
EI®ter|esat&
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Elokeszito szervezeti egyseg: Polgarmesteri Kabinet, Jozsefvarosi gazdalkodasi 
KOZPONT ZRT

Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Hermann Gyorgy onkormanyzati kepviseld

A kepviselo-testiileti tiles idopontja: 2022. marcius 28. ................. sz. napirend

Targy: Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 
25/2021. (VII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a rendelet elfogadasahoz minositett tobbseg 
szukseges.

Keszitette: Benyei Zoltan hajlektalanugyi referens, novaczki elenonora 
VAGYONGAZDALKODASI IGAZGATO S.K.

PENZUGYI FEDEZETET NEM IGENYEL:
h.

Jogi kontroll: JUlZcif cL-y
Beterjesztesre alkalmas:

DR. VOROS SZILVIA 
ALJEGYZO

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klfmavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat: A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag a 3. melleklet szerinti 
modositassal javasolta a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

eRKEZETT
: 2022 MM 2 4, (5 "



Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2021. julius 22- 
i iilesen elfogadta az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. 
(VII. 22.) onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban: Rendelet).

A gyakorlati alkalmazas soran felszinre keriilt nehany olyan problema, amelyek miatt 
sziiksegesse valt a Rendelet modositasa illetve kiegeszitese, a kozdssegi igenyekhez vald jobb 
alkalmazkodas, valamint az atlathatobb, hatekonyabb es egyben meltanyosabb 
lakasgazdalkodas felteteleinek megteremtese erdekeben. Tovabba olyan modositasok 
atvezeteset is javasoljuk. amelyek a jelenlegi szovegezes pontositasat, egyertelmusiteset 
celozzak.

A javaslat szakmai egyeztetese a berbeado szervezettel, a szocialis szolgaltatoval megtortent, 
es a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrol 
szolo 1993. evi LXXVIIL torveny (tovabbiakban: Lakastorveny) 79. § (1) bekezdesenek 
megfelelden a szakmai elokeszites soran a lakhatassal a VIII. keriiletben foglalkozo 
erdekvedelmi szervezetek velemenyenek megismerese erdekeben megkuldesre kerult.

A Rendelet tartalmilag lenyeges modositasi javaslatait a mellekletkent csatolt kethasabos 
osszehasonlito kivonat tartalmazza.

A modositas eredmenyekent tobb helyen pontosabba valik a berbeado Onkormanyzat es a 
berbeado szervezet JGK Zrt. kozotti feladatelhatarolas, a berbeado szervezet altal kovetendo 
eljarasrend, tovabba a dijhatralekok felhalmozodasanak megakadalyozasahoz es a letrejott 
hatralekok kezelesehez kapcsolodo feladatok teren a berbeado szervezet es a szocialis 
szolgaltato JSZSZGYK kozotti feladatmegosztas, az altaluk kovetett eljarasok es betartando 
hataridok. A Rendelet szovegeben egysegesse tessziik a kovetendo hataridoket.

Pontositasra kerul a palyazati eljaras soran a valotlan adatkozles meghatarozasa es 
szankcionalasa. Az elbiralasi eljaras egyszeriisitese es egyertelmubbe tetele erdekeben kikeriil 
a rendeletbol, hogy a lakaspalyazatok soran a palyazok megadjak a palyazott lakasok szamukra 
kivanatos sorrendjet is.

A Kuria Onkormanyzati Tanacsa tobb alkalommal, legutobb Kof.5.020/2021/6. szamu 
hatarozataban mondta ki onkormanyzati lakasrendelet szabalyozasanak ervenytelenseget a 
berleti szerzodes kozjegyzoi okiratba foglalasaval kapcsolatban: „Az onkormanyzat nem 
jogosult arra, hogy (...) rendeleti szabalyozas utjan a berldt a berleti szerzodes barmely okbol 
torteno megszunese eseten kozjegyzoi okiratba foglalt kiuritesi kotelezettseg vallalasara 
kenyszeritse.” A hatarozatban foglaltakra figyelemmel, a Rendelet vonatkozo pontjai torlesre 
keriilnek.

A kozszolgalati, valamint a hazfelugyeloi szolgalati lakasok eseteben pontosabba valnak a 
foglalkoztatasi jogviszony megszunese eseten kovetendo eljaras szabalyai.

A „testver” a korabbi (16/2010. (III. 8.) szamu) onkormanyzati rendeletiinkben olyan 
hozzatartozokent volt nevesitve, aki a berbeado engedelyevel befogadhato szemelyek korebe 
tartozott, berlotarsi jogviszony alanya lehetett, es a berlo jogviszonyanak megszunese eseten 
jogcim nelkuli lakashasznalokent elhelyezesre tarthatott igenyt. Az uj Rendelet elfogadasakor 
a testverre vonatkozoan ez a lehetoseg kikerult a vegleges szovegbol.
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A berbeado szervezet kozlese alapjan a testver szabalyozasba valo visszaemeleset a tobb 
generacios csaladok gyakori egyiittlakasa indokolja, amelynek kovetkezteben evente kb. 20-25 
jogviszony-folytatasi ugy soran kerul eld a testver, mint jogcfm nelkuli lakashasznalo 
elhelyezesenek problemaja. Az egyes keriileti lakasrendeletek attekintese is azt mutatja, hogy 
gyakori a testver ilyen modon tbrtenb figyelembe vetele.

Egeszsegugyi indokok fennallasa eseten a Rendelet lehetbve teszi a palyazaton kivuli 
lakascseret, kozel azonos ertekii lakasok eseten. A gyakorlat azt mutatja, hogy a berbeado 
szervezet sok esetben megfeleld lakas hianyaban nem tudja teljesiteni az indokolt kerelmeket, 
ezert a kozel azonos ertek meghatarozasa soran a korabbinal tagabbra nyitjuk a lehetosegeket.

A bontasok miatti lakascserek soran a megfeleld cserelakas megtalalasat, a berlbi erdekekjobb 
ervenyesiteset segiti, hogy haromrol btre nbveljiik a meglevb berlemennyel azonos vagy annal 
kedvezobb muszaki tulajdonsagu es hasonlo vagy kedvezobb elhelyezkedesu felajanlando 
ingatlanok szamat.

A jogcim nelkuli lakashasznaldk helyzetenek rendezese soran a gyakorlati tapasztalatok azt 
mutattak, hogy a korabbi szabalyozas ismetelt bevezetese indokolt, ezert a Rendelet 83. §-a 
kiegeszitesre kerul a (3) es a (4) bekezdessel.

II. A beterjesztes indoka
A Rendelet modositasara at nem ruhazhato hataskbrben a kepviselb-testiilet jogosult. A 
gyakorlati alkalmazas soran felszinre keriilt tobb olyan problema, amelyek miatt sziiksegesse 
valt a Rendelet mddositasa illetve kiegeszitese, a kozossegi igenyekhez valo jobb 
alkalmazkodas, valamint az atlathatdbb, hatekonyabb es egyben meltanyosabb 
lakasgazdalkodas felteteleinek megteremtese erdekeben.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A Rendelet mddositasa penziigyi fedezetet nem igenyel, az alkalmazasahoz sziikseges 
szemelyi-, szervezeti-, targyi es penziigyi feltetelek rendelkezesre allnak.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A kepviselo-testulet rendeletalkotassal kapcsolatos at nem ruhazhato hataskdre a Magyarorszag 
helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 42. § 1. 
pontjan alapul.

Az Motv. 23. § (5) bekezdesenek 14. pontjaban hatarozta meg az Onkormanyzat feladatkbret, 
mely alapjan a keriileti onkormanyzat feladata kiilbnosen a sajat tulajdonu lakas- es 
helyiseggazdalkodas.

A lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabalyokrol 
szolo 1993. evi LXXVIII. torveny (tovabbiakban: Lakastorveny) 3. § (1) bekezdese szerint a 
helyi onkormanyzat tulajdonaban levo lakasra (a tovabbiakban: bnkormanyzati lakas) a 
tulajdonos onkormanyzat - e torveny keretei kozott alkotott - rendeleteben (a tovabbiakban: 
bnkormanyzati rendelet) meghatarozott feltetelekkel lehet szerzodest kbtni. Az bnkormanyzati 
rendeletben meg kell hatarozni az bnkormanyzati lakas szocialis helyzet alapjan tbrtenb 
berbeadasanak a lakas berbeadasakor fennallo jbvedelmi es vagyoni kbriilmenyekhez igazodo 
felteteleit. Az bnkormanyzati rendelet a nem szocialis helyzet alapjan tbrtenb berbeadas eseten 
szabalyozhatja a Ptk. rendelkezeseinek megfeleld ovadek kikbtesenek lehetoseget es felteteleit.

A Lakas tv. 79. § (1) bekezdese szerint az bnkormanyzatnak rendelete megalkotasa elott a 
berlbk es a berbeaddk telepiilesen mukbdo erdekkepviseleti szervezetenek velemenyet ki kell 
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kemie. A rendelettervezetrol a helyben szokasos modon hirdetmenyt kell kozzetenni, amelyben 
hatarido kituzesevel fel kell hivni az erdekkepviseleteket velemenyuk kozlesere.

A Kepviseld-testulet Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL 06.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 2. sz. melleklete szerint a lakaspolitika 
igazgatasa az onkormanyzat alaptevekenysege. Az SZMSZ 4. sz. melleklete szerint az 
Onkormanyzat onkent vallalt feladata a lakasfenntartassal, lakhatassal osszefuggo ellatasok, es 
a krizislakasok mukodtetese. Az SZMSZ 7. mellekletenek 3.1.4 pontja szerint a Szocialis, 
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag dont a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
tulajdonaban allo lakasok berbeadasanak felteteleirol, valamint a lakber mertekerol szolo 
onkormanyzati rendeletben meghatarozott hataskorokben.

Az Motv. 50. §-a alapjan a rendelet elfogadasahoz minositett tobbseg szukseges.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: rendelettervezet, indokolas es hatasvizsgalati lap

2. szamu melleklet: a modositasi javaslatokkethasabos osszefoglalasa

3. szamu melleklet: SZELB 2022. 03. 22~i tiles dontesenek kivonata

Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete megalkotja a ....../2022. (....)
onkormanyzati rendeletet az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo
25/2021. (VIL 22.) onkormanyzati rendelet modositasarol.

Budapest, 2022. marcius 2^-.

Hermann Gyofgy 
onkormanyzati kepviselo

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes: 

dr.^ajtb^jCsilla
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Eloterjesztes 1. szamu melleklete: rendelettervezet, indokolas es hatdsvizsgdlati lap

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
..../2022. (.......... ) onkormanyzati rendelete

az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a lakasok es helyisegek berletere, 
valamint az elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 
3. § (1) bekezdeseben es 2. mellekleteben kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 9. pontjaban es 23. 
§ (5) bekezdes 14. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva - a lakasok es helyisegek 
berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. 
torveny 79. § (1) bekezdeseben biztositott velemenyezesi jogkoreben eljard, a berlok es a 
berbeaddk telepulesen mukodo erdekkepviseleti szervezete velemenyenek kikeresevel - a 
kovetkezoket rendeli el:

1. § Az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdese a kovetkezo 2a. ponttal 
egeszul ki:

(E rendelet alkalmazasaban)

„2a. elettarsak: akik kozjegyzdi okiratba foglalt nyilatkozatukkal vagy kozjegyzo altal az 
egyes kozjegyzdi nemperes eljarasokrol szolo 2008. evi XLV. torveny 36/G. § (1) bekezdes 
szerint kiallitott tanusitvannyal igazoljak az elettarsi kapcsolat fennallasat, vagy a bejegyzett 
elettarsi kapcsolatrdl, az ezzel osszefuggo, valamint az elettarsi viszony igazolasanak 
megkonnyitesehez szukseges egyes torvenyek modositasarol szolo 2009. evi XXIX. torveny 
1. §-a szerint bejegyzett elettarsaknak mindsulnek, es ezt anyakonyvi okirattal igazoljak;”

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(1) Az onkormanyzat tulajdonoskent es berbeadokent dt megilleto hataskoreit - e 
rendeletben meghatarozottak szerint - a kepviselo-testiilet szocialis hataskort gyakorld 
bizottsagara (a tovabbiakban: bizottsag) vagy a polgarmesterre ruhazza at.”

3. § (1) A Rendelet 7. § (2) bekezdes
a) b)pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

(A berbeadd szervezet a berbeadd neveben)

„b) megvizsgalja a jogviszony letrejottehez, modositasahoz szukseges feltetelek 
fennallasat, azok jogszeruseget, valamint a szerzodes megkotese es modositasa soran a 
berbeaddi feladatok hatekony ellatasanak kovetelmenyeire figyelemmel jar el;”

b) h) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

(A berbeadd szervezet a berbeadd neveben)

„h) beszedi a lakbert es a kiilonszolgaltatasok dijat, kesedelmes fizetes eseten felmondja a 
berleti szerzodest, tovabba nyilvantartja a berlo tartozasat, es teljeskoruen eljar a 
hatralekkezelesi eljarasban;”

c) j) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

(A berbeadd szervezet a berbeadd neveben)
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,j) kapcsolatot tart a berldvel, befogadja es dontesre eldkesziti a kerelmeket, valamint 
nyilvantartja a lakasban berldkent, befogadottkent es alberldkent lako szemelyeket;”

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdese a kovetkezo n) es o) ponttal egesziil ki:

(A berbeadd szervezet a berbeadd neveben)

„n) kozertheto modon tajekoztatast nyujt a berlonek a szocialis lakber jogosultsagi 
felteteleirol;

o) a berld erdekeben egyuttmukodik a hatralekkezelesben a berld szamara segitseget nyujtd 
mas szervezeteket erinto eljarasokban, kiadja a sziikseges igazolasokat, nyilatkozatokat.”

4. § A Rendelet 9. § g) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

(Nem lehet berleti jogviszonyt letesiteni azzal,)

„g) aki a berbeadas iranti kerelmeben vagy palyazataban a haztartas osszetetelere, szocialis, 
jovedelmi vagy vagyoni helyzetere vonatkozdan valotlan adatot kozolt.”

5. § (1) A Rendelet 14. § (3)-(5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek:

„(3) Amennyiben a foglalkoztatasi jogviszony megszuntetesere kozos megegyezessel vagy 
a munkaltato erdekkoreben felmeriilt ok miatt keriil sor, a bizottsag - a berld munkaviszonya 
megszuntetesetol szamitott 10 munkanapon belul benyujtott kerelmere - 60 munkanapon 
belul meghozott dontese alapjan a berleti szerzodes egy alkalommal, piaci vagy koltsegelvu 
lakber eldirasa mellett, legfeljebb egy evre ujra megkotheto. A berld a hatarozott idotartam 
lejartat kovetoen tovabbi elhelyezesre nem tarthat igenyt.

(4) A foglalkoztatasi jogviszony nyugdijazas miatt torteno megszuntetese eseten, a berlo - 
munkaviszony megszuntetesetol szamitott 10 munkanapon belul benyujtott - kerelmere, 
amennyiben nem all fenn a berleti szerzodes megkoteset kizard ok, a bizottsag dont a berleti 
szerzodes 10 ev hatarozott idotartamra valo megkoteserol, a lakas kozszolgalati jellegenek 
egyideju torlese mellett.

(5) A foglalkoztatd szerv a munkaviszony megszuneserol a berbeadd szervezetet koteles 
irasban ertesiteni a munkaviszony megszuneset koveto 10 munkanapon belul.”

(2) A Rendelet 14. §-a a kovetkezo (6) es (7) bekezdessel egesziil ki:

„(6) Amennyiben a foglalkoztatasi jogviszony megszuntetesere a (3) bekezdes szerinti ok 
miatt keriil sor - ideertve a munkaltato szemelyeben bekovetkezo valtozast is kiveteles 
meltanylast erdemlo koriilmeny eseten a berlonek a megsziintetestol szamitott 10 
munkanapon belul benyujtott kerelmere a bizottsag 60 munkanapon belul meghozott dontese 
alapjan a berleti szerzodes 10 ev hatarozott idotartamra megkotheto a lakas kozszolgalati 
jellegenek egyideju torlese mellett.

(7) A (6) bekezdes alkalmazasaban kiveteles meltanylast erdemlo korulmenynek mindsiil a 
berlo kulonosen rossz egeszsegi allapota, fogyatekossaga, varandossaga, valamint ha a berlo 
egyediil elo idos ember.”

6. § A Rendelet 15. § (3) es (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek:

„(3) Ha a munkaviszony megszuntetesere kozos megegyezessel vagy a munkaltato 
erdekkoreben felmeriilt ok miatt keriil sor, a berlo - munkaviszonya megszunesetol szamitott 
15 napon belul benyujtott - kerelmere a bizottsag dontese alapjan a volt hazfeliigyeld reszere 
palyazaton kivul adhato berbe a lakas a szolgalati jelleg torlese mellett, vagy amennyiben a 
hazfeliigyeloi lakasra a tovabbiakban is szukseg van vagy helyette masik lakas kijelolesere 
nines lehetoseg, a bizottsag masik lakas berbeadasarol is donthet.
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(4) A munkaviszony nyugdijazas miatt torteno megsziintetese eseten a bizottsag donthet - a 
hazfelugyeloi jelleg torlesevel egyidejuleg - a berleti szerzodes 10 ev hatarozott idotartamra 
torteno megkoteserol, vagy masik lakas berbeadasarol.”

7. § A Rendelet 17. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(2) A berbeado szervezet a berlo es a vele egyutt lako jogszeruen befogadott gyermeke, 
unokaja, szuloje, nagysziiloje vagy testvere kozos kerelmere berldtarsi szerzodest kbt, ha a 
berldvel a lakasban legalabb 2 eve jogszeruen befogadottkent lakdhely bejelentkezessel es 
eletvitelszeruen folyamatosan egyutt lakik. Azzal az egyutt lakdval nem kotheto berldtarsi 
jogviszonyt letrehozo vagy a berldtarsak koret bovito megallapodas, akinel a berleti 
szerzodes megkoteset kizard ok all fenn.”

8. § (1) A Rendelet 30. § (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(3) Az (1) bekezdesben foglalt esetekben a kerelmet el kell utasitani, ha annak 
benyujtasakor a kerelmezdnek a berbeadoval szemben a lakasberleti jogviszonyabdl 
eredden, vagy a kozmuszolgaltatokkal szemben tartozasa van, kiveve, ha a tartozas 
vonatkozasaban reszletfizetesi megallapodast kotott, vagy hatralekkezelesi-, 
hatralekkiegyenlito-, vagy krizistamogatast vesz igenybe, es a megallapodasban foglaltakat 
teljesiti, illetve, ha a kerelem alacsonyabb fenntartasi koltsegu lakasra iranyul.”

(2) A Rendelet 30. §-a a kovetkezo (5) bekezdessel egeszul ki:

„(5) A kerelem akkor is teljesithetd, ha a magasabb forgalmi erteku lakas erteke az 
alacsonyabb forgalmi erteku lakas ertekenek 130-150%-a kozott van, es a berlo vallaija a 
felujitasi kdltsegek berbeszamitas nelkuli finanszirozasat vagy az ertekkuldnbozet 50%-anak 
megteriteset.”

9. § A Rendelet 52. §-a a kovetkezo (4) es (5) bekezdessel egeszul ki:

„(4) A (3) bekezdes a) es b) pontja szerinti rendszeres jovedelem hianyaban a berbeado 
szervezet komyezettanulmany lefolytatasara es annak a megkeresestol szamitott 10 
munkanapon beliili csatolasara keri fel a szocialis szolgaltatot.

(5) A (3) bekezdes szerinti igazolasok teljeskorti benyujtasaig a kerelem erdemben nem 
vizsgalhatd.”

10. § (1) A Rendelet 78. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(1) A berlo es jogcim nelkuli lakashasznalo jogosult a kulon onkormanyzati rendeletben 
hatralekkezelesi-, hatralekkiegyenlito- es a Halozat Alapitvany tamogatasi szabalyzataban 
meghatarozottak szerint krizistamogatasi kerelem benyujtasat kezdemenyezni a szocialis 
szolgaltatdnal.”

(2) A Rendelet 78. §-a a kovetkezo (3) bekezdessel egeszul ki:

„(3) A szocialis szolgaltato keresere a berbeado szervezet 30 napon beliil megkuldi az (1) 
bekezdes szerinti tamogatas igenybevetelehez sziikseges kimutatasokat, nyilatkozatokat.”

11. § A Rendelet 82. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„82. § (1) Amennyiben a berbeado szervezet a jogcim nelkuli lakashasznalo berleti 
jogviszonyat dijtartozas miatt mondta fel, azonban a lakashasznalo a lakas kiuritesere 
kezdemenyezett vegrehajtasi eljaras soran a vegrehajto altal a lakas kiuritesere kituzott napot 
megelozd 2. napig tartozasat kiegyenlitette, es vele szemben a tartozason kivul mas 
felmondasi ok nem all fenn, a berbeado a pertol elall, illetve a vegrehajtasi eljarast 
megsziinteti.

(2) Az (1) bekezdes szerinti esetben, vagy ha a jogcim nelkuli lakashasznalo a felmondast 
kovetoen, de meg a peres eljaras meginditasat megelozoen tartozasat megfizette, ugy a 



berbeado szervezet a lakashasznalo kerelmere 1 ev hatarozott idotartamra szolo berleti 
szerzodest kot.”

12. § A Rendelet 83. §-a a kovetkezo (3) es (4) bekezdessel egeszul ki:

„(3) A 21. § (2)es (3) bekezdese szerintijogcim nelkiili lakashasznalo, valamint-aszocialis 
szolgaltato tamogato javaslatara a szocialis szolgaltatoval egyiittmukodesi megallapodast 
koto - az onkenyes lakasfoglalonak nem minosulo jogcim nelkiili lakashasznalo reszere az 
altala lakott es rendeltetesszeruen hasznalt lakas a bizottsag dontese alapjan 1 eves hatarozott 
idotartamra berbe adhato, amennyiben a lakashasznalo a hasznalati- es a kapcsolodo kiilon 
szolgaltatasi dijat rendszeresen megfizeti, es ellene sem magatartasbeli sem egyeb, a Lakas 
tv.-ben a berleti szerzodes felmondasara okot add korulmeny nem all fenn.

(4) A (3) bekezdes szerint akkor mindsul rendszeresnek a dijfizetes, ha a lakashasznalo 
legalabb fel eve folyamatosan fizeti az esedekes dijakat, vagy a kerelem benyujtasaig 
megfizette a lakasra fennallo teljes tartozast.”

13. § A Rendelet 87. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(2) A berbeado a berlo (berldtars, tarsberld) kerelmere irasbeli hozzajarulasat adja ahhoz, 
hogy a berlo gyermekenek hazastarsat vagy elettarsat, eltartojat, testveret, unokajat, tovabba 
egyenes agi rokonanak hazastarsat es sziilojet befogadja.”

14. § A Rendelet 96. §-a a kovetkezo (9a) bekezdessel egeszul ki:

„(9a) A (9) bekezdes c) pontjat jogtalan elonyszerzes celjabol megvalosito palyazo a valdtlan 
adatkozles megallapitasatol szamitott hat honapon belul a berbeado altal meghirdetett 
lakaspalyazaton nem tehet ervenyes ajanlatot.”

15. § A Rendelet 101. §-a a kovetkezo (8) bekezdessel egeszul ki:

„(8) A rendeletnek az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. 
(VII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo .../2022. (......... ) onkormanyzati
rendelettel mddositott rendelkezeseit a folyamatban levo ugyekben is alkalmazni kell.”

16. § A Rendelet
1. 9. § a) pontjaban a „berlemenye utan berleti dij, lakber vagy hasznalati dij, kiilon 

szolgaltatasi dij” szovegresz helyebe a „tulajdonu lakasberlemenye utan berleti dij, lakber 
vagy hasznalati dij, kiilon szolgaltatasi dij, a koziizemi szolgdltatdk fele a lakasra fennallo 
dijhdtraleka”,

2. 10. § (2) bekezdes h) pontjaban a „81. §” szovegresz helyebe a „80.
3. 18. § (1) bekezdeseben az „elettdrsa es a lakasban visszamaradt berldtars” szovegresz 

helyebe az „elettdrsa, testvere es a lakasban visszamaradt berlotdrs”,
4. 24. § (1) bekezdes c) pontjaban az „elettdrsa, illetve a berlo” szovegresz helyebe a 

„elettarsa, testvere, illetve a berlo”,
5. 28. § (1) bekezdeseben a „nagyszuloje, neveloszuloje” szovegresz helyebe a „nagyszuloje, 

testvere, neveloszuloje”,
6. 36. § e) pontjaban a „hdrom” szovegresz helyebe az „df\
7. 40. § (1) es 53. § (4) bekezdeseben a „15 napon” szovegresz helyebe a .,10 munkanapon”,
8. 47. § (1) bekezdes c) pontjaban a Jovedelmenek” szovegresz helyebe a „vagyondnak”,
9. 52. § (3) bekezdes a) pontjaban az „a kerelem benyujtdsdt megelozo honapban folydsitott 

ellatast igazold szelvenyt, nyugdijas eseten a nyugdij megdllapitdsdrdl szolo hatarozatot" 
szovegresz helyebe az „az ellatast megallapitd hatarozatot, vagy a kerelem benyujtdsdt 
megelozo honapban folydsitott ellatast igazolo szelvenyt, nyugdijas eseten a 
nyugdijfolydsitd altal az adott evre vonatkozd igazoldst az elldtas osszegerol, vagy a 
kerelem benyujtdsdt megelozo honapban folydsitott ellatast igazold szelvenyt”,

10. 69. § (4) bekezdeseben a ,,15 napon” szovegresz helyebe a ,,30 napon”,
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11. 80. § (3) bekezdeseben a .papon” szovegresz helyebe a „munkanapon”,
12. 83. § (2) bekezdeseben a „20. §-t” szovegresz helyebe a „ 80.
13. 87. § (1) es 96. § (14) bekezdeseben a napon” szovegresz helyebe a „J0 munkanapon”,
14. 90. § (4) bekezdeseben az „unokdja, valamint a jogi szemely” szovegresz helyebe az 

^unokaja, testvere, valamint a jogi szemely”,
15. 93. § (1)bekezdeseben az „dllapotarbr szovegrzszheiyebe a„rendeltetesszeriihasznalatra 

vald alkalmassaganak fenndlldsdrdF\
16. 96. § (11) bekezdeseben a ^orrendiseg" szovegresz helyebe a „(10) bekezdes szerinti 

sorrencT
szoveg lep.

17. § (1) Hatalyat veszti a Rendelet
a) 12. § (4) bekezdese,
b) 14. § (2) bekezdes b) es e) pontja,
c) 33. § (2) bekezdese,
d) 52. § (3) bekezdes c) pontja,
e) 101. § (6) bekezdese.

(2) Hatalyat veszti a Rendelet
a) 17. § (1) bekezdeseben az „anyakdnyvi nyilvdntartdsba bejegyzett”,
b) 22. §-aban az „Az ismetelt berbevetelrol a bizottsdg dont. ”,
c) 79. § (1) bekezdeseben az „akulbn dnkormdnyzati rendelet, illetve a Halozat Alapitvany 

tamogatasat nem veszi igenybe es”,
d) 87. § (1) bekezdeseben a „bejegyzett”,
e) 96. § (6) bekezdeseben a ,&sorrend megjelolesever

szovegresz.

18. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2022. marcius.....

dr. Sajtos Csilla 

jegyzd

Piko Andras 

polgarmester
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INDOKOLAS
az dnkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) 

rendelet modositasarol szolo
..../2022. (............ ) onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2021. julius 22-i iilesen elfogadta az 
onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) 
onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban Rendelet).

A gyakorlati alkalmazas soran felszinre kerult tobb olyan problema, amelyek miatt sziiksegesse 
valt a Rendelet modositasa, illetve kiegeszitese. a kozossegi igenyekhez valo jobb 
alkalmazkodas, valamint az atlathatobb, hatekonyabb es egyben meltanyosabb 
lakasgazdalkodas felteteleinek megteremtese erdekeben. Tovabba olyan modositasok 
atvezeteset is javasoljuk, amelyek a jelenlegi szovegezes pontositasat, egyertelmusiteset 
celozzak.

Reszletes indokolas
az 1. §-hoz

Uj ertelmezo rendelkezeskent keriil bele a Rendeletbe az elettarsak fogalma, amely 
gyujtofogalomkent ket - kiilon jogszabalyok altal nevesitett - elettarsi kategoriat foglal 
magaban.

A rendelkezesekben a bejegyzett elettars fogalmanak alkalmazasa indokolt, mivel az elettarsi 
kapcsolatok kozott lenyegesen elterjedtebb a kozjegyzdi nyilatkozatba foglalt elettarsi 
kapcsolat, az anyakonyvi nyilvantartasba bevezetett elettarsi kapcsolatokenal. Az elettars a Ptk. 
szerint is hozzatartozonak mindsul, az elettarsi kapcsolat az onkormanyzati lakasok berldi 
eseten is elteijedt eletkozossegi forma, igy nem indokolhato a fogalom leszukitese az 
anyakonyvi nyilvantartasba bevezetett elettarsi kapcsolatokra a rendeletben.

A Rendelet elettarsakkal kapcsolatos szabalyozasa az uj ertelmezo rendelkezesnek megfelelden 
modosul.

a 2.§-hoz
Mivel a Rendelet szerint a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsag nem rendelkezik hataskorrel, igy a 6. § egyseges szerkezetbe keriil es a hataskdr egyik 
cimzettjekent a mindenkori szocialis hataskort gyakorlo bizottsag keriil megnevezesre.

a 3. §-hoz
Technikai jellegu pontositasokat es kiegesziteseket tartalmaz a berbeado szervezet 
tevekenysegi koret erintden, a berbeado szervezet javaslatai alapjan.

A Rendeletmodositas a 7. § uj n) pontjaval a korabbi 7. § (2) bekezdes b) pontjanak masodik 
tagmondatat onallo, kiilon pontba emeli. Az uj o) pont fokent a hatralekrendezesi eljarasok 
szempontjabol fontos kiegeszites.
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a 4. §-hoz
A hatalyos 9. § g) pontjanak pontositasa a berbeado szervezet javaslata alapjan, a 
lakaspalyazatok beadasanak, es feldolgozasanak megkbnnyitese erdekeben.

az 5. §-hoz
A Rendelet 14. §-aban szabalyozott foglalkoztatasi jogviszony megszunese eseten kovetendo 
eljarasrend pontositasa, kiegeszitese, tovabba az eljarasi hataridok egysegesitese erdekeben 
indokolt uj rendelkezesek beiktatasa.

a 6. §-hoz
A Rendelet 15. §-aban a hazfelugyeloi szolgalati lakasoknal a foglalkoztatasi jogviszony 
megszunese eseten kovetendo eljarasrend pontositasa es kiegeszitese.

a 7. §-hoz
A testver a korabbi (16/2010. (III. 8.) szamu) dnkormanyzati rendeletben olyan 
hozzatartozokent volt nevesitve, aki a berbeado engedelyevel befogadhato szemelyek korebe 
tartozott, berlotarsi jogviszonyt alanya lehetett, es a berlo jogviszonyanak megszunese eseten 
jogcim nelkuli lakashasznalokent elhelyezesre tarthatott igenyt.

A berbeado szervezet szerint a testver szabalyozasba valo visszaemeleset a tobb generacids 
csaladok gyakori egyiittlakasa indokolja, amelynek kovetkezteben evente kb. 20-25 
jogviszony-folytatasi iigy soran keriil eld a testver, mint jogcim nelkuli lakashasznald 
elhelyezesenek problemaja.

a 8.§-hoz
A Rendelet 9. § a) pontja modositasabdl kovetkezd valtozas atvezetese, valamint az 
egeszsegiigyi okokbol kert minosegi csere felteteleinek egyszerusitese.

a 9. §-hoz
Az eljarasi szabalyok pontositasa erdekeben beiktatott valtozasokat tartalmaz.

a 10.§-hoz
A hatralekkezelesi-, hatralekkiegyenlito es krizistamogatasi kerelmek benyujtasara vonatkozo 
kiegeszitesek es reszletszabalyok beiktatasa az eljaras pontositasa erdekeben.

a 11.§-hoz
A rendeletben mas helyen nem szabalyozott, egyuttmukodo lakashasznalok jogcimrendezeset 
lehetdve tevo ujraszabalyozas, es a fizetesi feltetelek szabalyozasa.

a 12. §-hoz
A modositas egy eves idotartamban maximalizalja a megkotheto hasznalati szerzodes 
idotartamat.
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a 13. §-hoz
A testver a korabbi (16/2010. (III. 8.) szamu) onkormanyzati rendeletben olyan 
hozzatartozokent volt nevesitve, aki a berbeado engedelyevel befogadhato szemelyek korebe 
tartozott, berldtarsi jogviszonyt alanya lehetett, es a berld jogviszonyanak megszunese eseten 
jogcim nelkuli lakashasznalokent elhelyezesre tarthatott igenyt.

A berbeado szervezet szerint a testver szabalyozasba valo visszaemeleset a tobb generacios 
csaladok gyakori egyiittlakasa indokolja, amelynek kovetkezteben evente kb. 20-25 
jogviszony-folytatasi ugy soran keriil eld a testver, mint jogcim nelkuli lakashasznalo 
elhelyezesenek problemaja.

a 14. §-hoz
A valotlan adatkozlest megvalosito palyazd szankcionalasanak szabalyozasa.

a 15. §-hoz
Atmeneti rendelkezest tartalmaz.

a 16. §-hoz
A Rendelet modositasahoz szukseges es indokolt szovegcseres javaslatokat tartalmazza, 
tovabba pontosito rendelkezeseket tartalmaz.

a 17. §-hoz
A Rendelet egyes rendelkezeseinek hatalyon kivul helyezeset tartalmazza.

a 18. §-hoz
Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrdl szdlo 2010. evi CXXX. torveny 18. § (1) bekezdese alapjan a jogalkotd 
allaspontja az, hogy az indokolas kozzeteheto.
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HATASVIZSGALATI LAP
az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) 

rendelet modositasarol szolo ..../2022. (.. ) onkormanyzati rendelethez

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. § -a alapjan a jogszabaly eldkeszitoje - a 
jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodo reszletessegu - eldzetes hatasvizsgalat elvegzesevel 
felmeri a szabalyozas varhato kovetkezmenyeit. Az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol 
onkormanyzati rendelet eseten a helyi onkormanyzat kepviseld-testuletet tajekoztatni kell.

A hatasvizsgalat soran vizsgalni kell:
a) a tervezett jogszabaly valamennyi jelentosnek itelt hatasat, kiilonosen
aa) tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasait,
ab) komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyeit,
ac) adminisztrativ terheket befolyasolo hatasait, valamint
b) a jogszabaly megalkotasanak szuksegesseget, a jogalkotas elmaradasanak varhato 
kovetkezmenyeit, es
c) a jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi felteteleket.

A fentiek alapjan vizsgalni kell a rendelet valamennyi jelentosnek itelt hatasat:

aa) tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasai:
A Rendelet modositasaval a lakasgazdalkodas hatekonyabb ellatasa valosul meg.
A Rendelet modositasa gazdasagi es koltsegvetesi hatasokat nem eredmenyez.

ab) kornyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyei:
A Rendelet modositasanak kovetkezteben a bizonytalan helyzetek megszunese altal a lakossag 
komyezeti es egeszsegiigyi helyzete javulni fog.

ac) adminisztrativ terheket befolyasolo hatasai:
A Rendelet elfogadasa a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. adminisztrativ terheit 
iddlegesen noveli a hatralekkezeles kiterjesztese es a jogcimrendezesek szamanak novekedese 
miatt, azonban az iigyintezest segiti, az onkormanyzati lakasok berbeadasa es a berleti 
szerzodesekkel kapcsolatos iigyintezes egyszeriibb, pontosabb es atlathatdbb lesz.

b) a jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a Jogalkotas elmaradasanak varhato 
kovetkezmenyei:
A Rendelet modositasa a 2021. szeptembertol felmerult kozossegi igenyekhez valo jobb 
alkalmazkodas, valamint az atlathatdbb, hatekonyabb es egyben meltanyosabb 
lakasgazdalkodas felteteleit teremti meg. Ezek hianyaban a berleti jogviszonyok rendezese 
nehezebbe valik, a hajlektalanna valas megeldzesevel kapcsolatos onkormanyzati feladat 
ellatasa egy specialis helyzetben levo csoport eseten ellehetetlenul.

c) a jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi 
feltetelek:
A Rendelet alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
rendelkezesre allnak.
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Eldterjesztes 2. szamu melleklete: a modositasi javaslatok kethasabos osszefoglalasa

az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) 

onkormanyzati rendelet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek .../2022. (............ ) onkormanyzati rendelete

az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) onkormanyzati 

rendelet modositasarol

[3. £ (2) E rendelet alkalmazasdban] [3. f (2) E rendelet alkalmazasdban]

2a. elettdrsak: akik kozjegyzdi okiratba foglalt 
nyilatkozatukkal igazoljak az elettarsi kapcsolatuk 
fennallasat, vagy kdzjegyzd dltal kiallitott tanusitvannyal 
igazoljak az elettarsi kapcsolat fennallasat [az egyes 
kdzjegyzoi nemperes eljarasokrol szolo 2008. evi XLV. 
torveny 36/G. § (1) bekezdes], vagy a bejegyzett elettarsi 
kapcsolatrol, az ezzel osszefiiggo, valamint az elettarsi 
viszony igazolasanak megkonnyitesehez szukseges egyes 
torvenyek modositasarol szolo 2009. evi XXIX. torveny 1. 
§-a szerint bejegyzett elettarsaknak mindsiilnek es ezt 
anvakonyvi okirattal igazoljak;

6. § (1) Az Onkormanyzat tulajdonoskent 6t megilletd 
hataskdreit e rendeletben meghatarozottak szerint 
reszben

a) a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsagra (a 
tovabbiakban: bizottsag),

b) a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet- 
hasznositasi Bizottsagra, vagy

c) a polgarmesterre

ruhazza at.

6. § (1) Az onkormanyzat tulajdonoskent es berbeadokent dt 
megilletd hataskdreit - e rendeletben meghatarozottak szerint 

a kepviseld-testiilet szocialis hataskort gyakorlo 
bizottsagara (a tovabbiakban: bizottsag) vagy a 
polgarmesterre ruhazza at.

7. § (2)
b) felulvizsgalja a jogviszony letrejottehez szukseges 
feltdteleket, ennek soran kozertheto modon tajekoztatast 
nyujt a berldnek a szocialis lakber jogosultsagi 
felteteleirol;

h) beszedi a lakbert es a kuldnszolgaltatasok dijat, 
kesedelmes fizetes eseten felmondja a berleti szerzodest, 
teljeskbruen eljar a hatralekkezelesi eljir^sban;

j) kapcsolatot tart a berldvel, befogadja es dontesre 
elokesziti a kerelmeket;

7. § (2)
b) megvizsgalja a jogviszony letrejottehez, modositasahoz 
szukseges feltetelek fennallasat, azok jogszeruseget, 
valamint a szerzddes megkdtese ds modositasa soran a 
berbeadoi feladatok hatekony ellatasanak kovetelmenyeire 
figyelemmel jar el;

h) beszedi a lakbert es a kuldnszolgaltatasok dijat, 
kesedelmes fizetes eseten felmondja a berleti szerzodest, 
tovabbd nyilvantartja a berlo tartozasat, es teljeskdruen eljar 
a hatralekkezelesi eljarasban;

j) kapcsolatot tart a berldvel, befogadja es dontesre elokesziti 
a kerelmeket, valamint nyilvantartja a lakasban berlokent, 
befogadottkent es albdrlokent lakd szemelyeket;

n) kbzertheto modon tajekoztatast nyujt a berldnek a 
szocialis lakbdr jogosultsagi felteteleirol;

o) a berlo erdekeben egytittmukbdik a hatralekkezelesben a 
berlo szamara segitseget nyujtd mas szervezeteket erintd 
eljarasokban, kiadja a szukseges igazolasokat, 
nyilatkozatokat.
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[9. £ Nem lehet berleti jogviszonyt letesiteni azzal,}

a) akinek onkormanyzati berlemenye utan berleti dij, 
lakber vagy hasznalati dij, kiilbn szolgaltatasi dij, 
illetve barmely jogcimen helyi ado tartozasa van, kiveve, 
ha a bdrlb a berbeadas iranti kerelmeben, idebrtve a 
palyazatot is, a tartozas megfizetesere kotelezettseget 
vallal, es ennek teljesiteset, vagy a teljesites 
(at)utemezeserbl szolo megallapodas megkbteset 
igazolja;

g) aki a szocialis, jovedelmi es vagyoni feltetelek, vagy a 
szocialis lakberre valo jogosultsagot kizaro feltetelek 
vizsgalatahoz, illetve berbeadas iranti kerelmeben vagy 
palyazataban valotlan adatot kozblt.

[9. Nem lehet berleti jogviszonyt letesiteni azzal,}

a) akinek onkormanyzati tulajdonu lakdsberlemenye utdn 
berleti dij, lakber vagy hasznalati dij, kiilbn szolgaltatasi 
dij, tovabba a koziizemi szolgdltatok fele a lakdsra fenndllo 
dijhatraleka, illetve barmely jogcimen helyi ado tartozasa 
van, kiveve, ha a berlo a berbeadas iranti kerelmeben, 
ideertve a palyazatot is, a tartozas megfizetesere 
kotelezettseget vallal, es ennek teljesiteset, vagy a teljesites 
(dt)titemezeserbl szblb megallapodas megkbteset igazolja;

g) aki a berbeadas iranti kerelmeben vagy palyazataban a 
haztartas bsszetetelere, szocialis, jovedelmi es vagyoni 
helyzetere vonatkozban valotlan adatot kozblt.

12. §

(4) A berlokijelolesi jog jogosultja altal kijelblt 
szemellyel kbtbtt berleti szerzodesen alapulb 
kotelezettsegvallalas vegrehajtasi zaradekkal ellatott 
kbzjegyzdi okiratba foglalasanak kbltseget - ellenkezb 
megallapodas hianyaban - a berlokijelolesi jog jogosultja 
viseli.

Hatalyat veszti a Rendelet 12. § (4) bekezdese

[14. § (2) A kbzszolgdlati celu lakds berloje az adott 
szervnel fenndllo foglalkoztatdsi jogviszonydnak 
idotartamara az lehet, aki:]

b) a kbltsegelvu vagy piaci lakber megfizeteset vallalja,

e) a berleti szerzodes megkbtesekor vdllalja a lakds 
minden tovabbi elhelyezesi igeny nelkuli, a 
foglalkoztatdsi jogviszonya megszuneset kovetd 60 
napon beliili kiuriteset, ha a foglalkoztatasi jogviszonya 
a berlo felmondasa miatt, vagy a berlo altal tanusitott 
magatartas miatt a munkaltato kezdemenyezesere szunik 
meg. Ezen kotelezettsegvallalas vegrehajtasi zaradekkal 
ellatott kozjegyzdi okiratba foglalasanak kbltseget a 
berlbkent kijelolt szemely viseli.

(3) Ha a foglalkoztatasi jogviszony megszuntetesere 
kbzbs megegyezessel, vagy a munkaltato erdekkbreben 
felmerQlt ok miatt kerul sor, a bizottsag a berlo - 
munkaviszony megszuntetesetol szamitott 15 napon 
belul benyujtott - kerelmere 60 napon belul meghozott 
dontese alapjan a berleti szerzodes egy alkalommal, 
legfeljebb egy evvel meghosszabbithatb vagy a lakas 
kbzszolgdlati jellegenek egyideju tbrlese mellett a berleti 
szerzodes 10 ev hatdrozott idejure modosithatb.

(4) A foglalkoztatasi jogviszony nyugdijazas miatt 
tbrtenb megszuntetese eseten, a berlo - munkaviszony 
megszuntetbsbtbl szamitott 15 napon belul benyujtott - 
kerelmere, amennyiben nem all fenn a berleti szerzodes 
megkbteset kizaro ok, a bizottsag dbnt a berleti szerzodes 
10 ev hatarozott idejure mbdositasdrbl, a lakds 
kbzszolgdlati jellegenek egyideju tbrlese mellett.

Hatalyat veszti a Rendelet 14. § (2) bekezdes b) es e) pontja

(3) Amennyiben a foglalkoztatasi jogviszony 
megszuntetesere kbzbs megegyezessel, vagy a munkaltato 
erdekkbreben felmeriilt ok miatt kerul sor, a bizottsag - a 
berlo munkaviszony megszuntetesetol szamitott 10 
munkanapon belul benyujtott kerelmere - 60 munkanapon 
beliil meghozott dontese alapjan a berleti szerzbdds egy 
alkalommal, piaci vagy kbltsegelvu lakber elbirasa mellett, 
legfeljebb egy evre ujra megkbthetb. A bbrlb a hatdrozott 
idbtartam lejdrtdt kbvetben tovabbi elhelyezesre nem tarthat 
igenyt.

(4) A foglalkoztatdsi jogviszony nyugdijazas miatt tbrtbnb 
megsziintetese eseten, a berlb - munkaviszony 
megszuntetesetol szamitott 10 munkanapon belul benyujtott 
- kerehnbre, amennyiben nem dll fenn a berleti szerzodes 
megkbteset kizaro ok, a bizottsag dbnt a berleti szerzodes 10 
ev hatdrozott idbtartamra valo megkbteserbl, a lakds 
kbzszolgdlati jellegenek egyideju tbrlese mellett.



(5) A foglalkoztato szerv a munkaviszony megszuneserol 
a berbeado szervezetet kbteles irasban ertesiteni a 
munkaviszony megszuneset kdvetd 15 napon belul.

(5) A foglalkoztato szerv a munkaviszony megszimeserdl a 
berbeado szervezetet kbteles irasban ertesiteni a 
munkaviszony megszunesdt kdvetd 10 munkanapon belul.

(6) Amennyiben a foglalkoztatasi jogviszony 
megszuntetesere a (3) bekezdes szerinti ok miatt keriil sor - 
ideertve a munkaltato szemelyeben bekbvetkezd valtozast is 

kiveteles meltanvlast erdemlo kbriilmeny eseten a 
berlbnek a megszuntetdstbl szamitott 10 munkanapon belul 
benyujtott kerelmere a bizottsag 60 munkanapon belul 
meghozott dontese alapjan a berleti szerzddes 10 ev 
hatarozott idotartamra megkotheto a lakas kbzszolgalati 
jellegenek egyideju tbrlese mellett.

(7) A (6) bekezdes alkalmazasaban kiveteles meltanylast 
erdemld kbriilmenynek minbsul a b6rlo klilbnbsen rossz 
egeszsegi allapota, fogyatekossaga, varanddssaga, valamint 
ha a b6rlb egvediil 616 idos ember.

15. § (3) Ha a munkaviszony megszuntetesere kozos 
megegyezessel, vagy a munkaltato erdekkoreben 
felmerult ok miatt keriil sor, a berld - munkaviszony 
megszunesdtbl szamitott 15 napon belul benyujtott - 
kerelmere a bizottsag dontese alapjan a volt hazfeliigyelo 
reszere palyazaton kiviil adhato berbe a lakas a szolgalati 
jelleg tbrlese mellett, vagy amennyiben a hazfelugyeloi 
lakasra a tovabbiakban is sziikseg van vagy helyette 
masik lakas kijelolesere nines lehetdseg, masik lakas.

(4) A munkaviszony nyugdijazas miatt tbrtend 
megsziintetese eseten, a bizottsag a lakas hazfelugyeldi 
szolgalati jellegenektbrldse mellett a bdrleti szerzddes 10 
ev hatarozott idore tortend modositasarol a hazfelugyeloi 
jelleg egyideju tbrlese mellett, vagy masik lakas 
berbeadasarol is donthet.

15. § (3) Ha a munkaviszony megszuntetesere kozos 
megegyezessel, vagy a munkaltato erdekkoreben felmerult 
ok miatt keriil sor, a b6rlb - munkaviszony megszunesetol 
szamitott 15 napon belul benyujtott - kerelmere a bizottsag 
dontese alapjan a volt hazfeliigyelo reszere palyazaton kiviil 
adhato berbe a lakas a szolgalati jelleg tbrlese mellett, vagy 
amennyiben a hdzfelUgyelbi lakasra a tovabbiakban is 
sziikseg van vagy helyette masik lakas kijelolesere nines 
lehetdseg, a bizottsag masik lakas berbeadasarol is donthet.

(4) A munkaviszony nyugdijazas miatt tbrtend 
megsziintetese eseten, a bizottsag donthet - a hdzfelugyeldi 
jelleg tbrlesevel egyidejiileg - a berleti szerzddes 10 ev 
hatarozott idotartamra tbrtend megkoteserol, vagy masik 
lakas berbeadasarol.

17. § (1) Berbeado szervezet, a hazastarsak es anyakonyvi 
Hyilvdntartdsba—bejegyzett elettarsak kozos irasbeli 
kerelmere berldtarsi szerzodest kot.

(2) A berbeado szervezet a berld es a vele egyutt lako 
jogszeruen befogadott

a) gyermeke,

b) unokaja,

c) szuldje,

d) nagyszuldje, vagy

e) elettarsa

kozos kerelmere berldtarsi szerzodest kot, ha aberlovel a 
lakasban legalabb 2 evota jogszeruen befogadottkent 
lakohely bejelentkezessel es eletvitelszeriien 
folyamatosan egyutt lakik. Azzal az egyutt lakoval nem 
kothetoberlotarsi jogviszonyt letrehozo vagy a 
berlotarsak koret bovitomeg- allapodas, akinel a berleti 
szerzddes megkbteset kizard ok all fenn.

Hatalyat veszti a Rendelet 17. § (1) bekezdeseben az 
„anyakdnyvi nyilvantartdsba bejegyzetf szovegresz

(2) A berbeado szervezet a berld 6s a vele egyutt lakh 
jogszeruen befogadott gyermeke, unokaja, szOloje, 
nagyszuldje vagy testvere kozos kerelmere berldtarsi 
szerzodest kdt, ha a b6rldvel a lakasban legalabb 2 ev dta 
jogszeruen befogadottk6nt lakohely bejelentkezessel es 
eletvitelszeriien folyamatosan egyutt lakik. Azzal az egyutt 
lakoval nem kbthetd berldtarsi jogviszonyt letrehozo vagy a 
berlbtarsak koret bovito meg&lapodas, akinel a berleti 
szerzddes megkoteset kizard ok dll fenn.
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18. § (1) A berbeadd szervezet a berlotars halala eseten, 
az elhunyt berldtarsnak a vele halalaig, tobb mint 2 eve, 
lakohely bejelentkezessel es eietvitelszeruen egytitt lako 
jogszeriien befogadott hazastarsa, sziiloje, nagyszuldje, 
gyermeke, unokaja, elettarsa es a lakasban visszamaradt 
berlotars kbzbs kerelmere berldtarsi szerzodest kot. 
Azzal az egyutt lakoval nem kothetd berldtarsi 
jogviszonyt letrehozd vagy a berldtarsak kdret bovito 
megallapodas, akinel a berleti szerzodes megkoteset 
kizaro ok all fenn.

18. § (1) A berbeadd szervezet a berlotars halala eseten, az 
elhunyt berldtarsnak a vele halalaig, tobb mint 2 eve, 
lakohely bejelentkezessel es eietvitelszeruen egyutt lako 
jogszeriien befogadott hazastarsa, sziildje, nagyszuldje, 
gyermeke, unokaja, elettarsa, testvere es a lakasban 
visszamaradt berlotars kbzbs kerelmere berldtarsi szerzodest 
kbt. Azzal az egyutt lakoval nem kothetd berldtarsi 
jogviszonyt letrehozd vagy a berldtarsak kdret bovito 
megallapodas, akinel a berleti szerzodes megkoteset kizaro 
ok all fenn.

22. § Az ismdtelt berbevetelrol a bizottsag ddnt. A 21. §- 
ban targyalt esetben az ismetelt berbevetelrol a bizottsag 
ddnt.

22. § A 21. §-ban targyalt esetben az ismetelt berbevetelrol a 
bizottsag dont.

24.§(1)

c) a volt berldnek unokaja (a nem befogadott 
gyermekenek szuletett gyermeke), elettarsa, illetve a 
berld hazastarsanak sziiloje, gyermeke, unokaja, es

24.§(1)

c) a volt berldnek unokaja (a nem befogadott gyermekenek 
szuletett gyermeke), elettarsa, testvere, illetve a berld 
hazastarsanak sziiloje, gyermeke, unokaja, es

28. § (1) A legalabb ketszobas lakasra fennallo berleti 
jogviszonya kbzos megegyezessel valo megsziintetese 
mellett a bdrlo maganak es a vele legalabb 2 eve 
jogszeriien egytitt lako, a lakasba bejelentett hazastarsa, 
elettarsa, sziiloje, nagyszuldje, neveloszuloje, nagykoru 
gyermeke, nevelt gyermeke, a jogszeriien befogadott 
gyermeketdl sztiletett nagykoru unokaja (a minosegi 
cserere vonatkozo rendelkezesek alkalmazasa 
szempontjabdl a tovabbiakban egyutt: hozzatartozdk) 
reszere a hozzatartozoval kbzos kerelemben egy-egy 
bnallo lakas berbeadasat kerheti. A kerelem akkor 
teljesitheto, ha a berbe adando lakasok lakhatdva thtelet, 
felujitasat a leendb berlbk megallapodasban vdllaljak.

28. § (1) A legalabb ketszobas lakasra fennallo berleti 
jogviszonya kbzos megegyezessel valo megsziintetese 
mellett a berlo maganak es a vele legalabb 2 eve jogszeriien 
egyutt lako, a lakasba bejelentett hazastarsa, elettarsa, 
sziiloje, nagyszuldje, testvere, neveloszuloje, nagykoru 
gyermeke, nevelt gyermeke, a jogszeriien befogadott 
gyermeketdl szuletett nagykoru unokaja (a minbsdgi cserere 
vonatkozo rendelkezesek alkalmazasa szempontjabol a 
tovabbiakban egyutt: hozzatartozok) reszere a 
hozzatartozoval kbzos kerelemben egy-egy bnallo lakas 
berbeadasat kerheti. A kerelem akkor teljesitheto, ha a berbe 
adando lakasok lakhatdva tetelet, felujitasat a leendb berlbk 
megallapodasban vallaljak.

30. § (3) Az (1) bekezdesben foglalt esetekben a kerelmet 
el kell utasitani, ha annak benyujtasakor a kerelmezonek 
a berbeadoval szemben a lakasberleti jogviszonyabol 
eredben, illetve barmely jog- cimen helyi ado tartozasa 
van, tovabba a kbzmuszolgaltatokkal szemben tartozasa 
van, kiveve, ha a tartozas vonatkozasaban reszletfizetesi 
megallapodast kbtbtt, vagy hatralekkezelesi-, hatralek- 
kiegyenlitb tamogatast vesz igenybe, es a 
megallapodasban foglaltakat teljesiti, illetve, ha a kere
lem alacsonyabb fenntartasi kbltsegu lakasra iranyul.

30. § (3) Az (1) bekezdesben foglalt esetekben a kerelmet el 
kell utasitani, ha annak benyujtasakor a kerelmezbnek a 
berbeadoval szemben a lakasberleti jogviszonyabol eredben, 
vagy a kbzmuszolgaltatokkal szemben tartozasa van, kiveve, 
ha a tartozas vonatkozasaban reszletfizetesi megallapodast 
kbtbtt, vagy hatralekkezelesi-, hatralekkiegyenlitb-, vagy 
krizistamogatast vesz igenybe, es a megallapodasban 
foglaltakat teljesiti, illetve, ha a kerelem alacsonyabb 
fenntartasi kbltsegu lakasra iranyul.

(5) A kerelem akkor is teljesitheto, ha a magasabb forgalmi 
erteku lakas erteke az alacsonyabb forgalmi erteku lakas 
ertekenek 130-150%-a kbzdtt van es a berld vallalja a 
felujitasi kbltsegek berbeszamitas nelkuli finanszirozasat, 
vagy az ertekkiilbnbbzet 50%-anak megteriteset.

33. § (2) A berld berleti szerzbdesen alapulb 
kotelezettsegvallalasat vegrehajtasi zaradekkal ellatott 
kbzjegyzbi okiratba kell foglalni. A kozjegyzdi okirat 
kbltseget a berbeadd viseli, azokat az eseteket kiveve, 
amelyekben a rendelet mast nem hataroz meg.

Hatalyat veszti a 33. § (2) bekezdes

36. §

e) csere kezdemenyezese eseten harom a berlemennyel 
azonos vagy annal kedvezdbb miiszaki tulajdonsagu es 
hasonld vagy kedvezdbb elhelyezkedesu ingatlant ajanl 
fel berld reszere.

36. §

e) az altala kezdemenyezett csere eseten ot darab, a 
berlemennyel azonos, vagy annal kedvezdbb miiszaki 
tulajdonsagu es hasonld vagy kedvezdbb elhelyezkedesu 
cserelakast ajanl fel berld reszere.
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40. § (1) Berio - tovabba a berlemenyt lake valamennyi 
maganszemely - a berleti jogviszony letrejottekor koteles 
a lakasba bejelentkezni, es a berleti jogviszony 
megszunesekor koteles a lakasbdl kijelentkezni. Berio 
koteles berbeadonak bejelenteni a lakasba a berbeado 
hozzajarulasa nelkul befogadott szemelyeket a 
befogadastol szamitott 15 napon belul.

40. § (1) Berlo - tovabba a berlemenyt lako valamennyi 
maganszemely - a berleti jogviszony letrejottekor koteles a 
lakasba bejelentkezni, es a berleti jogviszony megsziinesekor 
koteles a lakdsbol kijelentkezni. Berlo koteles berbeaddnak 
bejelenteni a lakasba a berbeado hozzajarulasa nelkul 
befogadott szemelyeket a befogadastol szamitott 10 
munkanapon belul.

47. § (1)

c) akinek, a nagykoru vele egyiittkOltOzoket is 
figyelembe veve, az egy fore eso jovedehnenek bsszege 
nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori 
legkisebb osszegenek nyolcvanszorosat, es

47. § (1)

c) akinek, a nagykoru vele egyiittkdltdzbket is figyelembe 
veve, az egy fore eso vagyondnak osszege nem haladja meg 
az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 
nyolcvanszorosat, es

52. § (3)

a) a rendszeres jovedelemmel rendelkezo szemely eseten 
a kerelem benyujtasat megeldzd honap netto 
atlagkereseterol szolo munkaltatoi igazolast, vagy az 
utolso honap tenyleges jovedelmerdl szolo igazolast, 
vagy a tarsadalombiztositasi igazgatasi szerv igazolasat, 
tovabba a foglalkoztatas elosegiteserol es a 
munkanelkiiliek ellatasarol szolo torvenyben foglalt 
ellatasban reszesiild szemely eseten a kerelem 
benyujtasat megeldzd honapban folyositott ellatast 
igazolo szelvenyt, nyugdijas eseten a nyugdij 
megallapitasarol szolo hatarozatot, vagy

c) amennyiben a berlo nem rendelkezik rendszeres 
jovedelemmel (munkaberrel), akkor a szocialis 
szolgaltato komyezettanulmanyat, vagy

52. § (3)

a) a rendszeres jovedelemmel rendelkezo szemely eseten a 
kerelem benyujtasat megeldzd honap nettd atlagkereseterol 
szolo munkaltatoi igazolast, vagy az utolso honap tenyleges 
jovedelmerdl szolo igazolast, vagy a tarsadalombiztositasi 
igazgatasi szerv igazolasat, tovabba a foglalkoztatas 
elosegiteserol ds a munkanelkiiliek ellatasarol szolo 
torvenyben foglalt ellatasban reszesiild szemely eseten az 
ellatast megdllapito hatarozatot, vagy a kerelem 
benyujtasat megeldzd honapban folyositott ellatast igazolo 
szelvenyt, nyugdijas eseten a nyugdijfolyosito dltal az adott 
evre vonatkozo igazoldst az elldtas bsszegdrol, vagy a 
kerelem benyujtasat megeldzd honapban folyositott ellatast 
igazolo szelvenyt, vagy,

Hatalyat veszti a c) pont.

(4) A (3) bekezdes a) es b) pont szerinti rendszeres 
jovedelem hianyaban berbeado szervezet
kdmyezettanulmany lefolytatasara es annak a megkeresestdl 
szamitott 10 munkanapon beliili csatolasara keri fel a 
szocialis szolgaltatdt.

(5) A (3) bekezdes szerinti igazoldsok teljeskoru 
benyujtasaig a kerelem erdemben nem vizsgalhatd.

69. § (4) A Lakas tv. 25. § (3) bekezdes szerinti 
felszolitast berbeado szervezet egyidejuleg a szocialis 
szolgaltato reszere is megkiildi, a berlovel vald 
kapcsolatfelvetel, csaladgondozas es
komyezettanulmany keszitese celjabol, aki a 
komyezettanulmanyat es a berlo helyzetenek rendezesre 
vonatkozo javaslatat 15 napon belul kiildi meg a 
berbeado szervezet szamara.

69. § (4) A Lakas tv. 25. § (3) bekezdes szerinti felszolitast 
berbeado szervezet egyidejuleg a szocialis szolgaltato 
reszere is megkiildi, a berlovel vald kapcsolatfelvetel, 
csaladgondozas es komyezettanulmany keszitese celjabol, 
aki a komyezettanulmanyat es a berlo helyzetenek 
rendezesre vonatkozo javaslatat 30 napon belul kiildi meg a 
berbeado szervezet szamara.

78. § (1) A berlo 6sjogeim nelkiili lakashasznald a kulbn 
onkormanyzati rendeletben meghatarozottak szerint 
jogosult hatralekkezelesi-, hatralekkiegyenlito- es 
krizistamogatasi kerelem benyujtasat kezdemenyezni a 
szocialis szolgaltatonal.

(2) Berbeado szervezet a megitelt tamogatas 
folyositasanak feltetelei es a szocialis szolgaltato 
javaslata szerint koti meg a hatralekrendezesre vonatkozo 
egyiittmukbdesi megallapodast a kerelmezbvel.

78. § (1) A berld es jogeim nelkiili lakashasznald jogosult a 
kiilon onkormanyzati rendeletben hatralekkezelesi-, 
hatralekkiegyenlito- es a Halozat Alapitvany tamogatasi 
szabalyzataban meghatarozottak szerint krizistamogatasi 
kerelem benyujtasat kezdemenyezni a szocialis 
szolgaltatonal.
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(3) A szocialis szolgaltato keresere berbeado szervezet 30 
napon beliil megkiildi az (1) bekezdes szerinti tamogatas 
igenybevetelehez szukseges kimutatasokat, nyilatkozatokat.

79. § (1) A bdrlo, es onkenyes lakasfoglaldnak nem 
minbSUlO jogcim nelkuli lakashasznalo, aki a kiilon

79. § (1) A berld, ds Onkenyes lakdsfoglalonak nem mindsiild 
jogcim nelkiili lakashasznalo, aki a fennallo teljes 
tartozasanak 10%-at egy osszegben vagy 60 nap alatt 
reszletekben megfizeti, kerelmere a fennmarado hatralekra 
legfeljebb 58 havi reszletfizetesre jogosult.

tdmogatdsdt nem veszi igcnybo cs a fennallo teljes 
tartozasanak 10%-at egy osszegben vagy 60 nap alatt 
reszletekben megfizeti, kerelmere a fennmarado 
hatralekra legfeljebb 58 havi reszletfizetesre jogosult.

80. § (3) Amennyiben a jogcim nelkiili lakashasznalo 
teljesiti a reszletfizetesi megallapodasban vallaltakat, es 
vele szemben sem tartozas miatti, sem egyeb felmondasi 
ok nem all fenn, ugy a berbeado szervezet a 
reszletfizetesi megallapodasban rogzitett lejarati 
hataridot kbveto 60 napon beliil a lakasra 1 ev hatarozott 
ideju berleti szerzodest kdt. A hatarozott idd lejarta utan 
a 20. § rendelkezeseit kell alkalmazni.

80. § (3) Amennyiben a jogcim nelkiili lakashasznalo teljesiti 
a reszletfizetesi megallapodasban vallaltakat, es vele 
szemben sem tartozas miatti, sem egyeb felmondasi ok nem 
all fenn, ugy a berbeado szervezet a reszletfizetesi 
megallapodasban rogzitett lejarati hataridot koveto 60 
munkanapon beliil a lakasra 1 ev hatarozott idejii berleti 
szerzodest kdt. A hatarozott idd lejarta utan a 20. § 
rendelkezeseit kell alkalmazni.

82. § (1) Amennyiben berbeado szervezet a jogcim 
nelkiili lakashasznalo berleti jogviszonyat dijtartozas 
miatt mondta fel, azonban lakashasznalo a lakas 
kiuritesere kezdemenyezett vegrehajtasi eljaras soran a 
vegrehajtd altal a lakas kiuritesere kitiizott napot 
megelozo 2. napig tartozasat kiegyenliti, es vele szemben 
a tartozason kivul mas felmondasi ok nem all fenn, a 
berbeado a pertol elall, illetve a vegrehajtasi eljarast 
megsziinteti.

(2) A lakashasznalo kerelmere a berbeado szervezet az 
(1) bekezdesben fennallo esetben a 20. §-t alkalmazhatja.

82. § (1) Amennyiben berbeado szervezet a jogcim nelkiili 
lakashasznalo berleti jogviszonyat dijtartozas miatt mondta 
fel, azonban lakashasznalo a lakas kiuritesere 
kezdemenyezett vegrehajtasi eljaras soran a vegrehajto altal 
a lakas kiuritesere kitiizdtt napot megelozo 2. napig 
tartozasat kiegyenlitette, es vele szemben a tartozason kivul 
mas felmondasi ok nem all fenn, a berbeado a pertol eUli, 
illetve a vegrehajtasi eljarast megsziinteti.

(2) Az (1) bekezdes szerinti esetben, vagy ha a jogcim 
nelkiili lakashasznalo a felmondasi kdvetden de meg a peres 
eljaras meginditasat megeldzden tartozasat megfizette, ugy 
berbeado szervezet a lakashasznalo kerelmere 1 ev 
hatarozott idotartamra szolo berleti szerzodest kdt.

83. § (2) A lakashasznalo kerelmere a berbeado szervezet 
javaslata alapjan a bizottsag az (1) bekezdesben fennallo 
esetben a 20. §-t alkalmazza.

83. § (2) A lakashasznalo kerelmere a berbeado szervezet 
javaslata alapjan a bizottsag az (1) bekezdesben fennallo 
esetben a 80. §-t alkalmazza.

(3) A 21. § (2) es (3) bekezdese szerinti jogcim nelkiili 
lakashasznalo, valamint - a szocialis szolgaltato tamogato 
javaslatara a szocialis szolgaltatoval egyuttmukddesi 
megallapodast koto - az onkenyes lakasfoglalonak nem 
mindsulo jogcim nelkuli lakashasznalo reszere az altala 
lakott es rendeltetesszeruen hasznalt lakas a bizottsag 
dontese alapjan 1 eves hatarozott iddtartamra berbe adhato, 
amennyiben a lakashasznalo a hasznalati- es a kapcsolodo 
kulon szolgaltatasi dijat rendszeresen megfizeti, es ellene 
sem magatartasbeli sem egyeb, a Lakas tv-ben a berleti 
szerzodes fehnondasara okot add korulmeny nem all fenn.

(4) A (3) bekezdes alkalmazasa eseten rendszeresnek 
mindsul a dijfizetes, ha a lakashasznalo legalabb fdl eve 
folyamatosan fizeti az esedekes dijakat, vagy a kerelem 
benyujtasanak idopontjaig megfizette a lakasra fennallo 
teljes tartozast.
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87. § (1) Berld a berbeadd irasbeli hozzaj&rulasa nelkul 
is befogadhatja hazastarsat, bcjegyzeft elettarsat, 
gyermeket, befogadott gyermeketol szarmazo unokajat, 
valamint szuldjet, nagyszlilojet. A befogadasrol a 
berbeadot berleti jogviszony keletkezesekor, ha arra 
kesobb kerUl sor, a befogadastol szamitott 8 napon belul 
a berbeado szervezeten keresztul ertesiteni kell.

(2) A berbeado a berlo (berlbtars, tarsberld) kerelmere 
irasbeli hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a berlo n^oh 
gyermeket—es—annak hazastarsat vagy bejegyzett 
elettarsat, eltartojat, unokajat, egyenes agi rokonanak 
hazastarsat, sziiloiet befogadja.

87. § (1) Berlo a berbeado irasbeli hozzajarulasa ndlkul is 
befogadhatja hazastarsat, elettarsat, gyermeket, befogadott 
gyermeketol szarmazo unokajat. valamint szuldjet, 
nagyszillojet. A befogadasrdl a berbeadot berleti jogviszony 
keletkezesekor, ha arra kesobb kerlil sor, a befogadastol 
szamitott 10 munkanapon belul a berbeado szervezeten 
keresztul ertesiteni kell.

(2) A berbeadd a berlo (berldtars, tarsberld) kerelmere 
irasbeli hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a berlo 
gyermekenek hazastarsat vagy elettarsat, eltartojat, 
testveret, unokajat, tovabba egyenesagi rokonanak 
hazastarsat es sziiloiet befogadja.

90. § (4) Az eltartott gyermeke, unokaja, valamint a jogi 
szemely eltarto eseteben a tartasi szerzodeshez 
hozzajarulas nem adhato.

90. § (4) Az eltartott gyermeke, unokaja, testvere, valamint a 
jogi szemely eltarto eseteben a tartasi szerzodeshez 
hozzajarulas nem adhato.

93. § (1) Alakascserehez valohozzajarulast abizottsag a 
Lakas tv. keretei kozott adja, illetve tagadja meg. Az 
eldterjeszteshez csatolni kell a csereldsre kerulo masik 
lakas helye szerinti onkormanyzat jegyzdjenek 
nyilatkozatat az ingatlan dllapotarol.

93. § (1) A lakascserehez valo hozzajarulast a bizottsag a 
Lakas tv. keretei kozott adja, illetve tagadja meg. Az 
eldterjeszteshez lehetoseg szerint csatolni kell a cserelesre 
keriild masik lakas helye szerinti onkormanyzat jegyzdjenek 
nyilatkozatat a rendeltetesszeru haszndlatra valo 
alkalmassdg fenndlldsdrol.

96. § (6) Egy palyazo legfeljebb 3 lakas berbevetelere, a 
sorrend mcgjelolcsevel nyujthat be palyazatot.

(9) Jogosulatlan a formailag ervenyes palyazat, 
amennyiben:

a) a palyazat a palyazora, vagy az egyutt koltozo 
szemelyekre vonatkozd, az egyedi palyazati felhivasban 
meghatarozott kizaro okok ellenere keriilt benyujtasra,

b) a palyazati adatlapon feltuntetett adatokat es 
nyilatkozatokat igazolo iratok a berbeado kulon 
felhivasara, a palyazati kiirasban meghatarozott 
jogveszto hatariddn belill nem keriilnek benyujtasra, 
vagy

c) a benyujtott iratok a palyazati adatlapon szereplo 
adatokkal, nyilatkozatokkal ellentetesek, tovabba a 
benyujtott dokumentumok eredetisege, tartalma 
valotlannak bizonyul.

(10) A formailag ervenyes, jogosult hianytalan 
palyazatokat berbeado a palyazati felhivasban kozzetett 
ertekelesi szempontok alapjan pontszam szerint 
sorrendbe allitja.

(11) Amennyiben az azonos pontszamot elert palyazok 
tobb lakasra is palyaztak, es az elert pontszamok ezt 
lehetovd teszik, akkor a sorrendiseg figyelembevetelevel 
az eredmenyt ugy kell megallapitani, hogy lehetoseg 
szerint ne keruljon sor sorsolasra.

96. § (6) Egy palyazo legfeljebb 3 lakas berbevetelere 
nyujthat be palyazatot.

(9a) A (9) bekezdes c) pontjat jogtalan eldnyszerzes celjabol 
megvaldsitd palyazo a valdtlan adatkozles megallapitasatdl 
szamitott hat hdnapon belul a berbeadd altal meghirdetett 
lakaspalyazaton nem tehet ervenyes ajanlatot.

(11) Amennyiben az azonos pontszamot elert palyazok tobb 
lakasra is palyaztak, es az elert pontszamok ezt lehetdve 
teszik, akkor a (10) bekezdes szerinti sorrend 
figyelembevetelevel az eredmenyt ugy kell megallapitani, 
hogy lehetoseg szerint ne keruljon sor sorsolasra.

101. § (6) Az 56. § (3) bekezdese szerinti lakashasznalati 
dijra vonatkozd rendelkezeseket a jogcim nelkiili 
hasznalat kezdetenek idopontjatdl kell alkalmazni. Hatalyat veszti a 101. § (6) bekezdes
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Keszult. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Szocialis, Egeszsegugyi 
es Lakasiigyi Bizottsaganak 2022. marcius 22-en (kedd) 13:00 oral kezdettel a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben megtartott 4. 
rendes iilesen

Napirend 11.1. pontja: Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 
25/2021. (VIL 22.) onkormanyzati rendelet modositasara
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Hermann Gyorgy kepviselo

Szili-Darok Ildiko
Szeretnek egy modositasi inditvannyal elni. A 9. §-nal ugy terveztuk, hogy szeretnenk kemi 
valtoztatast, viszont tegnap frakcion az a felvetes tortent, hogy igy esetleg adhatnank lakast ugy is, 
hogy valakinek helyi adohatraleka van es ezt nem szeretne tamogatni a frakcionk. Ezert azt kemenk, 
ahogy a 15. oldalon talalhato lebontas, ott a 9-es §-nal megsem szeretnenk valtoztatast kemi a 
rendeletre. Tehat akinek helyi adotartozasa van, az ne kaphasson lakast. Azt nem szeretnenk, hogyha a 
palyazat benyujtasanal mindenkinek ide kellene jonni nullas igazolasert, de akkor, hogyha megnyert 
egy lakast, akkor be kelljen bizonyitania, hogy igenis nincsen adohatraleka az Onkormanyzat fele.

Hermann Gyorgy
Eloterjesztokent a modositasi inditvanyt befogadom es szavazasra bocsatom az eredeti hatarozati 
javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

53/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Polgarmesteri Kabinet, Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.

K.m.f.

Hermann Gyorgy s.k.
Szocialis, Egeszsegugyi es 

Lakasiigyi Bizottsag 
elndke

A jegyzokbnyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 2022. marcius 24.

Czira Eva Mandula
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly 

Szervezesi Iroda

Czegledy Adam s.k.
Szocialis, Egeszsegugyi 
es Lakasiigyi Bizottsag 

alelndke

irodavezetd


