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Tiszte|t Képvĺselő.testĺĺlet!

L Előzmények

A Budapest Józsefuáros onkormányzat tulajdonźban źú|ő lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér méľtékéről sző|ő 16/2010. (I[.08.) szátmű önkoľmányzati ľendelet legutóbbi módosítása 2013. július
f2. napjźtő| hatrályos'

tr. A beteľjesztés indoka

A Kisfalu Kft. szakmai javaslattal fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, ame|yben a 16ĺ2010. (III'08.) szźlmil
önkormányzati rende|et módosít'ĺását kezdeményezte. Ennek indoklásául an'hozta feĺ, hogy a rendelet módo-
sítĺĺsa a gyoľsabb döntési mechanizmusok kialakítása miatt vált szükségessé.
További indok az, hogy a |akźsgazdźůkodási feladatok ellátiása során a rendelettel kapcsolatos értelmezési
problémák merültek fel, illetve a fulajdonosi döntések esetenként _ indolalatlanzl - kétszintesek.
Emiatt a Budapest Józsefuĺáľos onkormányzat tulajdonźhan źů|ő lakások béľbeadásának feltételeiľől, vala-
mint a lakbér ménékéről sző|ő |6120|0. (III.08.) szźmrű önkoľmányzati ľendelet módosítása, a technikai pon-

tosítása indokolt lehet.
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E|őteľjesztő: dr. Kocsis Máté po|gármester

A képviselő-testtileti ĺ'ilés időpontj a: 2013. december l 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefuáros onkormányzat tulajdonźban źi|ő ĺakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéról szó|ő |612010. (nI.08.) szźtmű önkormźnyzati rendelet
módosításáľa

A napirendet lyl/ýzárt tilésen kell tárgyalni, a rendelet és ahatározat elfogadásához minősített szava-
zattöbbség szükséges.

ElorÉszÍró SZERVEZETI EGYsÉG: TonvÉľypssÉGl ÉS PERKÉPVISELETI IRoDA k F
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságvé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Hatfu ozati j av as|at a bizottság számźtr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testiiletnek az e|oterjesztés megtáľgyalását.
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III. Tényállási adatok

A lakásgazdálkodási feladatok e|Iátása során felmeľült annak sziiksége, hogy a ľendelet egyes szabályait
részleteiben pontosítsuk, illetve az e|járási rendet nehezito szabályok tekintetében pedig módosítsuk azokat.

tv. Dłintéstaľtalmánakľészletesĺsmertetése

A ľendelet 10. és 40. $-hoz:

A rendelet hatályos szövege nem ad egyértelmű utasíĹást arra néz-,le, hogy az egy éves béľleti jogviszony
|ejźt*a után a renĺte|et 27. s Q) hekezcĺése, vagy a f6. 5 Q) bekęzc|ése alapján kell eljárni. E rendeleti pontat-
lanság annak gyakorlati a|ka|mazäsźban is problémźtt,bizonýalanságot okozott.

E bizonýalanság kiküszöbölése érdekében szükséges annak pontos szabźůyozása, hogy az egy éves bérleti
jogviszony megszűnését követően qi bérleti szerződéstkell kötni, legfeljebb öt éves határozottidótartamra.

A ľendelet 14. $-hoz:

A 14. $ (7)bekezdésben meghattrozott foglalkoztatĺási jogviszony -nyugdíjazĺźs miatti - megszĺĺnését követő
bérbeadásról szóló tulajdonosi döntés valójában jővźhagyźs, tekintettel ana, hogy az esetek 98 oÁ-źhan a
nyugdíjba vonuló közszo|gźůati alkalmazottaknak a tulajdonos a lakást -a munkójuk elismeréseként _
bérbeadja. A rendelet módosítás ezen tésze a Képviselő.testĺilet munka terhét csökkenti, egyben a döntési
mechanizmus egyszerűsítésével az e|játrás gyoľsabb lesz.

A ľendelet 16. $-hoz:

A rendelet 16.$-a szabá|yozza a közérdekű célból töľténő lakás bérbeadást,aztazesetet, ha elemi csapás,
vagy más ok következtében megsemmistilt, vagy életveszélyessé nyilvánított lakás bérlőj étlhaszná|őját kell
ideiglenesen krízislakásba elhelyezni. A gyakor|atban a fentieken tulmenően olyan lakásból is szükségessé
válhat abérlő/használó ideiglenes kiköltöztetése, ahol balesetveszély elhárítása abér|ő/használó bent|akása
mellett nem történhet meg. Ezértvá|t szükségessé a rendelet e szakaszźnak kiegészítése.

A ľendelet 22lC.$-hozz

A2013.július 22. napjánhatáiyba lépett ľendeletmódosítás új béľbeadási jogcímetvezętte be a 3. $ (a) be-
kezdés q) pontjában: ,,a jogcím nélkali ląIrlźshasználók részére, a tulajdonosi bizottsdg dôntése alapján,,,
melynek részletes szabźiyait a22lC. $ taftalmazza.

A jelenleg hatályos szabźiyozás a|apjźln a lakás ezen ajogcímen öt éves határozot1időre adható bérbe. Ez
nem egyezikaf6. $ (2) bekezdésben íľt szabá"|yozźssal, mely a|apjźn legfeljebb öt évre történhet a béľbe-
adás. Szükséges ezet ezen ellentmondás rendeleti feloldása.

A jelenleg hatályos jogszabáIyi szciveg általĺánosan foga|maz: bérbe adhatő az á|ta|a lakott lakás is, ha a....
dfi akat rendszerese n fizetĹ

A lakásgazdálkodási iroda feladataie||átÍsa során, gyakľan szembesül azzal aténnyel, hogy ha a jogszabá|y

- melyet a helyi lalasok is jól ismernek _ nem foga|maz pontosan, az minden f,órumon problémát okozhat.
Ezért a22/C. $-ban foglaltakat - különös tekintettel arra, hogy az béľbeadási jogcímet hatźroz meg - ponto-
san, szabatosan kell megfogalmazni.

Szabályozandó, hogy ezen ajogcímen is csak a lakásigény mértékét meg nem haladó lakás adható bérbe,
valamint, hogy ez lehet akár az alakźs is, amelyben lakik a haszná'|ó,vagy akźr más ö'nkoľmányzatitulajdo-
nú lakás is.

Az egységes jogalkalmazźs érdekében a rendszeres ťlzetés szabéł|yait is sztikséges rögzíteni a rendeletben.

A szakmai koncepció és haLásvizsgálatjelen előterjesztés mellékletét képezi.

A ľendelet 58. $.hoz:

Az 58. $ kiegészítése azért szükséges, meľt a VIII. keriileti gyakoľlat a|apján, ha a béľlő - tulajdonosi hozzá-
járulás alapjón _ a vállalkozźsa szék'helyének a bérleményt jelentette be, nem kell emelt bérleti díjat fizetní.
A jogszabáůy ezen a ponton nem egyéľte|mu, ezértľögzíteni szükséges, hogy nyilatkoznia kell a cég képvise-
lőjének, hogy a székhely nem a központi ügyintézés helye.



v. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása

. A döntés célją hogy a Kisfalu Kft. szakmai javaslatanak megfelelően segítse a feladatot ellátó táľsaság mun-
l kźLjźLt. A módosíüás könnyebben értelmezhetővé tenné a rendelet szövegét és a hatékonyabb eljárást vezetĺe
. be.
i. A rendelet megalkoĹása a Józsefuáľosi onkormányzat szźtmára költségvetési hatĺással nem rendelkezik, mivel
l 6lyan rendelkezéseket nem tartalmaz, ame|yek során bevétel kieséssel lehet számo|ni.

l A rendelet elfogadása fedezetet nem igénye|.

i e rendelet megalkotásával a feladate||átőratöbbletmunka nem hárul.

l A leírtak megvalósulása éľdekében kéľem a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy az előterjesztés 1. számú mel-
i lékletében szireplő, a Budapest Józsefuáros Önkormáńyzat fulajdonáhan źilő |akások bérbeadásának feltét-
; eleiľől, valaminf a lakbér méľtékéról sző|ő 1612010. (IiI.08.) ,ža^t, önkormányzati rendelet módosításáról
; szóló 8 paľagrafusból álló önkoľmányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen.

vI. Jogszabályikłiľnyezetismertetése

A Képviselő-testtilet haĹásköre az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén, vala-
mint a Magyaľország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 9.

] pontjában és az |993.évi LxxVIil' törvény 3.$ (1) bękezdésében foglaltakon alapul.

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ

Törvényességi e|Ienőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából f

t ĺh I l ,, ń .\ 'L, ,Í-aľaV ?,,W
fr, 

.=Ivł r,. 
/- Dr. Mészáľ Erika /

a|jegyző

Budapest, 2013. december 2.

Mellékletek:
I. sz. męlléklet:rendeletmódosítiĺs
2. sz. melléklęt: ľendeletmódosítas kéthasábos vá|tozata
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Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózs efvárosi onko rmány zat Képviselő-testü letének

.....12013. (. ...) iinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Jőzsefvárosi Onkoľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szóló

1612010.(J.II.08.) iinkormányzatĺ rendelet mĺódosításáról

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptöľvény 32.
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatktiľében eljaľva, a lakások és helyiségek bérletére, va|arnint az
elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló |993. évi LXXWII. törvény 3. $ (1)
bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźn a kĺjvetkezőket rendeli el:

1. $ A Rendelet l0.$ (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)A (1) bekezdésen alapuló bérleti szerződés egl év lejórtát követően kérelemre, a rendelet

feltételei alapján legfeljebbí évre újból megköthető.

$A Rendelet|4. $ (7) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés:

(7) Afoglalkoztatási jogviszony nyugdíjazás miątt torténő megszüntetése esetén, a tulajdonosí
jogokat gakorhí bízottsóg di)nthet a foglalkoztatási jogviszony időtąrtamára bérbe adott
l ąkós hat ár o z atl an i dőr e s z ó l ó b é r b e adá s ár ó l.

$ A Rendelet 16. $ (1) bekezďése az alábbiak'ra módosul, illetve egészül k'l, a (2) bekezdés
szźtmozása (4) bekezdésre, a (3) bekezdés szćlmozása pedig (5) bekezdésľe módosul:

(1) Ki)zérdekűícélból tiirténík a lakús bérbeadása ha a lakús elemi csapds, vagl mús ok
következtében megsemmísĺilt, vagl életveszélyessé nyílvdní.totttŕk, az életveszélyes állapot
megsztintetésének idejére, valamint a balesetveszélyessé nyílvónított lakós esetében a
b ales etves zély es dllapot megs zĺintetés ének idej ére.
(2) Amennyibe az (1) bekezdés szerínti lakús az ijnkormdnyzat tulajdona, akkor a
lakds haszndlójlúval, (ídeértve a volt bérlőt vagl lakús hasznúlót) az ijnmkormúnyzat
ideiglenes vogl végleges elhelyezésére suíló bérleti szerződést köt. Amennyiben ideiglenesen
történik az elhelyezés, úg a běrleti szeľződést hatdrozott időľe kell megkötnL Végleges
elhelyezésre kizúrólag a bérlő jogosult, amelyre mÍnd hatórozott, mínd hatórozatlan ídejíÍ
béľletí szeľződés is kijthető.
(3) Nem önkormdnyzati tulĘdonú lakús esetében amennyiben a lakds tulajdonosa a
sajdt maga, vagl a hasautló elhelyezéséről _ önhiblÍjún kíviili okból _nem tud gondoskodni,
az önkormányzat _ épí.tésiigłi kiitelezés esetén _ideiglenes elhelyezésre hatdrozott idejűí
bérleti szerződést kiit az (I) bekezdésben rögzített lakás haszndhÍjóval'

@ Az ideiglenes elhelyezés céljából a tulajdonosi jogokat głakorló bizottság által kijelölt
lakások használhatók fel. Az ideiglenes elhelyezés időtartamą volt bérlő esetén a végleges
elhelyezésig, tulajdonos esetén az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok megszüntetéséig, de
legfeljebb három hónapig tart.

3.



(5) Az ideiglenes elhelyezésről a Képviselő-testületfelhatalmazása alapján a bérbeadó szervezet
dont, A bérbeadó szervezet az ideiglenes elhelyezésről tájékoztatja a tulajdonosi jogoknt
g,,akorló bizottságot.

4. $ A Rendelet fzlc, s (1) (2) bekezdései helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

(I) A tulajdonosi jogokat głakorló bizottság döntése alapján legfeljebb Ót éves határozott
időtartamra bérbe adható az általa lakou vagy mós, a lakúsigény mértékét meg nem haladó
szoba szúmú lalrgs, is, ha a hasznóló a használati- és lrnpcsolódó kalan szolgóltatási díjakat
rendszeresen megfizeti és ellene sem magatartásbeli, sem egłéb, a Lakásttjrvényben a bérleti
szerződés felmondására okot adó egłéb k1rt;lmény nem áll fenn és a lakdst már legalább I
év e rendel teté s s zeríÍen has ználj a.

E ľendelet alkalmazásúban rendszeresnek minősĺil a dffizetés, ha a haszndló _ kérelem
beaddsónak napjdt megelőző - legaldbb fél éve folyamatosan Íizeti az esedékes díjakat' az
es etleges tarto ztźs s al, vagl tartoztźs részleteivel egy íłtt

(2) Amennyiben a lakáshasználó ĺźltal lakott lakńs nem felel meg az I. mellékletben foglalt
lalrasigény mértékéneh részére a lakásigény jogosultságának meýlelő másik lakast kell
bérbeadnL

5. $ (1) A Rendelet 40. $ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

@ Az egł év, valamint a részletJizetési megállapodásban vállalt határidő elteltével,
amennyiben a bérlő ellen ez idő alatt a bérlőnekfelróható ok miatt újabb felmondási eljárás
nem indult, bérlővel új, e rendeletfeltételei szerint határozott idejűbérleti szerződés kiithető.

6. $ A Rendelet 58.$ (3) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

(3)A bérlő, vąląmint a vele életvitelszerűen eglütt lakó hozzátartozója _ akit bérlő ą bérbeadó
hozzójárulása nélkül fogadhat be - kérelmére a Képviselő-testtjlet Íelhatalmazása alapján a
bérbeadó szervezet engedélyezheti, hogł az onlarmányzat tulajdonában lévő lalrast a
v ál l al ko z ás l é t e s ít é s é h e z s ziilrs é ge s s z é khe lyké nt b ej e le nts e.

Abban az esetben, ha a bérlő kízdrólag székhelyként hasznúlja a lakóst, nem kell a (2) b)
pontban meghatúrozott emelt bérleti díjat Jizetni, feltéve, hogl a vdllalkoztźs cégjegłzésre
jogosult képviselője nyílatkozik arról, hogl a vóllalkozós székhelye eglben nem a kiizponti
iiglíntézés helye.

7. $ E ľendelet 2Ol3.december ..... napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban
lévő eljĺĺrásokban is kell a|ka|maznl.

8. $ E ľendelet ahatźt|yba lépését kĺĺvető napon hatá|yátveszti.

Budapest, 201 3.december...

Riman Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁs

Általános indokolás

Az önkormányzati fulajdonú lakások bérbeadásának feltételeiľől szóló, módosított rendelet alapjarl
a szabéůyozás pontosabbá téte|ével, a bérbeadói feladatokat a bérbeadó szervezet gyoľsabban,
g<irdülékenyebben láthatj a el.

A ľendelet módosítás indokai:

Egyrészt a döntési mechanizmus gyoľsabbá téte|e, oly módon, hogy a d<intést nem a Képviselő-
testĺilet, ha nem a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsághozza meg. Ezen ügyek olyan tulajdonosi
döntést igényelnek, me|yhez nem kell mérlegelni, a tulajdonosi rendelkezési jog azon részéhez
tartoznak melyek nem dĺj nté st, inkább hozzáj źtruIást i gényelnek.

Másľészt a rendelet egyes szakaszainak átláthatóbb, logikusabb átfogalmazása vált sztikségessé.

Részletes ĺndokolás

1.$-hoz

A ľendelet hatályos szövege nem ad egyéľtelmtĺ utasítast aĺľa nézve, hogy M egy éves béľleti
jogviszony |ejárta után a ľendelet 27. s (2) bekezďése, vagy a 26. $ (2) bekezdése alapján kell
eljáľni. E rendeleti pontatIanság annak gyakorlati a|ka|mazásában is problémát, bizonytalanságot
okozott.
E bizonytalanság kikiiszĺibölése érdekében sztikséges annak pontos szabá|yozása, hogy az egy éves
bérleti jogviszony megszűnését kĺivetően ui béľleti szerzőđést kell kötni, legfeljebb <it éves
hatźrozottidőtartarĺva.

2. $-hoz

A 14. $ (7)bekezdésben meghatfuozotĺfog|a|koztatási jogviszony - nyugdíjazásmiatti - megszűnését követő
bérbeadĺásľól szóló tulajdonosi döntés valójában jóváhagyźts, tekintettel arĺa, hogy az esetek 98 %o-źtban a
nyugdíjba vonuló közszo|gźiati a|ka|mazottaknak a tulajdonos a lakást _a munkájuk elismeréseként -
bérbeadja. A ľendelet módosítás ezen része a Képviselő-testtilet munka terhét csökkenti, egyben a döntési
mechanizmus egyszeriisítésével az e|járás gyorsabb lesz.

3. $-hoz

A rendelet 16.$-a szabźiyozza aközérdekíĺ célból töľténő lakás béľbeadást, azt az esetet, ha elemi
csapás, vagy más ok következtében megsemmisült, vagy életveszélyessé nyilvanított lakás
bér|őjétlhaszná|őjat kell ideiglenesen kĺízislakásba elhelyezni. A gyakoľlatban a fentieken
tulmenően olyan lakásból is szĹikségessé válhat a bérlő/}raszná|ő ideiglenes kiköltöztetése, ahol
balesetveszély elhárítása a bér|ólhasználó bentlakása mellett nem töľténhet meg. Ezért vtL|t

szifüségessé a rendelet e szakaszrának kiegészítése.

4. $-hoz

A20|3.július 22. napjanhatá|yba lépett rendeletmódosítás új béľbeadási jogcímet vezette be a 3. $
(4) bekezdés Đ pontjában: ,,a jogcím nélkuli lalrnshasználók részére, a tulajdonosi jogoknt
głalrorló bizottság dontése alapján,', mel5mek részletes szabźiyaitaLLlC. $ tartalmazza.



A jelenleg hatályos szabá|yozás alapján a lakás ezen ajogcímen öt éves határozoÍIidőre adhato
bérbe. Eznemegyezika26. $ (2)bekezdésben íttszabźiyozássa|, mely alapján legfeljebb öt évľe
ttĺrténhet abérbeadás. Szükséges ezért ezen ellentmondás rendeleti feloldása.
A jelenleg hatályos jogszabźůyi szöveg általánosan foga|maz: bérbe adható az á|ta|a lakott lakás is
ha a .. . díjakat ľendszeľes en ťĺzęti.
A lakásgazdálkodási iľoda feladatai e|Iátása során, gyakÍan szembesiil azzal a ténnyel, hogy ha a
jogszabály _ melyet a helyi lakosok is jól ismemek _ nem foga|maz pontosan, az minden fórumon
problémát okoz}rat. Ezért a ŻflC. $-ban foglaltakat - kiilönös tekintettel arľa' hogy az bérbeadźsi
jogcímet határoz meg - pontosan, szabatosan kell megfoga|mazni.
Szabźiyozarldó, hogy ezen ajogcímen is csak a lakásigény mértékét meg nem haladó lakás adható
bérbe, valamint, hogy ez lehet akáľ az a |akás is, amelyben lakik a haszná|ő, vagy akar más
ĺinkormány zati ĺl|aj donú lakás i s.

Az egységes jogalkalmazás érdekében a rendszeres Íizetés szabá|yait is szfüséges rögzíteni a
rendeletben.

5. $-hoz

Hivatkozva a f.$-hoz füzött magyarźzatta, a bizonytalanság kiktiszĺlbölése érdekében sziikséges
annak pontos szabá|yozása, hogy az egy éves bérleti jogviszony megszűnését ktivetően ui bérleti
szetződést kellkötni, legfeljebb ĺĺt éves hatáĺozott időtaľtamĺa.

6. $-hoz

Az 58. $ kiegészítése azért szfüséges, mert a VIII. keľületi gyakoľ|at alapjálĺ, ha a bérlő _
tulajdonosi hozzájaru|ás alapjĺĺn - a vállalkozása székhelyének a bérleményt jelentette be, nem kell
emelt bérleti díjat flzetni. A jogszabáIy ezen a ponton nem egyénelmű' Rögzíteni sziikséges
azonbarl azt, hogy csak abban az esetben nem kell emelt ďíjat ťlzetru' amennyiben nem minősiil
egyben a központi ügyintézés helyének.

7.8. $ hatźiyba léptető rendelkezések.



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuárosi
onko ľmányzat Képvise|ő.testületének

16/20 10.(m.08.) számú łinkoľmányzati ľendelete.

a Budapest Józsefváľosĺ Önkormányzat
tulajdonában álló |akások béľbeadásának
fe|téte|eiľŕí|, va|amint a |akbéľ mértékéľől

10.$
(2) A (1) bekezdésen alapuló béľleti
szeruőđés egy év lejártft kcivetően kérelemľe, a
rendelet feltételei a|apjźn 5

évremegho sszabbítható.

14.$
(7)A foglalkoztatási jogviszony nyugdíjazas

miatt töľténő megsziintetése esetén, a
fulajdonosi jogokat gyakorló bízottsźry
javas|atźra a Képviselő-testtilet dönthet a
foglalkoztatási jogviszony időtaľtamĺáľa
bérbe adott lakás hatźtrozat|an időre szóló
béľbeadásaĺól.

16.$

(1) Kiizéľdekűcélbóltörténik a lakásbérbeadása,
ha elemi csapás, vagymás ok
kcivetkeztébenmegsemmisült,
vagyéletve szélye s sényilvánítottlak áshasznźiőj a:

a) bérlővagylakáshasználó volt és a
lakásazönkormźnyzattlllajdona, a volt
béľlőve lvagyl akáshasználóvalaz önko tmźny zatm
ásiklakásj uttatasakoľidei gleneselhelyezésesetéb
enhatźrozottidejű,
véglegeselhelyezésérekizźrő|ag a
bérlővelhatáľozat|anvagyhatározottidejűbérletis
zerzođéstköt;
b) nemcink ormźny zatitulaj donúlakásbanlakotté s

a lakástulajdonosasaját, vagy a
használóelhel vĹiliokból-

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő.testü|etének

. ..../2013. (. . ..) tin koľmáł,ny zati ľendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat
tu|ajĺlonáhan á||ó |akĺĺsok bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéľől

szóIó
1 6/20 1 0.(m.08.) iin koľ mány zati rendelet

módosításáľóI

10.$
(2) A (l) bękezdésen alapuló bérleti
szerződés egy év Lejártát követően
kérelemľe, a rendelet feltételei a|apján
legfelj ebb1 évreújból megkiithető.

14.$

(7)A foglalkoztatási j ogviszony nyugdijazás
miatt ttiľténő megsziintetése esetén, o
tulajdonosi jogokat glakorló bízottsóg
ďönthet a foglalkoztatási jogviszony
időtartamaľa bérbe adott lakás
hatáĺ ozat|aĺ időre szó ló bérbeadásĺĺľól.

16.$

(1) KiizérdekíÍ célból történík a lakds
bérbeadúsa ha a lakás elemi csapós, vagl
más ok kiivetkeztében megsemmÍsíilt, vagł
életveszélyessé nyílvóní,tottlźk, az
életveszélyes dllapot megszíintetésěnek
idejére, valamint a balesetveszélyessé
nyilvdnítou lakds esetében a baleset
veszélyes dllapot megsziintetésének idej ére.

(2) Amennyiben a'z (1) bekezdés szeríntí
lakás az ijnkormónyzat tulajďona, akkor a
lakóshasznúlójdval, (ídeértve a volt bérlőt
vagl lakdshaszndlót) az iinmkormdnyzat
ideiglenes vag végleges elhelyezéséľe
szóló bérleti szerződést kijt. Amennyiben



nemtudgondoskodni, azoĺlkotmźnvzat_
építéstigyikĺjtelezésesetén-
ideigleneselhelyezésrehatźlrozoÍtidejiĺbéľletiszer
ződéstk<it.

(2) Az ideiglenes elhelyezés céljából a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
által kijelölt lakások használhatók fel. Az
ideiglenes elhelyezés időtaĺtama volt bérlő
esetén a végleges elhelyezésig, tulajdonos
esetén az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok
megszüntetéséig, de legfeljebb harom
hónapig taľt.

(3) Az ideiglenes elhelyezésről a
Képviselő-testiilet fe|hata|mazása a|apjźn
a bérbeadó szewezet dĺĺnt. A bérbeadó
szewezet az ideiglenes elhelyezésľől
tájékoztatja a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottságot.

22tC. S

(1) A tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
dĺjntése alapjźn öt éves hatfuozoÍt iđőtaľtamra
béľbe ađhatő az áita]ra lakott lakás is, ha a
hasznźůő a hasznźiati- és kapcsolódó kiilön
szo|géůtatási díjakat rendszeresen megfizeti és
ellene sem magatartásbeli, sem egyéb, a
Lakástcĺrvényben a bérleti szerződés
felmondására okot adó egyéb ktiľtilmény nem
ál1 fenn és a lakást mźr legalább 1 éve
renđeltetésszeľűenhasznáija.

ideíglenesen tijrténik az elhelyezés, úgy a
bérleti szerződést hatdrozott időre kell
megkötni. Végleges elhelyezésre kizd'rólag
a bérlő jogosult, amelyre mind hatórozott,
mínd hatúrozgtlan idejíĺ bérleti szerződés is
ki)thető,

(3) Nem iinkormdnyzilti tulajďonú lakds
esetében amennyiben a lakds tulajďonosa a
sajút maga, vagl a hasznúló elhelyezésérdl
łinhibújdn kíviili okból_nem tud
gondoskodni, az önkormányzatápí,tésiigłÍ
kijtelezésesetén_íďeiglenes elhelyezésre
hatdľozott ídejíĺ bérleti szerződést kijt az (1)
bekezdés ben rögzített lakds hasznúlój dvaL

(4)Az ideiglenes elhelyezés céljából a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság źita|
kijelölt lakások használhatók fel. Az
ideiglenes elhelyezés időtartama volt béľlő
esetén a végleges elhelyezésig, tulajdonos
esetén az ĺdeig|enes elhelyezést kiváltó ok
megsztintetéséig, de legťeljebb három
hónapig tart.

(s)^z ideiglenes elhelyezésről a Képviselő-
testiilet fe|hata|mazása a|apján a bérbeadó
szewezet dönt. A bérbeadó szeľvezet az
ideiglenes elhelyezésről tź$ékoztatja a
tulaj donosi jogokat gyakorló bizottságot.

22tC. S

(1) A tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság
dcintése a|apjan legfeljebb öt éves hatźttozott
iďőtatarnra bérbe adható az á|tala lakott
vagl mds, a lakdsigěny mértékét meg nem
haladó szoba szúmú lakás, is, ha ahaszná|ő
a hasznźiatl- és kapcsolódó kĹilön
szolgá|tatźlsi díj akat rendszeresen megfi zeti
és ellene sem magataľtásbeli, sem egyéb, a
Lakástörvényben a béľleti szerzodés
felmondásara okot adó egyéb kĺirülmény
nem áll fenn és a lakást már legalább 1 éve
rendelteté s szeľíĺen haszná|i a.

E rendelet alkalmazdsdban
rendszeresnek minősiil a díjftzetěs,



(2) Amennyíben a lakáshasznáIő által lakott
lakás nem felel meg az |. me||ékletben foglalt
lakásigény méľtékének, részére a lakásigény
jogosultságanak megfelelő másik lakás adható
bérbe.

ha a hasznóló kérelem
beaddsőnak napjót megelőző
legaldbb fél éve folyamatosan ft,zeti
az esedékes díjakat, az esetleges
tartozlÍssal, vag tartozlÍs
részleteivel eglíitt.

(2) Amennyiben a lakáshaszněiő źital lakott
lakás nem fe|e| meg az 1. mellékletben
foglalt lakásigény méľtékének, részére a
lakásigény j ogosultságanak megfelelő másik
|akást kell bérbeadnĹ

40.$

(4) Az egy év, valamint a rész|etťlzetési
megállapodásban vállalt hataridő elteltével,
amennyiben a béľlő el|en ez ído aLatt a
bérlőnek felróható ok miatt újabb
felmondási eljarás nem indult, a béľleti
szerződés e rendelet feltételei szeľint
hatfuozott időtatamľa szociális bérletként,
vagy magasabb bérleti díj fizetésének
ę|őkása mellett ismételten megkĺithető.

s8.$

(3) A bérlő, valamint a vele életvitelszenĺen
egyiitt lakó hozzátartozőja akit béľlő a
béľbeadó hozzájéru|ása nélkül fogadhat be -

kéľelmére a Képviselő-testtilet fe|hatalmazása
alapjźn a bérbeadó szervezet engedélyezheti,
hogy az onkoľmrĺn yzat tu|ajdonában lévő lakást
a vźů|a|kozás létesítéséhez szfüséses
székhelyként megj eltilj e.

40.$

(4) Az egy év, valamint a Ész|ętťlzetési
megállapodásban vállalt határidő
elteltével, amennyiben a bérlő e||en ez
idó a|att a bérlőnek felróható ok miatt
újabb felmondási eljaĺás nem indult,
bérlővel új, e rendelet feltételei szeľint
hatáĺozott idejííbérletí szerződés
kijthető.

s8.$

(3)A bérlő' valamint a vele életvitelszenĺen
egyutt |akő hozzźiartozőja _ akit bérlő a
bérbeadó hozzź$aru|élsa nélkiil fogadhat
be - kérelmére a Képviselő-testtilet
felhata|mazása a|apján a bérbeadó
szervezet engedélyezheti, hogy az
onkoľmany zat tu|aj donában lévő lakást
a vállalkozás létesítéséhez szt.ikséges
székhelyké nt b ej e le nts e.

Abban az esetben, ha a bérlő kÍzdrólag
székhelyként hasznúlja a lakást, nem
kell a (2) b) pontban meghatdrozott
emelt béľIetí díjatftzetní,feltéve, hogl a
vdllalkozds cégjeglzésre jogosult
képviselője nyílatkozÍk arról, hog
avúllalkozlÍs székhelye eglben nem a
kö zp o nti iiglintézé s h e ly e.


