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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
|ete számära

Tĺsztelt Képvĺselő.testůilet!

A 10/20|1. (II.21.) ök. rendelet 13. $ b.) pontja szerint a Képviselő-testĺilet a 47.$(1a) a)
pontjában megállapított lakbéľ méľtékét 2012. évt(5|kezdĺĺdően minden évben felülvizsgálja.

A rendelet figyelembevételével a lakbér mértékének emelése aza|ábbíakszerint ďakult:

A szociális jelleggel bérbe ađott lakások alacsony darabszálma miatt csekély méľtékíí IeÍtvo|na az
emelés többletbevétele, ezért a szociális lakbéľ nem emelkedett, csak a költségelvÍĺ és a píaci
alapűlakbér, 20Il. április hó 1. napjátőI10%-kaI, majd 2012. februlíľ 1. napjától 5'3yo-a].

Az igen csekély mértékű bevételt<ĺbbletre tekintettel, valamint arra, hogy a 20II. decembeľi 390
szociális lakbéręs bérlők szálna 20|2. decembeľre csupián 436-ta emelkedett' nem javasolt a
hĺíromfele szociális lakbéľ.kategória egyikénél sem a lakbéľ emelése 2013. mĺĺľcius 1. napjától.
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Előteľjesztő: Egry Attila alpolgĺírmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013. januěn 23. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefuaľosi onkormrínyzat
bérbeadásrĺnak feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľől
önkormányzati rendelet módosítas tewezętének elfogadásáĺa.

tulajdonában á||ő
szóló 16120|0.

lakások
8.)(n.

A napirendet nyílt ülésen kell tláľgyalni, a d<intés elfogadásĺĺhoz minősítętt szavazattöbbség
sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bżottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bwottsáryvéleményezi x
Határ ozati j av as|at a bízottság szélmźn a:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gáLtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnęk az előtefiesztés megtárgyalását.



A 2007. szeptember 1. napjától töľtént lakbéremelés óta eltelt időszakban az épiiletek
tizemeltetési és fenntaľtási kciltségei jelentős méľtékben megnövekedtek. A bevételi összegek
azonban nem követték a kiadási oldal váItozásut. A kĺjltségek fedezetének megteľemtése
érdekében 20|l. április 1. napjától, majd 2012. februáľ l. napjátő| megemelt költségelviĺ és a
piaci lakbérek pozitív bevétele sem fedezi a bevételi és a kiadási oldď közĺitti rést.

Figyelembe véve 2012. februaľ l-től a kciltségelvú- és a piaci alapú lakbér 5,3 o/o-os emelését,
20|2. évben a lakbér/lakáshaszná|atl' díj előírása brutti 580 083 E ľt, a bęvétel 4|7 825 E .t.t volt,
így a lakbétlhasznźiati díj beszedettség 2012. évben 72,03 oÁ ak'tszárriźz;ott előíľáshozképest (a
beszedettségi mutató hátralékkal egütt 86,45 %-os). A béľbe/hasznźlatba adott lakasok
darabszźtma folyamatos cstikkenést mutat, amely a2011. december havi 4742 đb-al szemben
2012. december hónapban 4 5l5 db volt.

Annak éľdekében, hogy a jelenlegi _ a bevételi és a kiadási oldal k<iz<itti réssel jellemezhető _
helyzet elkerĹilhető legyen, a jelenleg haĺĺlyos rendelet szerint 5 Yo-os méľtéktĺ emelést
javasolunk a költségelvtÍ lakbér és a piaci alapú lakbér típusok esetében, 2013. maľcius 1.

napjźúő|, a szociáli s lakbérek v á|tozatlanul hagyás a mellett.

A ténylegesen fizetendő lakb& a|apját képező _ nĺjvelő és csökkentíĺ téĺyezőkkel nem
rendelkező lakásokra megállapított _ lakbéľ komfoľtfokozat szeriĺti mértéke bruttó (AFÁ-val
növelt) ĺĺsszegben, a kerekítés szabá|ya szerint 2013. februaľ hó 28. napjźig, illetve
20|3. miĺrcius 1. napjától az alábbiak szerint alakul:

A lakbéremelés hatasának előrevetítéshez szfüségesnek taľtjuk az a|ábbitájékoztatást adni:

Az ]' számú mellékletbenkjmutatásľa kertiltek a bérbe/haszná|atba adott önkormźnyzati lakások.
A kimutatĺís a KVR-ből leválogatott komfortfokozat szerinti teľületi adatok aIapjan készĹilt,
2012, november 30-i állapottal. A kimutatiís aLapjan a lakások jelentős ľésze költségelvrĺ
lakbénel van béľbe/haszĺélatba adva. A komfoľtos és a komfoľt nélktili lakasok aúnya azonos'
ezt követően a felkomfortos és az összkomfoľtos lakások kĺivetkeznek (meglehetősen alacsony M

Komfoľt fokozat:
Szociálĺs lakbéľ:

Ft/fiłlhő
Kiiltségelvű lakbér:

Ftlm.lhő
Pĺaci alapú lakbéľ:

Ftlm.lhő
2013.02.28-ie 20l3'03.01-től 2013.02.28-is 2013.03.0l-től )/ôt1 0) )?,-io 20l3.03.01-től

Nem távfiítéses
összkomfoľtos
lakás esetén

368,00 368,00 470,00 493,00 845,00 886,00

Komfoľtos és trívfiĺ-
téses összkomfoľtos
lakás esetén:

345,00 345,00 439,00 461,00 791,00 831,00

Félkomfoľtos lakás
esetén: 225,00 225,00 286,00 300,00 514,00 540,00

Komfort nélktili
lakás esetén:

173,00 173,00 221,00 f32,00 396,00 417,00

Sztikség1akás
esetén: 138,00 138,00 177,00 185,00 317,00 333,00



ĺĺsszkomfortos lakasok szźlma), majd az <lsszkomfoľtos tavflĺtéses lakások és a szĹikséglakrísok
|-2 %o-os aráwrya|. A tablazat tafia|mazza a lakások komfoľtokozatonkénti bontása alapján az
emelés mértékéľe vonatkozó kimutatást is. 2013. mĺáľcius 1-tő1 a kĺĺltségelvĺĺ és a piaci ďapú
lakbéľ típusok 5 oń-os mértékíĺ lakbéremelésével szźtmíEĺa bruttó 28 304 E Ft előírás.nclvekedés
váľhatő, amely 70 %o-os beszedettséget feltételezve bruttó 19 813 E Ft bevétel-növekedést
fe|tételez. Azonban a tablázat a szociális lakbértípusnál csak az a|ap szociális lakbér méľtékét
tarta|mazzT a7'az a III. szociális lakbér-kategóriát. Nem veszi, és nem is veheti figyelembe a
2012. marcius 1. napjától bevezętett I. és II. szociális lakbéľ-kategőntú, miveI azok az a|ap
szociális lakbér számított méľtékéből bérlőnként képződnek, csökkenve a 20|2, marcius l-től
megsziĺntetett lakbértĺĺmogatás képletével, amely jövedelmi, jogosultsági, stb. tényezőket
tartaImaz egyénenként. Ezért az 1. szźtmu melléklet csak tźtjékoztatásra ďkalmas, a
lakbéremelésből keletkező bevételtöbblet becsléséľe nem.

A 2013. mĺárcius 1. napjátő|, a költségelvű és a piaci alapú lakbér típusoknál javasolt 5 o/o-os

lakbéremelés 20|3. évi lakbér/használati díjbevételre gyakorolt hatásĺának elemzésénél, a
bevételtĺjbblet becslésénéI a20|2. évi kiszĺĺm|źaott tényelőíľással és ténybevétellel számoltunk.
2012. évben |<lszźlm|źzott 580 083 E Ft összegú lakbér/ľrasmá|ati díje|oirást, és a k<iltségelvíĺ és a
piaci lakbér 2013. miáľcius l-től esedékes 5 o/o.os emelését alapul véve, a 2013. évi összes
|akb&hasznźlati díj előíľás vźrhatő összege bruttó 604253 E Ft. Az optimális esetben vett
70 %o-os beszedettségi mutatóval bruttó 422977 E Ft vaľhatő lakbétlhaszná|ati díjbevételt
feltételez amely vaľhatóan alacsonyabb méľtékben rea|izźiődik, tekintettel a bérbe/ľrasznźiatba
adott lakások szrĺmának (elidegenítés, birtokbavétel miatt) folyamatos cs<lkkenésére.
A 2012. teljes évi, bruttó 4|7 825 E Ft bevételhez viszonyítva' 2013. évben tehát mind<jsszesen
bruttó 5 t52 E Ft bevétel-növekedés várható. Természetesen csak abban az optimźiis esetben
vĺáľható ez abevétel.növekedés, amennyiben a béľbe/ľrasznáůatba adott lakások daľabszáma nem
cscjkken tovább, illetve a szociális lakbérek darubszálma és típusa nemvźůtozik számottevően.

A 2007. szeptembeľ I. napjátő| végrehajtott lakbéremelést követően az a tapaszta|at, hogy az
ęmeléssel nem csak a lakbér |<lszám|źnott e|őírása és a lakbérbevétel, hanem aháfta|éká|lomlíny
is, vďamint az igénybevett támogatások összege is ncivekedett. Az emelést megelőzően a
lakbérbeszedettség 73,73%o-os ańnya 2008.ra 7|,95oÁ-ra, 20|0-re 7O%o-ta, 20l|-re 66,7%o-ra,
20I2łe 72,03%o-ra vźltozoÍt, Ezen felül az önkoľmźnyzatí költségvetést befolyáso|ó tényező az
is' hogy a k'lszźmĺrźľ:ott előírás ÁFA összegét be kell fizetĺri a NAV részéte akkoľ is, ha az bę
nem folyt bevétel (hátralék), amely ahátta\ékbefolyásával egyidejtĺleg térül csak meg.

l.) 20|2. évben a rendelet több pontja módosíüísľa keľtilt a tekintetben, hogy a lakbér/hasznźiati
díjak változásának közlése _ a váItozást követő első _ szźtmléharl töľténik. E tekintetben a
ľendelet 49. $. (4) bekezdése is pontosítiĺsra szorul.

2) e|talanos tapaszta|at, hogy az igen alacsony jĺlvedelemmel rendelkező háztarások az aktuális
tfugyhavi számlájukat nem feltétlenül a lakbér összege, hanem a rendkívül magas víz-
csatornahasznźůali díj összege miatt nem fudják teljesíteni, de anyagi helyzetiik nem teszi
lehetővé vízőra felszerelését, hitelesítését. A Tisztelt Képviselő-testĹilet 57120|2. (II. 16.). szźlmtl
hatźlrozat 2.) pontjában döntĺitt aĺľól, hogy Kisfalu Kft. a szociális lakbéľľel rendelkező 113
lakásban szereltessen fel vízőtát, és hitelesítesse azokat, a költségvetésben meghatáĺozott kiilön
keretből (a đarubszźtm 20I 1. november 3 0-i állapottal keľtilt kimutatásra).
A mai napig 89 lakásban megtöľtént avízőtźk felszeľelése, a fennmaĺadő 24lakásban vagy volt
mĺáĺ nem hitelesített vízőra, vagy a béľlők nem engedték meg annak felszerelést. Az}I3.januríľ
havi analitikus nyilvántaľtĺísunk szeľint jelenleg 85 lakás van, ahol szociális lakbér van
megállapítva, de nem ľendelkezik vízőrźlval, azonban ez a kör folyamatosan bővülhet, igy 2013.



évbenkb. 150lakásbantöľténő vízőra felszeľelésseljavasoltkalkulálni. A2012. évre erre acé|ra
biztosított vízőra felszeľelési keretből megmaľadt 2 500 E Ft. A szociális lakbér jogosultsági kör
bővülésével megváltozott a szociális lakbénel ľendelkező bérlők kłĺre, ezért a Kisfalu Kft. az
alacsony jövedelemmel ľendelkező háztartźlsok fizetőképességének javítasa céljából javasolja
valamennyi szociális lakbénel ľendelkező lakásban vizőrźk folyamatos felszerelését és
hitelesítését az onkormanyzat költségére. A Felügyelő Bizottság 20|2. december |2-én
megtaľtott iilésének iavaslata alapjźn a kĺizös költség., a felúiítási. és vízőra felszeľelési alap
pénzmaľadvźnya _ a 20|3. évre a költségvetésbe beállítotí vízőta felszerelési alappal egyutt _
fedezetet nyujt.

A |6120|0. (III.08.) szźlmű ĺinkoľmányzati rendelet módosításrĺnak tewezete jelen
előterjesztésem mellékletét képezi.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a lakások és helyiségek bérletére, vaLanint az
elidegenítéstikĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástiirvény)
79 $ (1) bekezdése kimondja, hogy: ,,Az önkormányzatnak rendelete megallrotása előtt a bérlők
és a bérbeadók telepiilésen míÍkĺjdő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A
rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetm,ényt kell lazzétenni, amelyben határidő
kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére. ''

Fenti ľendelkezés figyelembevételével, a lakásbérbeadási rendeletmódosítás megalkotĺĺsźtĺa tett
javaslat a Lakásbérlők és Lakók Egyesĺilete elnökének megküldésre kerül.

A Magyaroľszág helyi önkoľmanyzatairő| szőIő 20|1. évi CL)o(Xx.. törvény (Mötv.) 107. $-a
szerint a helyi cinkormĺányzatot - t<lrvényben meghatározott eltérésekkel . megilletik mindazok a
jogok és terhelik mindazok a kĺjtelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, teľhelik. A
tulajdonost megillető jogok gyakorlásaról a képviselő-testtilet rendelkezik. A Képviselő-testiilet
hataskörét a Möw. 107. $-a, valamint Budapest Józsefuiíľosi onkormanyzat vagyonĺĺról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlĺĺsaľól szóló 66l20t2. (xI. 13.) számú rendelet
(Vagyonľendelet) 16. $. a) ab) pontja ľendezi.

Kéľem az a|ábbi határ ozati j avaslat elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úey dönt. hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft. iigyvezető igazgatőjźń, hogy a
lakbéremelés vonatkozásában a béľlők tajékoztatasarő| gondoskodjon, és a lakbér
mértékére vonatkozó rendeletmódosítiĺssal kapcsolatos jáľulékos fęladatok végľehajtása
érđekében tegye meg a sztikséges intézkedéseket.

2.) felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezetó igazgatőjźĺt, hogy
valamennyi szociális lakbénelľęndelkező lakásban folyamatosan gondoskodjon a vízőrź/ľ.
felszeľeléséről és hitelesítésľő|, az erre a céIra elkülönített keretből.

x'elelő s : po l gármesteľ, K i sfalu Kft iigyvez etíĺ igazgaÍőja



Határidő: 1.) pont esetében f0|3. februáľ 15.

2.) poĺt esetében folyamatos

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013 januaľ 8.

Torvényességi ellenÓrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásábĺóI:

ĺ/ful
Egry Attĺla

ďpolgĺírmester

łn-,fuąŁ
a|jegyző

1. számű mellék|et: Kimutatás az cinkormrínyzati lakások lakbéľ-típusonkénti, illetve
komfortfokozatonkénti me go szlásĺĺľó l
2. számú mellék|et: A Budapest Józsefuiĺrosi onkormanyzat tulajdonában át|ő lakasok
bérbeadĺásanak feltételeiľől szóló t6l20l0. (III.08.) szźmtĺinkoľmányzati rendelet módosítrísrĺnak
tervezete



lakbéremelés mértéke
komfortfokozatonként ( bérbe/haszná|atba

adott |akás)

komfort né|ktlIi

táVf téses szkomfortos

,, : 106

1. sz. me||ék|et



f. szźLműmelléklet

Budap est Főváľos VIII. keľůitet Józs efvá ľos onkoľm ány zata Képvĺs elő-testületén ek
...l2013.(...) iinkoľmányzati rendelete

a Budapest Jőzsefvárosĺ Onkoľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának
, feltételeĺrőI, valaminŕ a lakbéľ méľtékéľől szĺílĺó 1612010. GII. 18.) tinkoľmányzati

"1"łfffiHä.fiu"u,

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete a lakások és
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az e|iďegenítésükĺe vonatkozó egyes
szabályokľól szóló 1993. évi LxXuII. tĺiľvény 3.$-bankapott fe|hata|mazás aIapjźn az
Alaptĺiľvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározoht feladatktjrében eljáľva a
következőket rendeli el:

l.$ A.Budapest Józsefuarosi onkormÉnyzat fulajdonában á11ó lakások béľbeadĺĺsanak
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szőIő |612010. (III. 18.) ĺinkoľmányzati ľendelet
(továbbiakban: R.) 47.$ (1) bekezdése és annak a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(l) A.tény'legesen ťtzetenđo lakbér a|apjátképezó _ növelő és csökkentő tényezők'kel nem
ľendelkező lakásokra megállapított _ lakbér komfortfokozat szerinti méľtéke 20|3. év február
hő28. napjáig:

Komfort fokozat: Szociális lakbér: Ktiltséselvü lakbér: Piaci alapú lakbér:

Nem távf[ĺtéses

össz,komfoľtos lakás esetén:
2gO.oo ľt/m2lho+Áre 37o,oo Fťm2lhó+ÁFA 665'00 rt/m?tro+Ár.ł

Komfoľtos és távfiĺtéses
összkomfoľt. lakrís esetén:

27z,o0 Fťm2/hó+ÁFA 346.00 ľvm2ĺno+Áľe 623'ooFtlnŕ/hó+^FA

Félkomfortos lakás esetén: |77 .00 Ftlllłĺnő+er A 225.oo Ft/m2lhó+ÁFA 4o5.oo Ftlmz/hó+ĺrpi

Komfortnélktili lakás
esetén:

136.00 ľt/m%o+Áre t74.ooFtlmzlho+Áľe 3|2.o0 ľĺm2ĺno+Áľn.

Sziikséslakás esetén: 109;00 ľt/m2ĺno+Árĺ t39.00 Ft/m2lho+Árł 250.00 ľĺm2lho+Áľ'ĺ'

a) A ténylegesen ťtzetendő lakbéľ alapjátképező _ növelő és cstĺkkentő tényező|&el nem
rendelkező lakásokľa megźi|apított - lakbér komfortfokozatszennti méľtéke 20t3. év mĺírcius
hó l. napjától kezdődően:

Komfoľt fokozat: Szocĺális lakbér: KöItséeelvĺi lakbéľ: Piaci a|apú lakbéľ:

Nem távfiĺtéses

összkomfortos lakás esetén:
290.00 Ftlllŕnó+ÄrA 388,oo rĺm2lľro+Ára 698.00 Ft/m2lhó+ÁFA

Komfortos és tłĺvffitéses
összkomfort. lakás esetén:

272.ooFťmzĺhő+AFA 363,00 ľĺm2ĺľlo+Áľ.ł 654.00Ft/nŕ/hô+ÄFA

Félkomfortos lakás esetén: |77.oo rym2lľro+Ápł 236.oo r.ĺm2lľro+Ápe 425.0o ľĺm2ĺno+Ár.ĺ,



Komfortnélkiili lakás
ęsetén:

l36.00 Ft/m2lhó+ÁFA 183.00 Ft/mzihó+ÁFA 328.00 r.vm,ĺľlo+Ár.e

Sziikséslakás esetén: l09.00 Ft/m2lhó+ÁFA t46.00 Fím2lhó+ÁFA f62.0o r.tĺm2ĺľro+Ár.n.

2.$ A R. 49.$ (4) bekezdésének második mondata helyébe az a|źhbi rendelkezés lép:

,,Ennek hianyában a bérbeadó szerĺezet áIta1 kiá||itott szímlában ktjzöltek szerint kęll a
lakbért, ahasznźiati díjat, valamint a külĺin szolgáltatĺís díját megfizętni.,'

3.$ Jelen ľendelet 2013, mĺíľcius l. napjan lép hatályba.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis ľ,ĺ.áLté

polgármesteľ



iNDOKOLAS

az 1.$-hoz

A lakásbérleti díjak vonatkozásában ajelenlegi _ a bevételi és a kiadasi oldal közötti ľéssel
jellemezĺreto _helyzet elkerülése éľdekében 5 o/o-os méľtékrĺ emelés sztikséges a költségelvtĺ
lakbér és a piaci alapú lakbér típusok esetében, 20|3. mĺĺľcius l. napjźtőI, a szociális lakbérek
v,tiLo zaL|anul hagyesa mellę t t.

a2.$-hoz

Korábbi módosítasokkď összefüggő szĺivegpontosításľól van szó.

a 3.$-hoz

A t6l20|0. (n.08.) ök. rendelet 47.s (1) b) pontja szerint a béľbeadó a lakbér méľtékét
minden évben feltilvizsgálja, a legutóbbi módosítás}Dl2. máľcius I. napján lépett hatá|yba.



Budapest JÓzsefvárosi onkoľm ányzat tulaj donáb an áll lakás ok
béľbeadásának

feltételeiról, valamint a lakbéľ mértékéľól szĺílĺí 16|2010. (III. 1s.)

47.$ (1) A ténylegesen fizetendó lakbér aLapját képezo _ nôveló és
csôkkentó tényezókkel nem ľendelkezó lakásokľa megállapított - lakbéľ
komfonfokozat szerinti mértéke 2O|2. év ianuaľ 31. iaoia,s:

Komfort fokozat:

Nem távfiitéses

sszkomfoľtos lakás
esetén:

Komfoľtos és távflitéses
Összkomfoľt. lakás
esetén:

Félkomfoľtos lakás
esetén:

Szociális
lakbéľ:

Komfortnélktlli lakás
esetén:

290,00
Ft/m2ihÓ+ÁrA

Säikséglakás esetén:

Budap est Fóváľos VIII. keriilet JĺÓzs efváľos onko rmány zata
Képvis eló-testiiletének

... 12013.(...) tinkormányzati ľendelete

a Budapest Jĺízsefvárosi Onkoľm ányzat tulajdonában áll lakások
béľbeadásának

feltételeiról, valamint a lakbér mértékéľól szÓlő |612010. (III. 18.)
tinkoľmányzati

rendelet m dosításárĺíl

anuaľ 31. napiáis:

Kłiltségelvú
lakbéľ:

272,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

177,00
Ft/m2ihÓ+ÁFA

351,00
ľťm2lho+Ár.ł

136,00
Fťm2lhő+ÁFA

329,00
r.t/m2ĺho+Ápe

Piaci alapű
lakbéľ:

109,00
Fťm2/hÓ+ÁFA

47.$ (l) A ténylegesen fizetendó lakbéľ a\apját képezó _ nĺjvelŐ és
cscjkkentó tényezókkel nem rendelkezó lakásokľa megállapított _ lakbér

214,00
pt/m2lhl+ÁrA

632,00
rt/m2lľro+ÁpR

komfoľtfokozat szerinti méľtéke 2013. év februĺĺľ hó 28. napiái

165,00
pťm2lho+Árł

592,00
rĺmzĺľlo+Áre

Komfoľt fokozat:

132,00
ľt/m2lhÓ+Ápn,

Nem távfütéses

Összkomfortos lakás
esetén:

395,00
rĺmzno+Ár.a

296,00
r.t/mzĺno+Áre

Komfortos és távfütéses
Összkomfort. lakás
esetén:

237,00
rťm2ltro+Áľ.ł

Félkomfortos lakás
esetén:

Szociális
Iakbéľ:

Komforhélkiili lakás
esetén:

290,00
Fťm2/hÓ+ÁFA

Sztikséglakás esetén:

272,00
FVm2/hÓ+ÁFA

Kiiltségelvü
lakbér:

l'77,00
Fťm2lhÓ+ÁFA

370,00
Fťm2/hÓ+Ár.A

136,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

346,00
Fťm2ihÓ+ÁFA

Piaci alap
lakbér:

109,00
FVm2lhÓ+ÁFA

225,00
Fím2lhÓ+ÁFA

665,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

174,00
pĺm2iľro+Ápł

623,00
Ft/mzlhÓ+ÁFA

139,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

405,00
rt/m2lhÓ+ÁFł

312,00
Fťm2/ho+Ár.ą,

250,00
r.t/m2lho+Ár.e



a) A ténylegesen Íizetencló lakbér a|apját képezo _ nÖveló és
cs kkentó tényezókkel nem rendelkezó lakásokľa megállapított _ lakbér
komfoľtfokozat szerinti méľtéke 2012. év februĺĺľ 1. napjátÓl
kezdódóen:

Komfoľt fokozat:

Nem távfiitéses

sszkomfoľtos lakás
esetén:

Komfortos és
távfiitéses Összkomfoľt.
lakás esetén:

Félkomfoľtos lakás
esetén:

Szociá|ĺs
|akbéľ:

Komfoľtnélkiili lakás
esetén:

290,00
Ft/mzihÓ+ÁFA

Sziikséglakás esetén:

KÖltsége|vĺĺ
lakbéľ:

272,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

49.$ (4) A lakbéľt és használati díjat, valamint a kiilôn szolgáltatás
utźn ťtzętendó díjat abéľbeadÓ szervezetrészére kell fizetni abéľleti
szerzódésben foglaltak szerint. Ennek hiányában a bérbeadÓ szetv ezet
által írásban kĺizĺjltek szeľint kell a lakbéľt, ahasznźiati díjat, valamint a
ktilÖn szo|gá|tattls díj át megfizetni.

370,00
r.ĺm2ĺľro+Áľ.ł

177,00
Ft/m2lhÓ+ÁpA

136,00
Fťm2AÓ+ÁFA

a) A ténylegesen ťtzetendó lakbér a|apját képezo - nÖveló és

csÖkkentó tényezókkel nem rendelkezó lakásokľa megállapított _ lakbér
komfoľtfokozat szeriĺti méľtéke 2013, év marcius hÓ l. napjátÓl
kezdódóen:

Piaci alap
|akbér:

346,00
pt/m2lhÓ+Árł

109,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

665,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

225,00
Fťm2/hÓ+ÁFA

174,00
rt/mzlho+Árł

623,00
ľťm2iho+Áre

Komfort fokozat:

139,00
ľťm2lho+Ár.A

405,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

Nem távfiitéses

sszkomfoľtos lakás
esetén:

312,00
Fťm2/hÓ+ÁFA

Komfoľtos és
távfütéses sszkomfort.
lakás esetén:

250,00
Ft/mzlhÓ+ÁFA

Félkomfoľtos lakás
esetén:

Szociális
lakbéľ:

Komfoľtnélkiili lakás
esetén:

290,00
Fťm2lhÓ+ÁFA

Sztikséglakás esetén:

KÖltségelvĺi
lakbér:

272,00
Ft/m2ihÓ+ÁFA

49.$ (4) A lakbéľt és használati díjat, valamint a ktil n szolgáltatás
után fizetendó díjat a bérbeadÓ szewezet részére kell fizetni a béľleti
szerzódésben foglaltak szeľint. Ennek hianyában a bérbeadő szetvezet
által kiállított számlában ktiz ltek szerint kell a lakbéľt, ahasznźiati
díjat, valamint a ktil n szo|gźl|tatás díját megfizetni.

388,00
py.z66+ÁEA

177,00
p.t/m'lho+Áľł

136,00
pĺm2no+Árł

Piaci alap
|akbéľ:

363,00
pt/m2lho-Ápe

109,00
Fťm2lhÓ+ÁFA

698,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

f36,00
pt/mzlho_ÁpA

183,00
Fťm2lhÓ'ÁFA

654,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

146,00
Ft/m2lhÓ+ÁFA

425,00
r.t/m2lho+Ár.A

328,00
r.t/m2lho+Ár.ł

262,00
Fťm2lhÓ+ÁFA


