekinteni a peľes és

nem peres bírósági eljáĺást,
f)bérbeadó az onkoľmanyzat lakásainak
kezelését(fenntaľtását,iueme|tetését)végző
megbízottja is (a továbbiakban:
Vagyonkezelő),
g)műemlék lakás és múemlék éptilet a|att az
199l. évi )ooilI. törvény ( atovábbiakban:
ovt.) ss.$ (1) bekezdés f1 pontja szerinti
múemlékeket is érteni kell,
h)HVT teľĹilet: az onkoľmányzat helyi
vaľos-rehabilitációs terĹilet kijelöléséről és a
teriileten a rehabilitáció megvalósításĺĺľól
szóló 3fl200|. (X. 26.) rendeletében
meg}latźr ozott vĺĺľo s-ľehabilitíció s terület,
i)iiľes lakás az is, amelyik nincs kiiirítve, de
a lakásnak máľ nincs bérlője vagy
elhelyezésre j ogosult használőja,
j)az eladási ajanlat kjadásźlra, valamint a
szerződéskötésre e ľendeletben megállapított
hataľidők a hianypótlás teljesítésével
nyílnak meg,
k)a lakások elidegenítésével, illetve
megvásarlásával kapcsolatos nyilatkozatokat
írásban kell meglenni,
l)egy év a|att 365 napot kell éľteni,
m)ha a kijelĺilésről hozott dĺintés mást nem
tartalmaz, az épület elidegenítésre való
kijelölése esetén a bennfü lévő lakások is
elidegenítésre kij elĺiltnek tekintendők,
n)az épĹiletben egyes lakások is kijelölhetők
elidegenítésre,
o)z elidegenítésre való kijelĺĺlés az
onkoľmanyzat ńszéróI nem jelent
köte1ezettségĺá||a|ást a lakások
elidegenítésére és nem teremt alanyi jogot a
lakások me gv ásźrlásáĺ a,
p)a lakás k<izmúvesítése: a lakásnak a
villamos-, víz-, csatorna-, gaz- és távhő
ellátási vezeté|ďlá|őzatba való bekĺitése,
illetőleg ezt pőt|ő hazi központi berendezés
létesítése,
q) elővásaľlási jog a|apjźn csak az állam

tekintetében vevőnek minősül akkor is' ha
nem jön |étre az adasvételi szetzođés,
c)a béľlővel egy tekintet alá esik a bérlőnek
azLtv.49. $ (1) bekezdés d) pontja szerinti
azon egyenes ági rokona (iirökbefogadott
gyermeke), aki a béfló hozzájaru|ásáva| a
lakást meg kívĺínja vásiĺrolni
d)a lakás bérlőtaľsairu a bér|őte vonatkozó
ľendelkezések éľvényesek,
e)jogvitas eljaľásnak kell tekinteni a peľes és
nem peres bírósági eljaľást,
f)béľbeađó az onkormányzat lakásainak
kezelé s ét (fenntaľtás źú, Í:zemelteté sét) v é gző
megbizottja is (a továbbiakban:
Vagyonkezelő),
g)mtĺemlék lakás és műemlék éptilet alatt az
1991. évi )ooilIl. töľvény ( a továbbiakban:
ovt.) ss.$ (1) bekezdés f) pontja szerinti
műemlékeket is éľteni kell'
h)HVT teľület: az onkormĺĺnyzat helyi
vaľos-rehabilitációs teľiilet kij elĺlléséről és a
teľületen a rehabilitáció megvalósításáľól
szóló 321200|. (x. f6.) rendeletében
meslatźrozottvaros-rehabilitációsteľiilet,
i)tires lakźs az is, amelyik nincs kiiirítve, de

a lakásnak mar nincs bérlője vagy
elhelyezésľe jogosult haszná|őja,
j)az e|adási ajánlat kiadásáľa, valamint a
szeľződéskötésre e ľendeletben megállapított
hataridők a hiĺánypótlás teljesítésével
nyílnak meg,
k)a lakások elidegenítésével, illetve
megvásarlásával kapcsolatos nyilatkozatokat
íľásban kell megtenni,
l)egy év a\att365 napot kell éľteni,
m)ha a kijelölésľől hozott döntés mást nem
tarta|maz, az épület elidegenítésre való
kijelölése esetén a bennÍik lévő lakások is
elidegenítésľe kij elöltnek tekintendők,
n)az épületben egyes lakások is kijelölhetők
elidegenítésre,
o)z elidegenítésre való kijeliilés az
onkoľmlínyzat részéról nem jelent
kötelezettségvállalást a lakások
elidegenítésére és nem teremt alanyi jogot a
lakások megvásarlásaľa,
p)a lakás kcizművesítése: a lakásnak a
villamos-, viz-, csatoma-, gźlz- és t,ĺvhő
ellát^ĺsi vezeték'há|őzatba való bekĺjtése'
illetőleg ezt pőt|ő hźľ;i kozponti beľendezés
létesítése'
q) elővásáľlási jog a|apjan csak az á||am

tulai donából térítésmentesen önkoľmányzati
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tulaj donából térítésmentesen onkoľmányzati
fulajdonba kertilt lakás vásĺíĺolható meg,
Đ felújítás: meglévő építmény,
építményľész, önálló rendeltetési egység,
helyiség eredeti használhatóságának,
tizembiztonságanak biztosítasa éľdekében
v égzett építési-szeľelési munką
s) korszenĺsítés: meglévő építmény,
épitméĺyrész, ĺinálló ľendeltetési egység,
helyiség hasznáIati éľtékének.
teljesítőképességének, tizembiztonságának
növelése éľdekében végzett építési-szerelési
munka,

Đ önkoľmányzati eszközökbőI szetzett
lakásnak minősiil minden olyan lakás, amely
az á||arrÍől nem térítésmentesen került az
onkormanyzat Eiajdonába, kĹilönösen ha a
lakás nem az Ovt., illetve az ow. alapján
kerĹilt az onkoľmźnyzat tulajdonába, hanem
azt az onkoľmrínyzat öwnaga létesítette,
vagy tulajdonjogát megállapodás a|apjźn,
illetőleg egyéb módon szeÍezte,
u) a lakásigény méľtékére az
onkoľmlányzat fulajdonában lévő lakások
bérbeadásanak feltételeiről szóló rendeletet
kell alkalmazni.

szervezetné| történő iktatásának napjźÍ
követő munkanapon kezdődik,
w) ha a kérelemľől és jognyilatkozatrő|
töľténő önkormrĺnyzati döntésľől való
vźiaszadźsi hataľidő a döntés
meghozatalźnak napját kĺivető munkanapon
kezdődik és ilyen esetekben a napokban
meghataro zotĺ hatértđő alatt munkanapokat
kell érteni.

6.$
(2) Függetleniil attő|, hogy az épület
elidegenítésre való kijeltilése mikoľ tĺiľtént,
az épület eliđegenítésľe való kijeltilése
esetén sem lehet elidegeníteni:
a) a lakást, lakásként, ha utcĺíľól is
megközelíthető és iizleti tevékenységre is
alkalmas.

fulajdonba kerĹilt lakás vásárolható meg,

Đ felújítás: meglévő építmény,
építméĺyrész, tjnálló rendeltetési egység,
helyiség eredeti használhatóságĺínak,
üzembiztonságanak biĺosítása érdekében
végzett építési-szerelési munka,
s) korszeľiĺsítés: meglévő építmény,
építményrész, ĺinálló ľendeltetési egység,
helyiség haszná|ati értékének,
teljesítőképességének, tizembiztonságanak
növelése érdekében v égzett építési-szerelési
munka,
t)önkoľmanyzati eszközökbőL szęrzett.
lakásnak minősülminden olyan lakás, amely
az á||arltől nem téľítésmentesen került az
onkoľmányzat fulajdonába, kiilön<isen ha a
lakás nem az Övt., illetve az ow. a|apjźn
keľĹilt az onkormźnyzat tulajdonába, hanem
azt az onkoľmĺĺnyzat önmaga létesítette,
vagy fulajdonjogát megállapodás alapjan,
illetőleg egyéb módon szetezte,
u)a lakásigény méľtékére az onkoľmlínyzat
fulajdonában lévő lakások béľbeadásának
feltételeiről szóló ľenđeletet kell alkalmazni.
v) a rendelethatá|yba lépése után benyújtott
kérelemľől és jognyilatkozatről való

w) ha a kérelemĺől és jognyi|atkozatrőL
töľténő önkormányzati döntésről való
vá|aszadási határidő a döntés
meghozatalanak napját ktivető munkanapon
kezdődik és ilyen esetekben a a napokban
meghatáĺ ozott hatáľid o a|att munkanapokat
kell érteni.
z) az úllam elővlźsdrldsí jogról lemondó
nyílatkozatdnak hatúrídeje az ís, amíkor az
ajúnlat írdsban igazolható kijzlését kijvető
30 nap eltelt

6.$
(2) FĹiggetlentil attól, hogy az épület
elidegenítésre való kijelĺilése mikor töľtént,
az éptilet elidegenítésľe való kijelölése
esetén sem lehet elidegeníteni:
a) a lakást, lakásként, ha utcáról is
megkĺizelíthető és üzleti tevékenységľe is
alkalmas,
b)a iáľ bérbevett szociális

v) a rendelet hatályba lépése utĺán benyújtott | ĺĺnkormźnyzati döntésre vonatkozó
kérelemľől és jognyilatkozatrő| való | előterjesztés elkészítésének és döntésľe való
ĺinkormánvzati döntésre vonatkozó | előterjeszésének hatĺĺrideje a beadvany
előteľjesztés elkészítésének és döntésľe való | feladattal megbízott vagyonkezelő
előterjesztésének hatáľideje a beadviĺny I szervezetnél töľténő iktatasának napját
feladattal megbízott vagyonkezelő | k<ivető munkanapon kezdődik,



b) a ptiyázat útján bérbevett szociális
bérlakást és a páIyazat ftjan bérbevett
költségelvĺĺ (kontrollált) bériĺ lakást, a
bérleti jogviszony megszetzését követő 7
évig,
c)a méltányosságból pźlyźzaton kívĺil,
ľendkívüli élethelyzetben lévők részére vagy
szociális he|yzet a|apjáĺ béľbeađott
béľlakást,
d)ha a lakás ĺllydn épiiltben vaĺ; alrrelylrek
tĺĺľsashĺĺzi alapitő okiľatát nem nyújtottak be
az iĺgatlarl-nyilvántaľtásba való bejegyzés
végett,
e)ha a lakás olyan épiiltben van, amelynek a
trírsashrázi a|apítő okiratát e ľendeletben
előíľtak szerint ki kell egészíteni, annak
elvégzéséig,
f1harmadik személy részére annak a
bérlőnek a |akźsźtt,, aki nyugellátasban, vagy
nyugdíjszeľiĺ rendszeľes szociális ellátĺĺsban
részesül és elővasarlásijogával nem él.

(3) Függetlenül attőI, hogy az éptilet
elidegenítésre való kijelölése mikoľ töľtént,
az alábbi L<tzarő feltételek fennríllásáig a
lakás nem elidegeníthető:
a) arníg az Önkoľmĺĺnyzat költségvetési
szervének rendelkezése alatt áll,
b) amíg rá vonatkozőan az elidegenítési és

teľhelési tilalom fennáll'
c) ha a lakásľa vagy az épületľe az
építéstigyi hatóság hatźtrozott idejű, illetve
ideiglenes fennmaradási engedélyt adott,

d) amíg hatźrozott időľe vagy feltétel
bekövetkezéséig van bérbe adva,
e) amíg a béľlőjének az onkormanyzattal
szemben báľminemű tartozása van, ideéľtve
a kozszo|gźitatők felé fennálló tartozasokat
is, kivéve ha a tartozás źúĺjrtemezésérőL

megállapodás történik,

Đ ha a rá vonatkozó béľleti szerződés
felmondásra keriilt és a felmondási idő nem
jart Ie vagy a kiiirítésre irányuló jogvitás
elj arás j ogerősen nem fejeződött be,
g) a bérleti díjat vagy a bérleti jogviszony
más elemét érintő jogvita jogerős

bérlakĺást és a páIyazat útján bérbevett
költségelvű (kontrollált) bénĺ lakást, a
béľleti jogviszony megszerzését követő 10
évig,
c)a méltányosságból pá|yźnaton kívÍil,
rendkívüli é|ethelyzetben lévők részéte vagy
szociális he|yzet a\apján bérbeadott
bérlakást a bérleti jogviszony megszerzését
ktivető 10 évig,
d)lra a lalĺás olyan ópültbcn van, amclynelĺ
táľsasházi alapítő okiratát nem nyújtotĹák be
az ingatlarl-nyilvlĺntartrĺsba való bej egyzés
végett,
e)ha a lakas olyan épültben van, amelynek a
táĺsashźnl alapító okiratát e ľendeletben
előíľtak szerint ki kell egésziteni, annak
e|végzéséig,
f)haľmadik személy tészérę annak a
bérlőnek a|akását, aki nyugellátásban, vagy
nyugdíjszeríĺ rendszeres szociális ellátásban
ľészesül és elővásaľlásijogával nem él.
g) minőségi csere útjan béľbevett bérlakást a
bérleti jogviszony megszeruését követő 3

évig elcseľélni, 10 évig elidegeníteni nem
lehet.

(3) Ftiggetlenti| attő|, hogy az épĹilet

elidegenítésľe való kijelĺilése mikor t<iľtént,

az alábbi lr'lzárő feltételek fennállásáig a
lakás nem elidegeníthető:

a) aĺnig az onkormĺányzat kdltségvetési
szeľvének ľendelkezése alatt iĺll,

b) amíg rá vonatkozőan az elidegenítési
és teľhelési tilalom fennáll,

c) ha a lakasra vagy az éptiletľe az
építéstigyi hatóság hatźrozott idejrĺ'
illetve ideiglenes fennmaľađasi
engedélý adott,

d) amíg hatttrozott időre vagy feltétel
bekövetkezéséig van bérbe adva,

e) amíg a bérlőjének az
onkoľmanyzattal szemben
báľminemiĺ tartozása van, ideéľtve a
kozszo|gźitatők felé fennálló
taľtozásokat is. kivéve ha a tartozás
átütemezéséről
tĺiľténik.

megállapodás

Đ ha a rá vonatkozó bérleti szerződés
felmondásra kerĹilt és a felmondasi
idő nem jaľt le vagy a kitirítésre
iranyuló jogvitás eljĺĺľás jogerősen

nem feięződött be,lezesel
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h) ha a lakással kapcsolatos jogszabályban
előíľt, vagy szeľződésben vźtl.lalt
kötelezettséget a bérbeadó felhívásra sem
teljesítették, amíg a bérlő (használó) a
kötelezettségének eleget nem tesz,

i) építésľenđészeti e|jáľással vagy eľre okot
adó köľülménnyel érintett, az e|jarźsjogeľős
és végrehajtható hatźtrozatta| tĺiľténő
befejezéséig vagy az eljarásra okot adó
körtilmény megsztintetéséig,

j) ha át.a|akításra, koľszeľĹisítésre,
felújításra, bontásra kijelölt épületben van,
amig a munkálatokat nem végezték el,

k) ha a lakást magéha foglaló épület FIVT
terĹileten van, amíg az épu|etre a HVT-ľe
vonatkozó előírások érvényesek,

jha annak elidegenítését a Kt. megtiltotta,
aĺnigatilďom fennáll,
m) ha többszöľös bérlőkijelĺilési jog á1l fenn.
o) a bérleti szerződés keltétől szźlmított 3
hónapon belül.
p) a lakáscseľe útjrĺn szerzett önkoľmányzati
bérlakás' a bérleti szetzíĺdés aláírástÍőI
szánított 3 éven belül'

Đ a bérleti díjat vagy a béľleti
jogviszony más elemét érintő jogvita
jogerős befejezéséig,

h) ha a lakással kapcsolatos
jogszabályban e|őírt, vagy
szerződésben vállalt kötelezetts éget a
bérbeadó felhívásra sem teljesítették,
amíg a bérlő (használó) a
kĺjtelezettségének eleget nem tesz,

Đ építésrendészeti e|jźrással vagy eľľe
okot adó ktirĹilménnye| énntett, az
eljarás jogerős és végrehajtható
hatźtrozattal töľténő befejezéséig
vagy az eljárásra okot ađő
körülmény me gszĹintetéséig,

j) ha áta|akitźsra, korszeľíĺsítésľe,
felújítasra, bontásra kijeltilt
épületben van, aĺrńg a munkálatokat
nemvégezték el,

k) ha a lakast magába foglaló épület
HVT területen van' amíg az épületre
a HVT-re vonatkozó előírások
érvényesek,

l)ha annak elidegenítését a Kt. megtiltotta,
arnig a tilalom fennáll,
m) ha többszöľös bérlőkijeltllési jog áll fenn.
o) a béľleti szerzoďés keltétől szźtmított 3
hónapon belül.
p) az dllampolgdrÍ lakdscsere útjdn szerzett
önkormdnyzati bérlakús, a bérleti szerződěs
megkiitésétől szdmí,tott 3 évig,
q) ha lakdsra minőségi csere jogcímén
kiitiittek bérleti szerződést, és a bérlő últal
ft.zetendő lakds forgalmi érték kiilijnbiizet
iisszegét _ a szocítźlís iigłeket głakoľló
bizottslúg javaslata alapjón - a tulajdonosi
jogokat głakoľló bizottslúg bdrmely mértékig
csiikkentette, a bérleti szerződés
megkötésétől szómított 10 évig,
r) ha a lakós bérletí szerződése hatdrozott
ídőre, előbérletí jog bíztosítdsúval suílt, és
a szerződés lejórtdt kiivetőn a bérlő nem
tudta a szerződés megkiitní, de a szeľződést
akaddlyouí kiir ĺilményeket megs zíÍntette, az
Ísmételten megkötiitt a bérleti szerződés
esetében annak megkötésétdl szómított 10
évíg, valamínt
s) azon esetekben amikor u béľleti
szeľződést bérbeaúÍ felmondta, de a bérlő
tartozósút kieglenlítette és ismét bérletí
szerződést kiitiitt, az ísmételten megkötött a
béľleti szerződés esetében annak

szdmított I0 évis.
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A (3) bekezdés d) pontjában megjelĺilt k'lzárő
feltételek a|ka|mazása alól a feladattal
megbízott vagyonkezelő szewezęt
javaslataľa, a Gazdálkodási,
KerĹiletfejlesztési, Kĺiltségvetési és Pénztigyi
Ellenőrző Bizottság az e|idegenítésre való
kijelölés után adhat felmentést. A
munkaviszony fenná|lásáig bérbeadott lakás
esetén a munkáltató a munkaviszony
fennállasáról szóló igazolásźú a javaslathoz
csatolni kell.

6.$ (6) A felmęntés megadása feltételekhez is
köthető, melyeket ilyen éľtelmú döntés
esetén az adásv éte|i szer ződésben is rĺigzíteni
kell.

1e.$
(6) Ha az (I) bekezdés szerinti lakást a bérlő
határozott időre szólóan vagy feltétel
bekövetkezéséig bérli, és felmentést kapott
az elidegenítési tilalom alól, az áItala
fizetendő véte|źlrľa az (|-@) bekezdésben
foglaltakat kell a|kalmazĺn, ha a bérleti
jogviszony |994. maĺcius 3 1-ét megelőző idő
óta mźlr fennáll. Minden más esetben
határozott időre szólóan vagy feltétel
bektjvetkezéséig béľbe adott lakást béľlője
tészére a foľgalmi éÍték 95%-nak megfelelő
vételaron lehet eladni.

2l' $ (10) A ľendelet 2|. s-át2009. október 1.

és 2010. decembeľ 31. közötti időszakban _ a
rendeletben me ghataľo zott fe|tételekkel,
eliđegenítésre kij elĺilt lakóéptiletekben
eIhelyezkedő lakásbérleményre benyújtott
vételi kéľelemĺe, az a|źtbbí módosítást kell
alkalmazni:
1 .) 2| . s ( 1) b) esetében a vételár I0 %o-źnak

megfi zetése utan fennmaľadt vételráÍrész
megfizetéséľe utan adható ťlzetési

ítés illetve

6.$ (4) A (3) bekezdés d) és q)-s) pontjaiban
megjelölt kizźró feltételek a|ka|mazása aIő| a
feladattal megbízott vagyonkez eIő szerv ezet
javas|atźttą a Városgazddlkodlźsi és
Pénziigli Bizottsúg az eliđegenítésre való
kijelĺilés után adhat felmentést. A
munkaviszony fennállásáig bérbeadott lakás
esetén a munkáltató a munkaviszony
fennáIlastttól szóló igazo|ását a javaslathoz
csatolni kell.

6.$ (6) A felmentés megadása feltételekhez is
köthető, melyeket ilyen éľtelmű döntés
esetén az adásvéte|i szerződésben is rogzíteru
kell.
A 6. s (3) bekezdés q) r) és s) pontjaí
esetében a tulajdonosi jogokat glakorhí
bizottslÍg az elidegenítésí tílalom alól
felmentést adhat, de a bérlő aforgalmí érték
100 %-lźt köteles vételórként meg|ĺzetní. A
vételdľ meg|izetésére semmilyen
kedvezmény nem adható.

1e.$
(6) a) Ha az (1) bekezdés szeľinti lakást a
bérlő hatáľozott időre szólóan vagy feltétel
bekövetkezéséig bérli, és felmentést kapott
az elidegenítési tilalom alól, az á|tala
fizetendő vételźma az (\-(Ą bekezdésben
foglaltakat kell ďkalmazni, ha a bérleti
jogviszony 1994. maľcius 3l-ét mege|őző iďő
őtamźn fennáll.
b) Ha a hatdrozatlan idejűí bérletí jogviszony
bérleti díj nem Jizetése miatt hatúrozott
ídejűíre vúltozott, a vételdr a forgalmí éľték
50 %-a
c) Minden más esetben határozott időľe
szóIőan vagy feltétel bekövetkezéséig béľbe
adott lakást bérlője részére a forgalmi éľték
9 S%o-nak megfelelő vételaron lehet eladni.

21. $ (10) A 6.$ (3) p-s) pontjaí alapjźn
kötött ađásvételi szerződésben a bérlőt nem
illetik meg a 2|. $ (l)-(10) bekezdésben
foglalt kedvezmények, az (1) b) pont
r ész|etťlzeté sre vonatkozó ľenđelke zése, a (7 )
bekezdés, a (8) bekezdés és (9) bekezdés
kivételével, valamint a 22. $ (1)-(7)
bekęzdésében foglalt kedvezmények a (7)

bekezdés a) pontja kivételével.
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2.) 2|. $ (2) a) esetében vevő a szerzódés
megkĺitésekor a vételaľ I0 %-át kö,teles
megfizetni.

3.)2|. $ (2) b) esetében avéte|áľ |0%-anak
megfizetése után fennmaradt v ételźrr ész
megfizetésére adható fizetési könnyítés
illetve kedvezmény.

4.) 2|. $ (9) esetében a vevő a vételaľ 10 %-
át köteles azadásvételi szerződés
alált ásáv aI e gyidej Íĺle g fo glaló címén
megfizetni.
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Buda p est Fővá ros VIII. keľiilet Józsefu áľosi onk ormány zat Képviselő-testĺiletének

... ĺ201f . (.....) łinkormányzati ľendelete

a pénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamĺnt a személyes

gonđoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szćňő 3712004. (vil.15.)
önkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII' keľtilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselo-testülete a szociális

lgazgätásrőlés szociális ellátásolaól sző|ő 1993. évi III. törvény 10.$,25.$,26.$' 32.$(3)' 38.$(9)'

łJ.$, ło.5, 50.s(2), 92.$(1) és (2) bekezdéseiben kapott fęIhata|mazäs a|apjźn az Alaptörvéĺy 32.

cĺtĹ (t) uekezdés Ą pontjában meghatározott feladatkörében e|járva a kĺjvetkezőket rendeli

el:

1.$ Hatá1yźi vesztl a pénzbeiri és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a

szómélyes gondoskodásinýjtó szociális ellátások helý szabá,lyairól szőIő 3712004. (V[.15')

önkormányzati rendelet 21. $-a.

f .$Ez a rendęlet 2012. március l-jén lép hatá|yba.

Budapest, 20|2. február . '.

Dr. Mészáľ Erika

a je gy zőt helyettesíto a|jegy ző

Dr. Kocsis Máté

polgármester




