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Képviselő.testĺĺlete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkoľmĺínyzatokľól szóló 1990. évi LXV. töľvény 8.$ (1) bekezdése érte|mében: ,,A
telepiilési ilnkormányzatfeladata a helyi kozszolgáltatások körében kĺilönösen: a településfejlesztés, ą
telepiilésrendezés, az építeu és természeti környezet védelme, a lalcasgazdóIkodás, a vízrendezés és

vízelvezetés, csatornózás, kÖztemető fenntartása, a helyi kÖzutak és ktzterijletek fenntartósa, a helý
közutakon, a helyi tnkormányzat tulajdonóban álló k()zforgalom elől el nem zárt magánutakon,
valąmint tereken, parkokban és egłéb köztertileteken kozúti járművel torténő várakozás (parkolĺźs)

biztosítása, helyi tömegkozlekedés, a kÖztisztaság és teĺepiiléstisztaság biztosítósa; gondoskodds a
helyi tűnédelemről, kozbiztonság helyi feladatairól; ĺrozreműkÖdés a helyi energiaszolgóltatásban, a

foglalkoztatós megoldásában; az óvodáró[ az alapfolcu nevelésről, oktatásról, az egészségügvi, a
szocidlis ellóítźsdrót, valamint a glermek és ifiúsógi feladatolcról való gondoskodás; a kÖzösségi tér
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biztosítása; kazművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, spor.t tómogatása; ą nemzeti és

etnikąi kisebbségek jogai érlłényesítésének biztosítása; az egészséges életmód kozösségi feltételeinek
elősegítése.,,
Az egészségügyi és szociális ellátas, mint kötelező fe|adat 2013. évben is a teleptilési önkoľmányzatok
hataskörében marad.

Mint ahogy az egész országban, ligy a VIII. keriiletben is egyľe neheáebb fenntartani a hráziorvosi
ellátĺís színvonalát. Az orvosok nagyon leterheltek, ,,embeľpróbáló'' a munkájuk tekintettel arrą hogy
a kerĺiletben je||emzó szegénység, a rossz szociális körülmények, az ezek\ez kapcsolódó betegségek,
továbbá az idosek jelentős sztlmą a korukból adódó egészségügyi problémák is hatványozottan
jelentkeznek.

Van néhány kiemelkedő teľtilet, ahol jelentős szerepe van a házioľvosi, hĺázi gyeľmekorvosi és védőnői
alapellátó hźt|őzatnak: ilyen elsősorban a családon belĺili eľőszak mihamaľabbi felismerése, a
szenvedélybetegségekből, fiiggőségekbol, személyiségzavarokból adódó alkalmazkodiĺsi problémák,
stb. Ezért kiilönĺisen fontos a háziorvosi és védőnői ellátás színvonaliínak fenntaľtasą illetve javítása
kerületiinkben.
Mindezekre tekintettel felmerült annak a kérdése, hogy kerĹiletĺink miýen módon tudja segíteni a
Józsefviárosban közfeladatot ellátó gyermek és felnott hrĺziorvosokat, a védőn<ĺket, illetve hogyan tudja
a Józsefvaľoshoz való kötődéstiket megerősíteni.

A jelenleg hatályos önkoľmányzati béľlakĺísokra vonatkozó rendelet lehetoséget biztosít arrą hogy a
Képviselő-testiilet a kőzszo|gźiati alkalmazottak részéľe szo|gá|ati jelleggel, gyeľmek- vagy felnott
hiŁiorvosi feladatok e||át^áÍa szolgálati jelleggel bérleti jogviszony létesítéséről döntsön.

A Tisztelt Képviselő-testtilet az elmúlt hĺírom évben2 ęsetben döntött közszo|gźĺ|ati jellegű szo|gźiati
lakĺís béľbeadásáról, amelyből egy a gyermek háziorvosi feladat ellátás idejére, míg a másik a felnőtt
hĺŁioľvosi feladatok e|látasrĺnak az idejére sző|.

A Budapest Józsefviĺľosi onkoľmányzat tulajdonában ál|ó lakrísok bérbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 16120|0. (m. 8.) önkormányzati ľendelet l4.$ (3) bekezdés b)
pontja kimondja: ,,A kozszolgźIąti célú lakósra azt lehet bérlőnek kijelalni, aki ą bérbe adni kívánt
lakásnak a magasabb bérleti díjra vonatkozó rendelkezések szerint megállapított bérleti díjónak a
megfizetés ét vóllalj a.,,

A jelenleg béľbe adott szo|gáiati lakások bérlői piaci alapú lakbért fizetnek.

Elmondható, hogy Magyarorszźęon is -a több éve 1'artő gazdasági válság miatt- egyre több ember,
család került és kerĺil rendkívüli élethelyzetbe. Sajnos a kialakult he|yzeÍ. a ktizfeladatukat ellátó
személyeket sem keriilte e|.Ezért a keriileti'inkben közfeladatot ellátó gyermek- és felnőtt háziorvosok,
valamint a védőnők részére a szolgálati lakás biztosítasa mellett voĺuővá válhatna az, ha a résziikre
kijelölt vagy kijelölendő lakĺás bérleti díja -ľendkívtili é|ethe|yzet fennállása esetén-
cstikkenthetĺĺvé (piaci alapliból kiiltségelvúvé) vźtlina. Ugyanakkor a rendkíviili élethelyzet 2 évente
felülvizsgálatľa keriilne, amelynek eredményéľől a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsĘ döntene.

Józsefuiáľosi onkoľmĺĺnyzata a fenti döntés megllozata|aesetén segítséget tud nyujtani a kerĹiletiinkben
közfeladatot ellátó gyermek hráziorvosoknak, felnott hĺáziorvosoknak, valamint a védónőknek az
esetlegesen fennálló lakĺísproblémájuk megoldĺásában és az anyagi terheik mérséklésében, illetve
elősegítheti és megerósítheti a Józsefuĺíroshoz való kötődésüket.

Mindezekľe tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a Budapest Józsefoárosi
orkorm,ányzzt tulajdonában álló lakrások bérbeadásrának feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékérőt
sző|ő |6120|0. (n. 8.) önkoľmrínyzati rendelet módosítását azza|,hogy 

)



l.) A rendelet 3.s (4) bękezdés g) pontjában meghatározott lakĺás bérbeadĺási jogcím egészüljiin ki - a
kozszolgálati alkalmazottak részére szolgálati jelleggel, głermek- vagł felnőtt hóziorvosi feladatok
ellótására szolgólati jelleggel,, történo bérbeadłáson tĹl| ,,az onkormónyzat kizárólagos vagl többségi
tulajdondban lévő gazdasági társasógának dolgozója és a védőnői feladatok ellátásárą szolgálati
j elleggel', jogcímmel.

2.) A rendelet 14.$-a egészüljön ki a gyermek- és felnőtt hiízioľvosok, valamint a védőnĺĺi személyi
kör tekintetében -főszabá|yként piaci alapú lakbéft Ílzctnek-, rendkívtlli élethelyzetben pedig
költségelvĺi béľleti dijfizetésre legyenek jogosultak:
- ,,a rendkívül éIethelyzetfennállásą esetén vállalja, hogł legfeljebb kétévente a rendkívtili élethelyzete

felülvizsgdlatra keriil azzal, hogl afelĺilvizsgólaĺ eredményével egłidejíĺleg a bérleti díj módosításáról
a tulajdonosi jogokat gnkorló bizottság dan1
- a mór fennálló bérlet és rendkívĺili élethelyzet esetén a bérlő kérelmére a bérleti díj módosításáról a
tulajdonosijogokat głakorló bizottsóg dont azzal, hogł a rendkívüli élethelyzetet legfeljebb kétévente

felťilvizsgálja.,,

3.) A rendelet 14.$ (3) bękezdés cc) pontja egészüljön ki a védónői személyi kiinel.

4.) A rendelet 43. $ (8) bekezdése kimondją hogy ,,a piaci alaptł lakbérrel tortént bérbeadás esetét
kivéve, a bérlő beźrmikor kérheti a szociális lakbér megállapítását.,, Javaso|juk ezen szakasz
bekezdésének kiegészítését ez'z'a|,hogY a 14.$-ban meghatározottkĺizszo|gá|atĺ cé|ú béľbeadással és
a piaci ďapú lakbéľrel töľtént bérbeadás esetét kivéve, abér|ő bármikor kérhesse a szociális lakbér
megállapítĺísát.

A Képviselo.testĺilet hatĺásköre az Alaptöľvény 3f . cikk (l ) bekezdés a) pontjában, valamint a
helyi önkormźnyzatohő| szoló 1990. évi LXV. töľvény t0. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéťük a Tiszte|t Képviselő-testtiletet a rendeletmódosítás elfogadásara.

Budapest, 20|2. o|<tőber |2.

k,,-,*y^ ońJa^-
dľ. Feľencz Orsolya
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosĺ onkoľmányzat Képviselő.testü|etének
... 12012. (...) łinkoľm ányzati ľendelete

a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában álló lalcĺsok béľbeadásának
feltételeirőI, va|amint a lakbér mértékéľől sző|ő 1612010. GII. 08.) iinkormányzati

rende|et módosÍtásáľól

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a lakások és

nem lakás cé|jára szolrgő|ó helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló |993. évi Lxxvm. tiirvény 3. $-ban kapott fe|bata|mazős alapjźtn az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pon$ábaĺ meghatározott feladatköľében e|jfuva a
kiivetkezőket rendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuárosi Önkormźnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről sző|ó |612010. (Iil. 08.) önkoľrnányzati rendelet
(a továbbiakban: RendeleĐ 3.$ (4) bekezdés g) pontja helyébe a kiĺvetkező rendelkezés
lép:

,,g) közszolgálati alkalmazottaŁ az onkorményzat kizáľólagos vagy többségi tulajdonában
lévő gazdasźryi táľsaságának dolgozói, továhbá az Önkoľmányzat területén ellátási
kötelezettséggel tevékenykedő gyeľmek-, felnőtt háziorvosok, valamint védőnők részére
szolgálati j elleggel,''

2. $ (1) A Rendelet l4.$ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(l) A 3.$ (4) bekezdés g) pontjában meghatározott szolgálati jellegiĺ bérbeadás esetén a
rendeletben előíľt béľbeadási feltételeket nem kell alkalmazni.''

(2) A Rendelet 14.$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,c) Hatźrozott vagy batźrozat|an idejii foglalkoztatási jogviszoný létesített és megfe|el a

munkáltató által meghatźtrozott feltételeknek és

ca) az Önkormányzatkizáľó|agos vagy többségi tulajdonában |évo gazdasőgi társasőryának a

do|gozőjaovagy

cb) az onkoľmányzat Polgármesteri Hivatalának dolgo zója, vagy

cc) az onkoľmányzat terĹileti ellátási kiitelezettségge| végzendő gyermek-, .és felnőtt
hiáziorvosi feladatok e||áttásźlt szerződés a|apján egyéni vái|a|kozőként, vagy gazdasáłgi

tĺírsaság tagjaként átvő||a|va, valamint védőnőként a kerĹiletben tevékenykedik.''

(3) A Rendelet 14.$-a a követkęző (8) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(8) Az onkormányzat terĹiletén ellátási kötelezettséggel tevékenykedő gyeľmek-, felnőtt
hĺŁioľvosok, valamint védőnők rendkívüli élethelyzetĹik esetén költségelviĺ bérleti díj
megái|apítźlsátkéľhetikaza|ébbiakszerint:



a) a ľendkíviil élethelyzet fennállása esetén vá||a|ja" hogy legalább kétévente a rendkívüli
é|ethe|yzete feliilvizsgálatra kerül azza|, hogy a felülvizsgálat eredményével egyidejűleg a
bérleti díj módosításáľól a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt vagy

b) a már fennálló bérleti jogviszony során a rendkívüli é|ethe|yzet bekövetkezése esetén a
bérlő kérelmére a bérleti díj módosításáľól a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt
azza|, hogy a rendkíviili é|ethe|yzetet|ega|árbb kétévente felülvizsgálja.''

(4) A Rendelet 14'$-a a következő (9) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(8) Ezen szaV'asz alkalmazásában rendkíviili élethelyzetíĺnek minősĹi|, aki létfenntartáséú
veszélyeztetó rendkívüli helyzetbe keľiilĹ vagy egyéb okból taľtósan, vagy átmenetileg
létfenntartási gondokkal küzd.''

3.$ A Rendelet 43.$ (8) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(8) A bér|ő -az alábbi kivételekkel- bármikor kérheti szociális lakbér megáů|apításźú:
a) ha a bérbeadás piaci alapú lakbérrel töľtént,
b) a 14.$-ban megbatározott esetekben.''

4.$ Ez a rendelet 2012. oktć:ber 24-én lép hat.ílyba és a folyamatban levő eljáľásokban is
alkalmazni kell.

Budapest 2012. oktőber ...

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁs

A Budapest Józsefvárosi onkoľményzat tulajdonában á||ő lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ó |6/f0l0. (III. 08.) önkormźnyzati rendelet
eddig is lehetővé tette az önkoľmányzati lakások közszo|géiati jellegíĺ béĺbeadását az
onkoľmányzat kizárólagos vagy tiibbségi tulajdonában |évő gazdasági táľsaságának és a
Polgáľmesteri Hivatalának dolgozói, tovább az Önkoľményzat teriiletén tevékenykedő
gyeľmek-, és felnőtt hĺáziorvosok részére.

1.$: a rendelet 3.$-ban meghatfuozott köz'szo|gá|atl jellegíĺ béľbeadást kiterjesĺi az
tnkormányzat tertiletén ellátási kötelezettséget teljesítő védőnői köľre is.

2.$: a rendelet 14.$-a megadja a közszolgálati jellegu bérbeadásra jogosultak pontos

felsoľolását.

A rendelet 14.$ (8) bekezdése a|apján Józsefuárosban közfeladatot ellátó gyeľmek- és felnőtt
hĺázioľvosok, valamint a védőnők részéte a szo|gáiati lakás biztosítĺísa mellett a ľészĺikľe
kijelölt vagy kijelölendő lakás bérleti dija -rendkívüli é|ethe|yzet fennállása esetén-
csökkenthetővé (piaci alapúból kiiltsége|vűvé) válik. Ugyanakkor a rendkíviili élethelyzet
kétévente feltilvizsgálatľa kerül, amelynek eredményéľől a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság dönt.

Budapest Józsefuáľosi onkormányzata a rendeletmódosíĺíssal segítséget tud nyújtani a
keriiletiinkben közfeladatot ellátó gyermek hiŁiorvosoknak, felnőtt háziorvosoknak, valamint
a védőnőknek az esetlegesen fennálló lakáspľoblémájuk megoldásában és az anyagi terheik
méľséklésében, illetve elősegítheti és megeľősítheti a Józsefuároshoz való kiitődésüket.

Ezen szakasz meg}latfuozza a ľendkívĹili é|ethe|yzetre vonatkozó rendelkezések
alkalmazísának lehetőségét, miszerint rendkívtili élethelyzetben van az, aki létfenntaľŁástát

veszé|yeztető ręndkíviili helyzetbe keriilt, vagy egyéb okból taľtósan, vagy átmenetileg
létfenntaľhĺsi gondokkal kiizd.

3.$: A közszo|gálati jellegű lakás bérleti dfia csak rendkíviili életheýet esetén, kétéves
felülvizsgálattal csökkenthető és a bérlők nęm kéľhetik szociális lakbér megéilrapitásáú.



A Budapest Józsefváľosi Onkoľm ányzat
tu|aj donában á|Ió lalĺĺsok béľbeadásának
feltételeiről, va|amint a lakbéľ mértékéľől

szőiő t6l2010. (III. 08.) tinkoľmányzati
rendelet

3.$ (4) A lakások bérbeadása töľténhet:
a) pá|yźnatútján,
b) rendkívüli élethelyzetben |évőkkel
létesített bérleĹ pályrázaton kívül,
c) bérlő halréia után a lakásban visszamaradt
jogcírn nélküli használók elhelyezése,
d) takásgazdáikodási feladatok teljesítése
érdekében,
e) bérbeadás minőségi csere keľetében,
páiyźr;aton kíviil,
f) bérlőkijelölési és bérlő kiválasztási jog
a|apjźn,
g) közszol.gáiati alka|mazottak részére
szo|gáůati jelleggel, gyeľmek- vagy felnőtt
hĺŁioľvosi feladatok el|áúźlsźra szolrgéiati
jelleggel,

h) törvényben, bíľósági- vagy hatósági
határozatban előírt bérbeadási vaw
elhelyezési kötelezettsé g a|apján,
i) közéľdekű célok megvalósítiása érdekében,
j) řrvT terĹiletén feltétel bekövetkeztéig,
k) előbérleti jog alapján,
l) hĺázfeliigyelői szolgálati jelleggel
m) olyan jogcímnélkiili lakáshasználók
elhelyezése keľetében, akik korábban bérlők
voltak.
n) nem lakás célri helyi helyiség lakássá
minősítését követően új béľleti szeľződés
kötésével.

Budapest.Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefváľosi on koľm áłny zat Képviselő-

testiiletének
... 12012. (...) önkorm ányzati ľendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat
tulajdonában álló lalĺĺsok béľbeadásának
feltételeiľő|' valamint a lakbéľ méľtékéľől

szőiő 1612010. (III. 08.) önkoľmányzati :

ľendelet módosít

g) közszo|gő|ati alkalmazottat az
Onkormányz at klzáró|agos vagy tiibbségi
tulajdonában lévő gazdaságĺ táľsaságának
dolgozói, továbbá az Onkoľmányzat
teľü|etén ellátási kiitelezettséggel
tevékenykedő gyeľmek-, felnőtt
háziolvosot valamint védőnők részére
szolgźúati jelleggel,



Béľbeadás közszo|gá|ati alkalmazottaknak
14. S

(1) A rendeletben meghatétrozott bérbeadási
feltételeket nem kell figyelembe venni
a bérbeadáskor' ha a béľbeadás a 3.$ (4)
bekezdés g) pontja szerint a következők
tészére töľténik:

(2) 
^ 

3.$ (4) bekezdés g) pontja szeľinti
célokra felhasználható lakásokat (a
továbbiakban: közszol.géiati célú
lakĺísok) a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság javaslata a|apján a Képviselő-
testiilet jelöli ki. A lakások bérlőjére a
munkáltatók tehetnek javaslatot a
polgáľmestemek. A bérbeadásról szóló
döntés a Képviselő-testiilet hatiásktiľe.

(3) A közszolgá|ati cé|tl lakásľa azt lehet
bérlőnek kij elölni, aki :

a.) nem rendelkezik a fibváros teľĹiletén
önkoľmányzati lakásbérlettel, béľlőtlársi
jogviszonnyal, illetőIeg tulajdonában,
haszonélvezetében lakás nincs, és
b.) a bérbe adni kívánt lakásnak a magasabb
béľleti díjra vonatkozó rendelkezések szerint
megáIlapított bérleti díjának a megfizetését
vá|lalją és
c.) az (l) bekezdés szerinti munkáltatónál
hatźrozott, vagy határozat|an idejtĺ
foglalkoztatrísi jogviszoný létesített és
megfelel a munkáltató á|ta| megllatálrozott
feltételeknek, és:

ca.) az onkoľmányzat kizárólagos vagy
többségi tulajdonában lévő gazdasági
táľsaságának a do|gozőja, v agy
cb.) az onkoľmányzat Polgáľmesteri
Hivatalának a do|gozója" vagy
cc.) azon gyermek _ vaw felnőtt háziorvos,
aki az onkoľmányzat teriileti ellátási
kötelezettséggel végzendő gyeľmek, vagy
felnőtt hĺŁiorvosi feladatok e||étásźt
szerzodés a|apján egyéni válla|kozóként,
vagy társaság tagjaként áúvá||a|va a
keriiletben tevékenykedik.
(4) A közszo|gźiati célú lakás bérbeadása a

bérlőnek az adott szeľvnél fennálló
közszo|géiati (alkalmazási viszonya)
idotartamár a történhet.

Béľbeadás közszolgálati alkalmazottaknak
14.S

(1) Á. 3.s (4) bekezdés g) pontjában
meghatározott szolgálati je|legű béľbeadás
esetén a rendeletben előíľt béľbeadási
feltéte|eket nem kell alkalmazni.

c)Határozott vagy batńrozat|an idejű
foglalkoztatási jogviszonyt létesített és

megfelel a munkáltatő á|ta| meghatáľozott
fe|tételeknek és
ca) az onkormányzat kizáľó|agos vagy
tiibbségi fulajdonában lévő gazdasági
táľsaságának a dolgozója, vagy
cb) az Önkoľmányzat Polgáľmesteri
Hivatalának do|gozőja, v agy
cc) az Onkoľmányzat teľületi e|látási
ktitelezettséggel végzendő gyeľmek-, és
felnőtt házioľvosi feladatok e|látását
szeľződés alapján egyéni vállalkozóként'
vagy gazdasági táľsaság tagiaként
átváůla|va, va|amĺnt védőnőként a
keľü|etben tevékenykedĺk



(5) Ha aközszo|gállati célú lalĺás bérldének a
közszolgálati JOgylszonya
(munkaviszonya) nem a munkáltató
érdekkörében felmeľĹilő ok folytĺn szíĺnik
meg' a bérlő koteles a lakiást minden
elhelyezési igény nélkĺi| a közsm|gźiati
jogviszony (munkaviszony) megszíĺnését
követő l5 napon belĹil kitiríteni.

(6) Ha a közszo|gěiati jogviszony
(munkaviszony) megszűnésére a
munkáltató érdekköľében felmerĹilt ok
miatt keriil sor' a bérleti szeľzódést
további 1 évre fenn lehet tartani. A
határidő |ejártźna| a bérlőnek minden
elhelyezési és pénzbeli téľítési igény
nélkiil 15 napon beliil ki kell Ĺirítenie és
a bérbeadónak vissza kell adnia a lakást.

(7) A közszol'géiati jogviszony
(munkaviszony) nyugdíjazás miatt
töľténő megsziintetése esetén, a
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
javaslatára a Képviselő-testiilet diinthet a
kiizszolgálati (alkalmazási viszony)
időtartamára bérbe adott lakás
határ ozat|an időľe szó ló béľbeadásáró l. (8) Az onkoľmányzat teľĺi|etén ellátási

ktitelezettséggel tevékenykedő gyeľmek.,
felnőtt hrĺzioľvosok, valamint védőnők
ľendkívÍi|i é|ethelyzetiĺk esetén kiiltségelvű
béľleti díj megá||apítását kéľhetik az
a|ábbiak szeľint:
a) a rendkívůil élethelyzet fennállása esetén
vál|alja' hogy legalább kétévente a
ľendkívĺilĺ élethelyzete felülvizsgálatľa
keľül azza|, hogy a felülvĺzsgá|at
eľedményével egyidejűleg a béľleti díj
módosításáľól a tulajdonosi jogokat
gyakoľló bizottság diint' vagy
b) a már fenná|ló béľ|eti jogvÍszony soľán
a rendkÍvůili élethelyzet bekiivetkezése
esetén a béľIő kérelméľe a bérleti díj
módosításáľó| a tulajdonosĺ jogokat
gyakorló bĺzottság diint azzal, hogy a
ľendkívĺi|ĺ élethelyzetet legalább kétévente
felůi|vizsgálja.

(9) E;zen szakasz alkalmazásában
ľendkívülÍ élethe|yzetĺĺnek minősĺi|' aki
létfenntartását ľendkíviiIi
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43. (8) A piaci alapú lakbéľrel töľtént
béľbeadás esetét kivéve, a bérlő báľmikor
kérheti a szociális lakbér megállapítását.

helyzetbe keriĺlt, Yagy egyéb okból
tartósan, vagy átmenetileg létfenntaľtási
gondokkal küzd.

43.$ (8) A bérlő -az a|ábbi kivételekkel-
báľmikor kéľheti szociális lakbéľ
megállapítását:
a)ha a béľbeadás piaci a|apú lakbéľľel
tiiľtént'
b) a 14.$-ban meghatározott esetekben.
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