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Meghívó szeńnti pont: pont:

Tźlrg5n Javaslat a 1612010. (m.08.) szźlmű,
lakások bérbeadĺásĺának feltételeiről.
módosíĹására

Előterjesztö : Egry Attila alpolgánnester
A testĺileti iilés időpontj a: 2011. július 21 .

a Buđapest Józsefuarosi zat tulajdonátbarl źů|ó

valamint a lakbér mértékérőlszóló önkoľnánvzati rendelet

Az előterjesztés elfogad ásźhozminősített szót<ibbség sztikséges
Az előteľj es ztést e|őzetesen tĺárgyalta: Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
Az e|ŕiterjes ztés készitnję: Kisfalu Kft .

Az előterjesztés leírója: Hajdu Katalin irodavezető

Tisztelt Képviselő-testii|et!

A Képviselő-testÍilet megalkotüa a Budapest Józsefrríľosi onkormĺínyzat tulajdonában álló lakások
bérbeadĺásĺĺnak feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szólő l6l20|0.(m.08.) számú rendeletét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet hogy a Kisfalu Kft. a lakásgazdálkodási feladatok ellátása soľián

megszerzett tapaszta|atai alapján sziikségesnek targa a rendelet egyes szakaszainak pontosítĺását,

kiegészítését,illetvemódosítĺásátaza|álbbiakszerint

1.)A fentiekben hivatkozott ľendelet 3.$ (l)-(2) bekezdésének módosíüĺsa a Képviselő-testiilet, valamint a

bérbeadó szewezetfeladatainak és hatĺásköreinek pontosítrása miatt vált szükségessé.

2.)^ 11/A.$ hatźrozza meg a pźůyáuaton kívül, minőségi csere keretében töľténő bérbeadást. Ezen belül a

rendelet 11/A.$ (3) bekezdése hatfuozza meg, hogy az onkormányzattal érvényes lakásbérleti
jogviszonyban á|Ió bértők magasabb komfortfokozatű, vagy nagyobb alapterületĺĺ lakás bérbeadását

milyen módon, illetve milyen költségek viselése mellett kérhetnek. A tapaszta|atok alapján _ gondolván

itt a rendktviili éIethetyzetben éIő, és anyagifedezettel nem rendelkező béľIőlłe _ a szabáiyonís nem volt
teljes kö'ľiĺ, ezéĺt annakkiegészítése vált sziikségessé.

3.)A 39-41'$ azolaól a bérlőkĺől, illetve jogcím nélkiili lakáshasználókról rendelkezik, akik száĺldéka a:ra

irłínyul, hogy tartozźtsát megÍizesse. Ezért ezen szabźúyok bővítése, illetve azok rugalĺnasabb, gyorsabb

intézese érdekében sziikségessé vált a rendelet módosítása.

A Kisfalu Kft a rendeletmódosíĺásra tett javas|atźú a fentiek szerint elkészítette, amely jelen előterjesztésem

1/a. és 1/b. számú mellékletét képezí.

Fent leíľtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendeletmódosíüás megalkotását.

Budapest 201l. július 4.

Tisztelettel:

fuł/
alpólgáľmester

ajegyzőthelyettesítő a|jegyző i.jli 1'Úi {

1. számú mellék|et: 1|a, és tĺb. szämű me|lék|et: A Budapest Józsefuĺírosi onkormányzat tulajdonában álló lakások

bérbeadłásĺának feltételeiről sző|ő 1612010. (m.08.) számú önkormányzatirendelet módosításának teruezete

Törvénvessési szemlontból ellenőrizte:

fu.frĺb,rĺ,.,-v Dr. Mészár Eľika
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A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja:

]/a. szómú melléklet

Budapest Főváros VIII. kerůilet Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testůiletének

. ... l201-t. (. . ....) iinkormányzatĺ rendelete

a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában állĺó lakások béľbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbéľ méľtékéľől szĺiló |6l20t0. GII.08.) tinkormányzati rendelete

módosításáľĺíl

Budapest Főváľos VIII. keriilet Jőzsefvátosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az Alkotmźny 44lA.
$ (2) bekezdésében meghatźrozott feladatköľében eIjás,a, a lakások és nem lakás céljara szolgźiő
helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabźiyoLłról szóló ĺ993, évĺ
LXXVIII. töľvényben kapott felhatalmazás a|apjétn a következőket rendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuaľosi onkoľmrínyzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéľől sző|ő 1612010. (n.08.) önkormanyzati rendelet
(továbbiakban: RendeleĐ 3. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1)A Képviselő-testiilet a bérbeadó szetvezet előteľjesztése alapjan minden évben _ a

kciltségvetési koncepció elfogadásával egyiitt _ irányelveket hatiĺroz meg anő|, hogy az
adott évben az iiľes és várhatóan megüľesedő lakások közĹil a ( )bekezdés a)-m) pontjaiban
meghatźrozott bérbeadási jogcímek alapjĺín a bérbeađźlsľa milyen aľĺĺnyok éľvényesítése
cé|szeru,
Az üres és a várhatőan megüresedő lakásállományń| bérbeadó szervezet köteles a

Képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatőban a lakásokállomrány ovezet, alapteriilet,
komfortfokozat, szobaszám és műszaki állapot szerinti összetételét és a hasznosítási
javaslatot számszeľtĺsítve kelt szeľepeltetni, valamint meg kell hatźrozni az
onkormányzaftakotelező, illetve döntésétől függő elhelyezési feladatokat is.''

2. $ A Rendelet 11/A. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az onkoľmrĺnyzatta| érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb

komfortfokozatű, vagy nagyobb alapterületű lakás bérbeadását kérhetik - jogosultság esetén

- az á|ta|uk bérelt béľlemény tiszta, kifestett, rendeltetésszeru á||apotban való leadása

mellett, amennyiben a lakáson lakbérhátra|ék, víz- és csatomahasznáIati díjtartozás, a
telepĹĺlési szilátd hulladék e|szźilitásźnak kĺjtelező igénybevételével kapcsolatban felmeriilő
kozszolgá|tatási díj áthańtásából keletkezett díjtaľtozás nincs. Ebben az esetben bérlő
köteles a visszaadott és a béľbe adandó lakás foľgalmi érték külĺinbözetének 50oÁ-át a

lakásbérleti szerződés megkötésének napjáig bérbeadó tészére megťlzetní. Amennyiben a

bérlői kezdeményezés indoka a bérlő vagy az źůtala jogszerÓen befogadott személy

rendkívüli élethelyzete, abban az esetben a bérlő á|ta| fizetendő lakás foľgalmi érték

kiilönbözet összegét a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság 100 Yo-os méľtékig

csökkentheti.''

3. $ A Rendelet 11/A. $-a a következő (6) bekezdéssel egésziil ki:

..(6) A (3) bekezdés aIka|mazásanak szempontjából ľendkívii|i é|ethelyzet külĺjn<isen: 
t
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4.$

a) bérlő vagy az źitalajogszenien befogadott személy olyan egészségi á|Iapota, melyen a

j etenlegi lakásköľĹilményei súlyosan nehezítenek,
1l Łe.to vagy az áIta\a jogszenien befogadott személy jelenlegi lakóhelyén

veszéIy eztetettségnek van kitéve.''

A Rendelet 39' $ (9) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(9) Az adósságkezelési szolgáltatásľól szőlő 3112010. (vII' 15.) onkoľmźnyzati ľenđelet

szeiinti, Budapest Józsefuár.os onkoľmányzata által biĺosított adósságkezelési

szo|gá|tatźtsban ľeszestilő, illętve tészIetťtzetési megálIapodás alapjan teljesítő bérlőből jogcím

nelktiľve vált lakáshasznźiőva| a Képviselő-testiilet fe|hata|mazása a|apján a bérbeadó

szeÍvezet_ feltételbekĺjvetkeztéig, az adósságkezelési szolgáltatás időtaľtamáig, de legfeljebb

arész1etťĺzetési megállapodásban váLla|thataľidőig _kizarc|aghasznáIatí szerzodést köthet, a

ténylegesen ťĺzętendo kĺiltségelvű, illetve jogosultság esętén a szociális lakbénel megegyezo

hašzni1ati díj megfizetése mellett. Az ađósság teljes összegének teljesítését követően,

amennyiben más felmondási ok nem á1l fenn, annak |ejar:tát követő 90 napon beltil a lakásra 1

év hattrozott idejű bérleti szerzodést kĺĺt előbérleti jog biztosításával a jogcím nélkĹili

lakáshaszntĺIőva| a Képviselő-testĹilet fe|hatalmazásaa\apjźna béľbeadó szeÍvezet.,,

A Rendelet 40.$-a kĺjvetkező (5F(6) bekezdéssel egészülki:

..(5) Ha a bérleti díj nem fizetése folytan jogcímnélkülivé vált haszntt\ő az e|maĺadt lakbéľ-,

illetve haszná|atí d1jhatľalekát, viz- és csatornahaszná|ati đíjtartozást' a települési szilárd

hu1ladék e|száI1ításźnak kötelező igénybevételével kapcsolatban felmertilő közszolgźl|tatźsi

díj athárításából keletkezett díjtartozást egyosszegben megťlzetni nem tudja, és vele

szemben atartozáson kívül más felmondási ok nem ál1 fenn, akkor atartozását a tulajdonosi

jogokat gyakórló bizottsäg dĺjntése aIapjźn a renđelet l|lŁ. $ (2) bekezdésében
"słaba|yoiőttak 

a|apján is teljesítheti. Ebben aZ esetben Bérbeadó a jogcímnélkiili

lakáshaszná]lő részére legfeljebb 5 lakást köteles megmutatni.

(6) Amennyiben a két lakás közötti forgalmi érték kül<jnbozet atartozás teljes összegét nem

iędezi, abban az esetben a Képviselő-testtilet fęIhatalmazása aIapjźn a bérbeadó szervezet a

tartozás fennmarad ő tészéte, az osszeg 20 %-áĺak befizetését követőten a jogcímnélktili

lakáshaszn á|ővaI legfeljebb l}hőnap időtaľtamľa, rész\etťlzetési megállapodást kĺit.

(I) Ez a rendelęt 2OII. év július 25. napjáĺ lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő

ügyekben is alkalmazni kell.

(2)Hatátyatveszti a Rendelet 3. $ (2) bekezdése.

Budapest, f0I1....

s.$

6.$

Dľ. Mészaľ Erika
a j e gy zót helyettesítő alj e gy ző

Dr. Kocsis Máté
polgiírmester
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I/b. számlil melléklet

A Budapest Józsefvárosi onkor mányzat
tulaj donáb łn áů|ő lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéről

szó.lő 1612010. GII.08.) számú
iinkoľmánvzati ľendelet

Tervezett módosítás

A Rendelet 3.s (1) bekezdése:

(1) A Képviselő-testii1et a bérbeadő szervezet
előterjesztése aIapjźn minden évben _ a
költségvetési koncepció elfo gadás ával egyĹitt
_ iľányelvęket hataľoz meg arrő|, hogy az
adott évben az üľęs és várhatóan megĹiľesedő
lakások koziil a (4) bekezdés a)-j) pontjaiban
meghatźrozott béľbeadási jogcímek a|apján a

béľbeadásra milyen aľányok érvényesítése
cé|szeru,

A Rendelet 3.$ (2) bekezdése:

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott
iľányelvek ťrgyelembevételével a bérbeadó

szervezet - évente _ tajékoztatőt terjeszt a

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eLé,

melyben szerepeltetni kell az iires és a
várhatőan megiiresedő lakásállomány cím,
alapterület, komfortfokozat, szobaszám és

mrĺszaki állapot szerinti összetételét és a
hasznosítási javaslatot, számszerusitve az
onkormányzatra kötelező és az
onkormán y zat dontésétől fiiggő elhelyezési
feladatokat

A RendelettLlł. $ (3) bekezdése:

(3) Az onkormányzatta| érvényes
lakásbéľleti jogviszonyban állók magasabb
komfoľtfok ozatű, vagy nagyobb alapteriilęfű
lakás bérbeadźsźlt kérhetik - jogosultság

esetén - az áIta\l;'k bérelt béľlemény tisńa,

A Rendelet 3.s (1) bekezdése helyébe
következő rendelkezés lép:

..(1) A Képviselő-testiilet a bérbeadó szervezet
eloterjesztése a|apján minden évben a

k<iltségvetési koncepció elfogadásával együtt _

irányelveket hatćroz meg aľról, hogy az adott
évben az t.ires és várhatóan megtiresedő lakások
közül a (4) bekęzdés a)-m) pontjaiban
meghatározott béľbeadási jogcímek alapjan a
bérbeadásra milyen arrínyok érvényesítése
célszeru,
Az iires és a vźtrhatőan megüľesedő

lakásállomĺĺnyról bérbeadó szeÍvezet köteles a
Képviselő-testĹiletet tájékońatní. A
tźtjékoztatőban a lakásokállomány ovezet,
alapterület, komfoľtfokozat, szobaszźtm és

műszaki állapot szerinti összetételét és a
hasznosítási javaslatot számszeriisítve kell
szerepeltetni, valamint meg kell hatáľozni az
onkoľmány zatra kotelezó, Il|etve dontésétől
függő elhelyezési feladatokat is.''

Hatáiyátveszti a ľendelet 3.$ (2) bekezdése.

A Rendelet |tlŁ. $ (3) bekezdése helyébe a
kiivetkező rendelkezés lép:

,,(3) Az onkoľmany zaÍtaL éľvénye s lakásbérleti
jogviszonyban állók magasabb

komfoľtfokozatll, vagy nagyobb alapteľĹiletiĺ

lakás bérbeadásźi kérhetik - iogosultság esetén -

\Ą



I/b' számú melléklet

illetve i

az á|tabJk bérelt bérlemény tisńa, kifestett,
rendeltetés szerú tilapotban való leadása mellett,
amennyiben a lakáson lakbérhátralék, víz- és

csatornahaszná|ati dijtartozás, a települési
szi|fuđ hulladék elszállításanak k<itelező

igénybevételével kapcsolatban felmeľiilő
kozszo|gźitatźsi díj átharitásábőI keletkezett
dijtartozäs nincs. Ebben az esetben bérlő
kötelcs a visszaĺđott és o bérbe adandó lakás
forgalmi érték különbözetének 50%-at a

lakásbérleti szerzodés megkcitésének napjáig
bérbeadó részéte megťlzetni. Amennyiben a

béľtői kezdeményezés indoka a béflő vagy az
źilta|ajogszeníen befogadott személy rendkívuli
élethelyzete, abban az esetben a béflő źital
ťlzetendó lakás forgalmi éľték ktilönbözet
összegét a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság 100 %-os mértékig csĺjkkentheti.''

A Rendelet |'1l^. $.a a ktivetkező (6)

bekezdéssel egészül ki:

..(6) A (3) bekezdés a|ka|mazástnak
szempontjából rendkíviili é|ethelyzet
különösen:

a) bérlő vagy az á|tala jogszenien befogadott
személy olyan egészségi á|lapota, melyen a
jelenlegi lakásköľĹĺlményei súlyosan
nehezítenek,
b) bérlő vagy az áIta|a jogszeríĺen befogadott
személy jelenlegi lakóhelyén
v eszé|y eztetettsé gnek van kitéve.''

A Rendelet 39. s (9) bekezdése helyébe a
kiivetkező rendelkezés lép:

,,(9) Az adósságkezelési szolgźitatźsrő| sző|ő
3Il2O10. (VII. 15.) onkotmźnyzati rendelet

szerinti, Budapest Józsefuĺĺľos onkoľmányzata
á|ta| bino sított adó s s ágkezelé s i szo l gáltatásban

részesülő, illetve rész|etťlzetési megállapodás
alapjźn teljesítő béľlőből jogcím nélkülivé vált
lakáshasznźiőval a Képviselő-testtilet
felhatalmazása a\apján a bérbeadó szervezet _

feltétel bekövetkeztéig, az adósságkezelési
szo|gäItatás ídotartarnáig' de legfeljebb a

rész|etfizetési megállapodásban vél|alt
hataľidőig _ kizarőIag hasznáIati szetződé,st

kĺjthet, a ténylegesen ťĺzeteĺđó koltségelvű,
esetén a szociális lakbénel

kifestett, rendęltetésszerĺí állapotban való
leadása mellett, amennyiben a lakáson
lakbérhátralék, víz- és csatornahaszntiati
dijtaľtozäs, a települési szilárd hulladék
e|száI|ításźnak k<jtelező igénybevételével
kapcsolatban felmeľĹilő közszo|gźt\tatási díj
átháľításábót keletkezett đijta,ĺtozás nincs.
Ebben az esetben bérlő kĺjteles a visszaadott
és a bérbe adarrtlÚ lakás foľgahrri éfték
különbözetének 50%-źLt a lakásbérleti
szerződés megkötésének napjáig bérbeadó
részére megťrzetni

A Rendelet 39.s (9) bekezdés:

(9) Az adósságkezelési szolgźůtatásrő| szőIő
3tl2}t0. (vII. 15.) számí tinkormĺányzati
rendelet szerinti, Budapest Józsefuaľos
oĺlkormtnyzata áIta| biztosított
adósságkeze1ési szolgáltatásban részesülő,
illetve ńszletťĺzetési megállapodás alapjan
teljesítő jogcím nélküli lakáshaszná|őva| a

Képviselő-testület fęIhata|mazása a|apjźn a
béľbeadó szervezet _ feltétel bekcĺvetkeztéig,
azadőssźĺgkezelésiszoLgá|tatźlsidőtaĺamáig,
de legfeljebb a részletfizetési
megállapodásban vá||a|t hataridőíg
kizáĺőIae haszná|ati szerzodést köthet, a

té ťlzetenđo ktjltséeelvú, illetve



l/b. számú melléklet

jogosultság esetén a szociális lakbénel
megegyezo hasznä|atí díj megfizetése
mellett. Az adósság teljes ĺlsszegének
teljesítését ktlvetően, amennyiben más
felmondási ok nęm áll fenn, a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése alapjźn a
lakásra határozott idejű bérleti szerződés
kóthető, előbéľleti j og biztosításáv a|.

megegyező basznźiati díj megťĺzetése mellett.
Az adósság teljes összegének teljesítését
követően, amennyiben más felmonđási ok nem
áll fenn, annak lejártát k<jvető 90 napon belül a

lakásra 1 év hatĺĺĺozott idejtĺ bérleti szerzodést
köt előbérleti jog biztosítiísával a jogcím nélküli
lakáshaszná|őva| a Képviselő-testĺilet
fe|hata|mazásaalapjźnabérbeadószervezet.,,

A Rendelet 40.$.a ^ ktivetkező (5F(6)
bekezdéssel egésziil ki:

..(5) Ha a bérleti díj nem fizetése folýán
jogcímnélktilivé váIt haszĺá|ő az elmaľadt
lakbér-, illetve hasznźtIati ďijhátralékát, viz- és

csatornahaszĺźĺIati díjtartozäst, a teleptilési
szillarđ hulladék elszállításanak kötelező
igénybevételével kapcsolatban felmerülő
kozszo|gá|tatási díj átharításabő| keletkęzett
díjtartozást egyösszegben megfi zetni nem fudj a,

és vele szęmben a tartozáson kívül más

felmondási ok nem á1l fenn' akkoľ atartozásći. a

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźlg döntése

a|apjěn a rendelet 11/A. $ (2) bekezdésében
szabáIyozottak alapjćn is teljesítheti. Ebben az

esetben Bérbeadó a jogcímnélktili
lakáshaszná|ő részére legfeljebb 5 lakást köteles
megmutatni.

(6) Amennyiben a két lakás kĺjzötti forgalmi
éľték külonbozet a tartozás teljes összegét nem
feđezi' abban az esetben a Képviselő-testület
fe|hatalmazása alapjźn a bérbeadó szervezet a

tartozás fennmaľadő részére' az osszeg 20 %.
anak befizetését kovetően a jogcímnélktili
lakáshasznáLőva| legfeljebb 12 hónap
időtartamĺa. ľészletfizetési köt...
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