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Tisztelt Képviselő.testület!

A Kisfalu Kft. a |akźsgazdá|kodási feladatok ellátása során megszerzett tapaszta|atai a|apjźn
sztikségesnek taĄa a rendelet egyes szakaszainak pontosítását, kiegészítését, illetve
módosítását, valamint a |akźsgazdálkodás műk<jdése során a rendelet az alábbiak ľévén
igazodna a működő piaci ktĺvetelményekhez.

A Tisaelt Képviselő-testĺ.ilet a 2011. február 17. napjźn megtartott ülésén a Józsefuarosi
onkormanyzat tulajdonában lévő lakások lakbér méľtékének kettő fázisban töľténő
emeléséről, valamint a szociális he|yzet a|apjan megállapítható lakbéľ igénylésére beéľkezett
kérelmek aLapjźn, a szociális lakbér jogosultsági feltételek vá|tozásźről dĺlntĺitt.

A döntés figyelembevételével keľülettinkben a lakbéľ méľtékének emelése, az a|ábbiak
szerint alakul:

1.) Az első fázísban a szociális lakbér nem emelkedett, mivel csekély mértékű lett volna az
emelés többletbevétele, a szociális jelleggel béľbe adott lakások alacsony đarubszźlma
miatt. 20I|. év április hó 1. napját9| . az első ftzisbgęrłľŹetÝltségelvű lakbér és a
piaci alapú lakbéľ emelkedett |O%-ka|. E
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Előteľj esz tőz Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20| l. november l7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefuarosi onkormĺányzat tulajdonában á||ő lakások
bérbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbér ménékéľől szóló |612010. (III. 8.) ĺinkormányzati
rendelet módosításaľa.

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásahoz minősített szavazattöbbség
sztikséses.
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Képviselő-testiiletnek az előteries ńés meŃźltsyalásźLt.



2.) A második fazis:2012. évtől kezdve minden évben a bérbeadó, mindegyik típusú lakbér
méľtékét felülvizsgálj a.

A 2007. szeptember l. napjától ttirtént lakbéremelés óta eltelt időszakbarl az épületek
iizemeltetési és fenntartłísi költségei jelentős mértékben megnĺivekedtek. A bevételi
összegek azonban nem követték a kiadási oldal vźtlrtozásait. A költségek fedezetének
megteľemtése érdekében 2011. április 1. napjától megemelt ktĺltségelvĹi és a piaci lakbéľek
pozitív bevétele sem fedezi a bevételi és a kiadási oldal közötti rést.

A lakbér beszeđettség 2010. évben 70 %o, továbbá 20II. januĺíľ és szeptember hónapok
kĺizĺitt 66,7 yo volt a |<lszźlĺiźlzott előíráshoz képest (amely a tĺjbbszörös mértékű haszná|atí
díjakat is tarta|mazza). A 20I|. április 1-tő1 töľtént, költségelvĺĺ- és a piaci lakbér lO%-os
emelésével z0ll.janu.ĺr l-től szeptember 30-ig a lakbérelőírás bruttó 457.433 E Ft volt, így
a targyévi összes lakbér előírás vlĺrható összege bruttó 6|2.033 E Ft. Az optimális esetben
vett70 o/o-os beszedettségi mutatóval bruttó 428.423 E Ft varható lakbérbevételt feltéte|ez (a
beszedettségi mutató hátľalékkal egłtitt 86 %-os). A 20ll. februar hónapban tervezett
bevétel-novekedés a tervęzęttnél varhatóan alacsonyabb méľtékben rea|ízáIődik, ennek oka,
hogy a bérbelhaszná|atba adott lakások száma (elidegenítés, birtokbavétel miatt) csökken.

ĺz ĺpn'tĺirvény vźltozásáva|20|2.januĺĺľ 1. napjától az Are'25%o-tő|27%ołaemelkedik,
melyet a szám|źlban automatikusan érvényesítiink (megieglzésben az Ár,ą ftrvény
változására hivatkoma), mivel a rendelet és a bérleti szerződések is taľtalmazztlk a lakbér
nettó összegét,,+ ÁFA'' megsegyzésse| (nem pedig ,,+ 25 % ÁFA,' megjegłzéssel).

Annak érdekében, hogy a jelenlegi _ a bevételi és a kiadási oldalközĺjtti ľésseljellemezhető
_ he|yzet elkerülhető legyen, és tekintette| az Á,Fa' 25Yo-rő| Z7Yo-ra történő vźůtozásźna, a
jelenleg hatályos ľendelet szerint 5,3 %o-os mértékű emelést javasolunk a k<iltségelvtĺ lakbér
és a piaci a|apű lakbér típus esetében,2012. február 1. napjától, a szocíá|is lakbéľek
váItozatlarlul hagyása mellett. A javasolt lakbéremelés alapja egyrészről a piaci gyakorlat,
mivel tobb onkormźnyzat ľendelete lehetővé teszi a lakbér ménékének évente történő
emelését, másrészt a lakbéremelés a jelenlegi, a bevételi és a kiadási oldal kcĺzötti rést
szíikítené' a kö ltsé gek fedezetének me gteremté sével.

Az infláciő méľtékének közzététe|e minden évben, január kozepén töľténik. Ezért a Kisfalu
Kft. _ a lakbéremelés végrehajtásának előkészítése miatt - minden év februar 1. napjától
j avasolj a a lakbéľemelés éľvényesítését.

A ténylegesen Íizetendő lakbér a|apjćtt képezó _ növelő és csökkentő tényezőkkel nem
rendelkező lakásokľa megállapított - lakbér komfortfokozat szeńnti méľtéke bruttó ĺÁrÁ-
val novelt) összegben, a kerekítés szabá|yaí szeľint 20|2. év január hó 31. napjáig, illetve
20|2. év februĺáľ I. ĺapjátőI az a|ábbiak szerint alakul:

Komfoľt
fokozat:

Szociá|is la kbér: Ft/m" lhó Kiiltséeelvű |akbér: F tl m, lhó Piaci alaoú lakbér: Ft/m.lhő

2011.t2.31-
2012.01.01-
f012.0r.31-

is

24D.02.01-
tól

f011.t2.3t-
ig

f0t2.0t-0t-
20n.at3t-

is

f012.02.01-
től

2011.r2.3r-
io

2012.0t.0t-
2012.01.3r-

is

f0r2.02.0t-
től

Nemtávfiĺ-
téses össz-
komfortos
lakás esetén

363,00 368,00 368,00 439,00 446,00 470,00 790,00 803,00 845,00

Komfortos
és távfiĺté-
sęs össz-
komfoľtos
lakás esetén:

340,00 345,00 345,00 411,00 418,00 439,00 740,00 752,00 791,00



Félkomfor.
tos lakás
esetén:

ffr,00 225,00 225,00 268,00 27f,00 286,00 481,00 489,00 514,00

Komfort
nélktili lakás
esetén:

170,00 173,00 173,00 206,00 210,00 221,00 370,00 376,00 396,00

Szükségla-
kás esetén:

136,00 138,00 138,00 165,00 168,00 177,00 296,00 301,00 317,00

A lakbéremelés hatásanak előrevetítéshez a Kisfalu Kft. szfüségesnek tartja az a|ábbi
tájékoztatást adni:

20||.januáľ 1-től szeptember 30-ig a lakbéľelőírás bruttó 457.433 E Ft volt, atźlrgyévi
összes lakbéľ előíľás várhatő összege bruttó 6l2.033 E Ft.

- 2012. februaľ 1. napjától, a költségelvti lakbér és a piaci alapú lakbér típus 5,3 o/o-os

mértékű emelésével és27 %o AFA-val a2012. évi bruttó lakbérelőírás varható ĺisszege
645.4748Ft.

Az optimális esetben vett, 70 %o-os beszedettségi mutatóval bruttó 45I.832 E Ft vaľható
lakbéľbevételt feltételez 20|2. évben (a beszedettségi mutató hátralékkol egütt 86 %-os).

Tehát a f0|1. évi, bruttó 4f8.423 E Ft vĺĺľható bevételhez viszonyinła, 20|2. évben
mindösszesen bruttó 23.409 E Ft bevétel-növekedést eređményezhet a költségelvĹĺ lakbér és a
piaci alapú lakbér típusnál végrehajtott 5,3 Yo-os emelés, az AFA 2 %o-os emelkedésével
egytitt. Természetesen csak abban az optimá|is esetben várható ez a bevétel-ntivekedés,
amennyiben a bérbe/lraszná|atba adott lakásbérlemények darabszĺĺma nem csĺikken tovább,
illetve a szociális jogosultsági kcĺľ bővülésével a szociális lakbéľek đarabszźlma nem vá|tozik
nagy mértékben.

A f007 . szeptember 1. napjától végrehajtott lakbéremelést követően az a tapaszta|at, hogy az
emeléssel a lakbéľ bevételi előíľás, a lakbéľbevétel és a hźtta|ékźtllomĺĺny is, valamint az
igénybevett tĺĺmogatások összege is növekedett. Az emelést mege|ozóen a lakbérbeszedettség
73,73oÁ-os arźnya 2008-ra 7|,95oÁ-ra,201O-re 70oÁ-ra,2011-re 66,7%o-raváItozott. Ezen felül
az önkoľmźnyzati ktiltségvetést befolyáso|ő tényező az is, hogy a kjszźm|źnoľt előírás ÁFA
cisszegét (2012. évben 27 %o) be kell ťĺzetru a NAV részére akkor is, ha az be nem foly
bevétel (fuźtralék), amely aháta|ékbefolyásávalegyidejtĺleg térül csak meg.

Az I. számú táblázatban kimutatásľa keľült a bérbe/haszná|atba adott önkormźnyzati lakások
aránya lakbértípus szerint. A kimutatás alapján a lakások jelentős része költségelvtĺ lakbénel
van béľbe/haszná|atba adva. Elkészült a lakások komfoľtokozatonkénti bontása a|apjtn az
emelés méľtékére vonatkozó kimutatás is. Legmagasabb a komfoľtos lakások ańtnya, ezt
kĺivetően azonban a komfort nélküli lakások kcjvetkeznek a sorban, és sajnos meglehetősen
alacsony az összkomfoľtos lakások száma. A kimutatás a KVR-ből leválogatott adatok
a|apjtnkészült el.

1.) A lakbéremelésre tekintettel, a szociális he|yezet a|apján megállapítható lakbéne jogosultak
kĺjľének bővítése érdekében szfüséges a jogosultsági feltételek módosítása.Ezért a szociális
lakbér jogosultsági feltételek tekintetében javasolt M egy fogyasztási egységľe jutó havi
jövedelem felső hatĺírát az oregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének (jelenleg
300%0) 350Yo-ára módosítani. A feltéteLek váItozása nincs jelentős hatással a jövő évi
lakbérbevételek <jsszesére.



2.) A jelenleg hatályos rendeletet mege|oző ľendelet szennt, aki a lakást jogcím nélkiil
hasznźůja, a jogcím nélküli hasznźiatkezdetéto| számított 6 hónapig a lakásľa megállapított
kĺiltségelvú bérleti dijjal^ azonos összegű hasznźiati dijat, 6-12 hónap között a költségelvú
béľleti díjjal azonos használati díjnak megfelelő összeg háromszorosát, a 13' hónaptól
kezdve a költségelviĺ bérleti dijja| azonos használati díjnak megfelelő összeg hatszoľosát
volt köteles fizetni. A tapaszta|at egyrészrő| az vo|t' hogy a többszĺjľös méľtékú haszná|ati
díjat a jogcím nélkiili használók képtelenek megťlzetru, s azt a kiürítési perek során a
Bíróság sem ítéli meg, egy-két esetben legfeljebb a háromszoros méľtéket, de legtöbb
esetben csak az alaplakbér méľtékét. Azonban akiszźm|źlzott elóirźs ÁľÁ-jat akkor is be
kell fizetni, ha az bevételt nem rea|izéů.

Sok jogcím nélküli haszněiő, a bérleti jog megítélésének reményében a kĺiltségelvű bérleti
díjja|azonos mértékű haszná|ati díjat megfizetĺé' mivel aztaBírőságtáutalő magataľtásnak
tekinti.

A kinttévőség cscikkentésének, a bevétel realízá|ásźnak és a felesleges Ár^ą. befizetés
elkerĹilésének érdekében a hasznáIati dij méĺtékének cs<jkkentése 2011. februar 22-tőI
megtĺ!ľtént. A jelenleg hatályos rendelet szerint a lakas haszĺźtlatěnak I-|2. hónapjában a
lakásľa megállapított kĺiltségelvĹĺ, illetve a piaci lakbér méľtékének megfelelő egyszeres, 13-
24. hónapjában másfelszeľes, a 25. hónaptól pedig kétszeľes összegének megfelelő
hasznáiati díj kerül me gállapításra.

A Kisfalu Kft. a bevétel realizźiásźnak, a felesleges ÁFA befizetés elkerĹilésének éľdekében
javasolja a rendelet módosítását abban a tekintetben, hogy ahaszntiati díj méľtékb a lakásra
megállapított költségelvíĺ, illetve a piaci lakbér méľtékének megfelelő egyszeres ĺisszegében,
a hasznźůati díj közlé sétől kezdő dően keľtilj ön me ghataro zásr a.

3.)A ľende|et 49. $. (5) bekezdése szerint a lakbénel és használati díjjal' valamint a külön
szo|gźitatás után fizętenđó díjjal kapcsolatos péĺlnartozás esetére a Ptk-ban meghatározoÍt
késedelmi kamat <isszegét is felkell szźlmítani.

A részletfizetések esetén jogszabá|y rendelkezik arľól, hogy a pénnatozást a mindenkori
jegybanki alapkamattal megegyező mértékll kamat is terhelné. Mivel arész|etťlzetésękľe -
azok pontos teljesítése esetén - további kamat nem kerül felszĺĺmításra, a rendelet 39. $ (1)
és a 40. $ (1) bekezdéseinek végéľe kiegészítés indokolt, mégpedig: ,,Amennyiben a bérlő a
részletfizetési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, hiánytalanul teljesíti a
fizetési kötelezettségeit, a részleffizetést további kamat nem terheli.,, A kamatmentes
ttirlesztés éľdekében ennek megfelelően módosítani sziikséges rendelet 41. $ (3) bekezdését
is.

4.) Az 1993. évi LXXVIII. Lakástörvény 6. $ (I) ,,Ha a lakbér mértékét jogszabály határozza
meg és a felek a szerződés megkaftsekor a Jizetendő lakbérben nem áIlapodtak meg, a
bérbeadó kÓteles a lakbér osszegét a bekalnzést lrnvető nyolc napon beltl a bérlővel
írósban kĺjzÖlni.,, Mivel a lakbér megá||apitźlsát jogszabtly hatźlrozza meg, a módosításra is
a jogszabály rendelkezései az irényadók' ebből ktivetkezően a lakásbérleti szerződés
fennállása a|att a lakbér <inkormányzati rendelettel is módosítható. Ebben az esetben a
jogszabáIy erejénél fogva módosul a lakásbéľleti szerzóđés, és a jogszabźiy határozza meg a
|akbérfizetés változásanak feltéte|eit, azaz az id(5pontját és a mértékét. osszegezve tehát, a
Lakástörvény a lakbér közlését írásos a|a]<hoz és hatĺĺrnapokhoz köti' azonban a formaiságot
tekintve egyéb kikĺĺtést nem alkalmaz, ezért a lakbéľ módosításĺĺnak közlése hiľdetményi
tltoĺ szabályszeľúen te lj e síthető.

Tekintettel aĺľa is, hogy a béľleti szerződések megkötésekor minden bérlő elfogadta a lakbéľ
tisszegét, és a szerződések zome tarta|mazza, hogy a lakbér megá||apítása a mindenkor



hatályos ĺlnkoľmanyzati renďe|et a|apján töľténik, a Kisfalu Kft. álláspontja szerint maľ nem
szükséges a ľendelet módosítását követően lakbérk<jzlők kiküldésévęl éľtesíteni a bérlőket a
vźitozásrő|. Elegendő, ha a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő Kft. a lakbéremelést
tartalmaző első számlában közli avźt|tozást a bérlőkkel, a hatályos rendeletre hivatkozással.

A bérlőket a lakbéremelésľől szĹikséges egyéb módon is (újságcikk, honlap, hirdetmé.nyek)
tájékońatni. Fentiek a|apján sziikséges a rendelet 48. $-át (5) bekezdéssel kiegészíteni,
miszerint: ,,A bérbeadó szervezet a lakbér mértékének módosítósát a módosítást l<łjvető első
szómlában kôzli a bérlővel a hatólyos rendeletre hivatkozóssal, továbbá hirdetményi úton
közzéteszi.,,

Továbbá a rendelet 45. $ (2)' és a 47 . $ (1 1) bekezdéseit is módosítani sztikséges oly módon,
hogy a sztmítás bérlővel történő kiközlése módosuljon úgy, hogy az t$ Iakbér ĺisszegét
szźlĺrlźlban kel l ktizĺj lni.

Az előbbiekben írt módosításokra tekintettel a 45.$ (2) bekezdéséből a2. monđatot toľĺilni
szfüséges, és módosítani a (3) bekezdés szövegét oly módon, hogy a száĺr/ra átvételétől
számított 15 napon belül a béľbeadó szervezetnél betekinthet a szźtmítás a|apját képező
iratokba és ettől a naptól szźtmiwa 8 napon belülkifogással élhet.

5.) A hatályos rendelet 3.$ (4) bekezdése szabźiyozza a bérbeadás jogcímeit. Az m) pontban íľt
jogcímet pontosítani és ennek következtében a 2llA.$-al (bérbeadási jogcím kifejtése)
kiegészíteni szfüséges. A hatlírozott idejű bérleti szerződéssel rendelkezo bér|ők nagy
számban mulasztjfü el, illetve bérleti đij Ártozźs miatt, nem tudják hatrĺľidőben megkötni a
bérleti szerződést. A hatályos rendelet alapjan - eltérve a régebbi szolrnstól _ fő szabźiyként
határozott idejű bérleti szerződés köthető. Bérbeadó szĺndéka a határozott idejű bérleti
szerzodések esetében is az, hogy a bérlők a Lakástörvény szellemében és a|akásgazdálkodás
keretein belül részesedjenek mindabból a jogbiztonságból, melyet az onkormźnyzati bérleti
jogviszony nyujtani tuď.Ezért szÍikséges azoknak a jogcím nélktili lakáshasználóknak' akik
korábban béľleti szerződéssel rendelkeĺek, birtokon belül vannak, haszná|jźk a lakást, a

bérleti szerződés megkötésére - ha annakfeltételeifennóllnak - a lehetőséget megadni.

E szakaszban utalni kell arľa, hogy a jogcím nélkiil maradt volt bérlők a 39-41.$-ában
szabá|yozottak szerint köthetnek ńsz|ętťlzetési megállapodást. A jogszabźiyi źú|áthatőság
míattaz említett szakaszokban pedig utalni kella 2|lA.$-ra.

A ľendelet 24. s (3) bekezdését javasoljuk kiegészíteĺll azzal, hogy a szociális iigyeket
gyakorló bizottsźry az egytlttlakó személyek életkorara tekintettel is eltéľhet a lakásigény
méľtékétől.

8.) Az 51. $ (2) bekezđéséből kimaľadt a szu|o bérlőtáľsi jogviszonyának elismerése, melyet
pótolni kell, a szakasz b) pontjának kiegészítésével.

9.) A lakásbővítésre vonatkoző szabtiyokat (a rendelet 60. $-a) módosítani sziikséges az
építésiigyi engedélyezi eljĺĺľás váItozása miatt. A jelenlegi szabá|yozás alapján a csatolások
esetében éita|źban nem sztikséges építési engedély, ezért az eIjárás egyszenĺsĺidik. A
tulajdonosi hozzájźtru|źls alapjan végzett lakásbővítési munkák szabályosságát az
onkormrĺnyzati Házkezelő Iľoda szakembeľei ellenőrzik és jelentik annak befď1ezését a
Lakásgazdálkodási Iroda felé. En. követően köthető meg a végleges bérleti szerződés. A
műszaki munkák elhúzódhatnak, ezért az e|őbér|eti szerzőđést feltétel bekövetkeztéig - a
munkálatokbefejezéséig -, de legfeljebb 3 évig cé|szerumegkötni.

Jelenleg több olyan, mźlr |ejárt előbérleti szerzőđés,,fekszik'' az aktźkbarl, melyek a|apján a
végleges bérleti szerződést nem lehet megk<itni annak ellenére, hogy a csatolás szabá|yszeru,
de az adminisztratív ügyintézés a jogszabá|yi vá|tozás miatt nem töľtént meg.

A Kisfalu Kft. a ľendeletmódosításra tett javaslata alapjtn a Jőzsefvźnosi onkoľmányzat
Polgáľmesteri Hivatal Jogi Csopoľtja a fentiek szeľint elkészítette, arle|y jelen
előterjesztésem mellékletét képezi. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testt.iletet, hogy a Lakástörvény 79 $ (1) bekezđése
kimondja, hogy: ,,Az ônkormányzatnak rendelete megalkotósa előtt a bérlők és a bérbeadók
teleptilésen műkôdő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A
rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt lrell közzétenni, amelyben
határidő kitűzésévelfel kell hívni az érdekképviseletelcet véleményük ldzlésére.',

Fenti rendelkezés frgyelembevételével, a lakásbérbeadási rendeletmódosítás megalkotásaľa
tett javaslat a Lakásbérlők és Lakók Egyesülete elnökének megkĹildve.

Ahelyi önkoľmaĺryzatohől szóló 1990. évi LXV. törvény (otv.) 1.$ (6) b)pontja szerinta
helyi önkoľmányzat a törvény keretei kĺizött az ĺĺnkormányzat fulajdonával önállóan
rendelkezik és bevételeivel önállóan gazdá|kodik. A Képviselő-testtilet hatáskörét az ow.
16.$ (1) bekezdése valamint Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat vagyonaról, valamint a
versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljarásainak szabźiyairől szóló
3712003. (VII. 07.) száműrendelet (Vagyonĺendelet) 2.$ (2) és (3) bekezdése rendezi.

Fent leíľtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendeletmóđosítás elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft. tigyvezető
igazgatőjźú, hogy a lakbéremelés vonatkozásában a béľlők tájékoztatźlsáról gondoskodjon, és
a lakbér mértékére vonatkozó rendeletmódosítassal kapcsolatos jĺĺľulékos feladatok
végrehajtása éľdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgĺĺrmester, Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Határidő: azonna|

Budapest, 201I. november 7.

alpolgármester
Tĺirvényességi szempontból ellenőľizte:

Á ,q:*_.L. Lű
Dr. Mészár Eľika ./

ajegyzőthelyettesítő a|jegyző .f. 
2011 ľłüV 0 B.

1. számú me|lék|et: Kimutatás az önkormányzati lakások lakbéľtípusonkénti, illetve komfortfokozatonkénti
megoszlásáľól
f. számű mel|éklet: A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat tu|ajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeirĺĺl sző|ó 1612010. (III.08.) számú önkormányzatirendelet módosításának tervezete
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosĺ onkormányzat Képviselő-testüIetének

... ĺ201|. (.....) tinko rmányzati rendelete

a Budapest Józsefváľosĺ Onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szóIó 1612010. (III. 18.) önkoľmányzati

ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete a lakások és
nem lakás cé|jaru szolgźiő helyiségek bérletére, valamint az elidegenitésĹikĺe vonatkozó egyes
szabályokĺól szóló 1993. évi LXXVIII. tiirvény 3.$-ban kapott feLhata|mazás a|apjén az
Alkotmany 44lĘ.s (1) bekezdés b) pontjában meghattrozott feladatkörében eljárva a
kcivetkezőket ľendeli el:

1.$ A Budapest Józsefuaľosi onkoľmrányzat tu|ajďonában áIIő lakások béľbeadásĺának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékóľől szőIő 1612010. (III. l8.) önkormźnyzati ľendelet (a
továbbiakban: Rendelet) a kĺivetke ző 2| / A.$ -al egészül ki:

,,2IlAs Azza| abérlővel, aki hatarozottidfue szóló béľletíszeruődés alapjan előbéľleti joggal
rendelkezett és a szerződés lejáľtát követően a szetzódésktitést akadá|yoző köľiilményeket
elharította -ha a szetződéskötés feltételei fennállnak- ugyanarra a lakásra a Képviselő-testĺilet
fe|hata|mazása alapjan a bérbeadó szervezett$,határozott időre sző|ő szerződést köthet.

E $-ban meghattrozott lakáshaszná|ő a rendelet szabéiyaí szeľint rész|etťlzętési megállapodást
ktjthet a 41.$ (3) bekezdés b) pontja szeľint.''

2.$ A Rendelet 24.$ (3) bekezdése helyébe a k<ivetkező ľendelkezés lép:

,,(3) A lakásigény felső hatríranak méľtékéľe vonatkoző szabályok és a (2) bekezdésben
foglaltak a|ő| a szociális ügyeket gyakoľló bizottság az egýtt|akó személyek egészségi
áIlapotźra, életkoraľa, valamint fog|a|kozásźra tekintettel legfeljebb egy szobźxal
méltányosságból eltérhet.''

3.$ A Rendelet 39.$ (1) bekezdése a következő ľendelkezéssel egészül ki:

,,(1) Amennyiben a bér|ő arész|etťĺzętési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően,
hiánýalanul teljesíti afizetési k<itelezettségeit, arész|elťlzetést további kamat nem teľheli.''

4.$ A Rendelet 40.$ (1) bekezdése a következő ľendelkezéssel egészül ki:

,,(1) Amennyiben a bérlő a rész|etťlzetési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően,
hiánytalanul teljesíti afizetési kötelezettségeit, arész|etťlzetést további kamat nem teľheli.''



5.$ A Rendelet 41.$ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''(3) a) A Képviselő-testiilet fe|hata|mazása alapjan a bérbeadó szęrvezet azzal a béľlővel, aki
a3|12010. (VilI. 15.) számú rendeletben meghatáttozott jövedelemľe vonatkozó jogosultsági
feltételeknek nem felel meg, de az o, va|alĺlint a vele jogszenien egyĹitt lakók l fĺĺre jutó
jövedelme nem haladja meg az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb clsszegének 500%o-át és
fennálló tartozásźnak |0%-át egyösszegben megfizeti, a fennmaradő hátra|ékra legfeljebb 36
havi részletťtzetésí megállapodást k<jt a béľlővel. Amennyiben a bérlő a ńszlletfizetési
megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, hiiínytalanul teljesíti a fizetési
kötelezettségeit, arészletťĺzetést további kamat nem terheli. A berlő ettől eltérő részletÍizetési
kérelméről a hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadó szervezet javaslata alapjĺín dönt.

b) A Képviselő-testiilet felhatalmazása a|apjan a bérbeadó szervezet azzaI ajogcím nélküli
lakáshasznźlőval, a}<t a 3Il2010. (VilI. 15.) számli rendeletben meghatározott jövedelemĺe
vonatkozó jogosultsági feltételeknek nem felel meg, de az ő, valamint a vele jogszenien
egyĹitt lakók 1 fore jutó jĺivedelme nem haladja meg az ĺiregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500%-át és fennálló tartozásźnak II%-át egyösszegben megfizeti, a
ferurmaľadó hátralékra legfeljebb 24 haví rész|etťlzetési megállapodást kĺit a jogcím nélküli
lakáshasználóval. Amennyiben a jogcím nélktili lakáshasználó a rész|ętfizetési
megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, hiánytalanul teljesíti a fizetési
kötelezettségeit, a rész|etťtzetést további kamat nem terheli. A jogcím nélkiili
lakáshaszná|őva| ettől eltérő rész|etťlzetési kérelmérő| a hatáskörrel rendelkező bizottság a
b érbeadó szerv ezet javaslata a|apj án dönt.''

6.$ A Rendelet 43.$ (2) bekezdés a) pontja helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) (A bérlő a lakbér szociális helyzet alapján torténő megállapítósára jogosult)

a) akinek a hánartásábaĺ az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem ha|ađja
megaz <iregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének 350oÁ-át és,'

7.$ (1) A Rendelet 45.$ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az új bérleti díj megállapítását (kiszámítását) és az t$ bérleti díj méľtékének bérlővel
való közlését -a vá|tozást k<ivető első szám|źtban a hatályos rendeletľe hivatkozással- a
béľbeadó szew ezet v égzi.,'

(2) A Rendelet 45.$ (3) bekezdés helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(3) A bérlő a lakbéľ métékének módosítását követő első számla kézhezvételétő| számitott l5
napon belül a bérbeadó szervezetnél betekinthet a szálmítás a|apjátképező iľatokba és ettől a
naptól szźmlitva 8 napon belül kifogással élhet.''



8.$ (1) A rendelet 47.$ (l) bekezdés a) pontja helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(l) A ténylegesen fizetendő lakbér a\apjźtképezo _ növelő és csökkentő tényezőkkel nem
ľendelkező lakásokra megállapított _ lakbéľ komfoľtfokozat szerinti méľtéke 20|2. év janulĺľ
hó 31. napjáig:

Komfoľt fokozat: Szocĺális lakbéľ: Kłiltséselvíĺ lakbér: Piaci alapú |akbér:

Nem távfütéses

összkomfoľtos lakás
esetén:

290.00 r.ĺm2ltro+Ár.a 35l'00 r.t/m2iho+ÁpA 632,00 ľĺm2iľro+Áre

Komfoľtos és tĺĺvfiĺtéses
összkomfort. lakás esetén:

272.oo Ft/mzlhó+ÁFA 32g.o0 r.vm2lho+Áre 59f.oo Fťm2lhó+ÁFA

Félkomfoľtos lakás esetén: |'77.oO Ftim2lhó+ÁFA 2l4.oo rt/m2lho+Ár.q. 385.00 r.ťm2ĺno+ÁrA

Komfoľtnélküli lakás
esetén:

l36,00 r.ťm2lho+Ár.a 165,00 ľĺm2ltro+Árĺ. 296.00 r.t/m2lhó+ÁFA

Sziikséslakás esetén: t09.00 ľt/m2lho+Áp.a l32.00 ľ.t/m2lho+ÁrA f37.00 Ft/m2lhó+ÁFA

a) A ténylegesen fizetendő lakbér a|apjátképezó _ növelő és csökkentő tényezőkkel nem
rendelkező lakásokľa megállapított - lakbér komfoľtfokozat szeľinti ménéke 2012. év
február hó 1. napjátólkezdődően:

Komfort fokozat: Szociá|is |akbér: Költséselvű lakbér: Piaci alapú lakbér:

Nem távf[ĺtéses

összkomfoľtos lakás
esetén:

fgo,oo rĺm2ĺno+Ár.ł 370.00 ľťm2iho+ÁľA ó65.00 Ft/m2lhó+ÁFA

Komfortos és távfiĺtéses
összkomfort. lakás esetén:

272.oo Ft/m2lhó+ÁFA 346.00 ľĺmzno+Ár.a 623.00 Ft/m./hó+AFA

Félkomfortos lakás esetén: l77"o0 Fťm2lhó+ÁFA 22 5.oo r.ĺmzilro+Áľ,ą, 405.00 r.t/m2ihó+ÁFA

Komfortnélkiili lakás
esetén:

l36.00 ľ.ĺm2no+Áľa |74,oo pt/m2lho+ÁľA 3|2.00 Ftim2lhó+ÁFA

Sziikséelakás ęsetén: lo9.o0 r.t/m2iho+Ápe l39.00 Ft/nťlhó+AFA 250.00 r.ĺm2ĺno+Ápe

))

(2) A Rendelet 47.$ (11) bekezdése helyébe a k<lvetkező ľendelkezés|ép:

,,A lakbért az e rende|etben meghatźtrozott csökkentésre és nĺivelésre vonatkozó előírások és a

legkisebb lakbéľ mértékére vonatkozó szabá|y a|ka|mazásával kell megállapítani és az így
megá||apított bérleti đíjat szám|ábanközo|ni ahatá|yos rendeletre hivatkozással.''

9.$ A Rendelet 48.$-a a kĺivetkező (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A bérbeadó szervezet a lakbéľ méľtékének módosítását a módosítást kĺjvető első
szám|ában közli a bérlővel a hatályos rendeletre hivatkozással, továbbá hirdetményi úton
kozzéteszi.,,



10.$ A Rendelet 51.$ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) A Képviselő-testiilet fe|hatalmazása alapjĺĺn a bérbeadó szewezet közös kérelem a|apján
a béľlőtarsi jogviszoný elismeri a bérlő és
a) a közoki ruttal igazolt élettaľsa,
b) a jogszeľĹĺen befogadott szülője, gyeľmeke, gyermekének gyeľmeke (unoka) közĺitt
c) ha legalább 5 év óta lakcím beielentésselés életvitelszeľĹien egyĺitt lakik az ingatlanban.''

l1.$ A Rendelet 60.$ helyébe a következő rendelkezés|ép:

,,(l) A bérlő kérelmére a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsághozzájtru|ásával bérbe adható
bővítés céljából a bérelt lakással szomszédos lakás és nem lakás céljára szo|gźiő helyiség is.
A lakásbővítés bérlő általi elvégzéséta bérbeadó és a bérlő amáĺ fennálló béľlet és jövőben
létesítendő béľlet esetében is kezdeményezheti.

(2) 
^ 

bérbeadó szewezęt _ a FIVT teľületén lévő lakásokat kivéve _lakás megĹiľesedése
(biĺtokba való visszavétele) esetén köteles megvizsgálni, hogy van-e lehetőség csatolásľa
vagy a lakás más módon töľténő hasznosítására.

(3) A csatolásra felhasználható lakások ľendelkezésre állása esetén a bérbeadó szewezet
e|őterjesfĺést készít elő a csatolással kapcsolatban megk<ithető megállapođás jóvahagyźsfua a
tulaj donosi j ogokat gyakoľló bizottsághoz döntés végett.

(4) A bérlőnek vállalnia kell a megnĺivekedő alapteľĹiletre vonatkozó lakbéľ megfizetését,
továbbá a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok költségeit.

(5) Amennyiben a csatolással kapcsolatos kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt a
béľlőnek az illetékes hatóságok engedélyét kell beszeteztie, a bérbeadó nevében a
p o l gármest er adj a ki a tulaj do no si hozzájárul ást.

(6) A bérbeadó szervezetnek a béľlővel béľleti e|oszęrzođést kell kötni az építési-kivitelezési
munkálatok befejezéséig, legfeljebb 3 év határozott időre.

(7) Amennyiben a bérlő a műszaki egyesítésľe bérbe adott ingatIarua a bérbeadástól számított
3 éven belül a munkálatokat nem kezdte el vagy nem fejezte be, illetve építési
engedélykĺiteles tevékenység esetén 3 éven belül nem kapott haszslźiatbavételi (fennmaradási)
engedélyt, az e|őszerződés hatályát vesńi. Ilyen esetel<re az e|végzett munkálatok utáni
megtéľítési igényt a bérlővel kötött e|ószerződésben ki kell zźtrni.

(8) Nem lakás céljáľa szo|gźilő helyiségként bérbe adott helyiség lakássá való átalakitźsźůloz a
bérlő a kérelmére az (I)-(7) bekezdés alkalmazásával lehet hozzájaru|ni. A hozzájárulásban
dönteni kell arról is, hogy a bérlő vźitozatlanul a helyiségre megállapított béľleti díjatvagy a
lakás utĺĺn megállapított bérleti díjatfizet.

(9) A lakásként való haszná'|at źńmęneti időtaľtamĺa is engedé|yezhető, ha az ilyen használat
feltételei fennállnak vagy a bérlő annak megteremtését a saját költségénvá||a|1a. A lakássá
va|ő áta|akítás költségeinek megtéľítése a bérbeadótól nem igényelhető.



(10) Társashazban lévő nem lakás céljára szolgá|ő helyiség esetén akkor lehet meghozĺi az
(1) bekezdés szerinti hozzájźru|ő döntést és akkor Iehet hozzájárulni a hasznźiati mód
megvźůtozźlsához, ha a bérlő _ illetve ha az (1) bekezdés szerinti dĺjntést a bérbeadói oldalról
kezdeményezik a bérbeadó szewezet előzetesen beszerui a taĺsashĺĺz hozzájźtrulő
nyilatkozatźú.

(11) A HVT lakás esetén az (l)-(9) bekezdés az onkormanyzat vaľos-rehabilitációs
ľendeletében meghataľozotí Yagyongazdálkodó szervezet javaslatát is figyelembe véve
a|kalmazhatő.

(I2) Az onkoľmanyzat az (1) és a (8) bekezdés szerinti munkálatok szrĺmlákka| igazo|t
költségeinek 50%-át a munkiík befejezését követő 6 hónapon belül egy tisszegben ťĺzeti meg,
míg a fennmaradő 50%-át bérbeszámítással, a havi lakbéľ 50%-áig terjedő összegben téľíti
meg a bér|ő részére a (13) bekezdés szerinti esetek kivételével. Ha a béľbeszĺĺmítás |ejárta
e|őtt a bérleti jogviszony bármilyen okból megszűnik, a bérlő a még be nem számított
költségekľe nem tarthat igéný.

(13) Ha az (l) és a (8) bekezdés szerinti munkálatokat olyan lakásban végzik el, amely
tĺĺrsashĺĺzban vagy e|adásra kijeltilt épületben van, az onkoľmanyzattérítést és béľbeszámítást
akkor a|ka|maz, ha a bérlő úgy nyilatkozik, hogy a lakást a munkálatok befejezésétől
szźlmitott 5 éven beliil nem vásarolja meg. Ha bérlő vagy jogutódja a lakást ezen 5 éven belül
mégis megvásaľo|ja, a térítést és lakbéľbe elszámolt összeget a Ptk. szerinti ügyleti kamattal
n<jvelve azadásvéte|i szeruódés megkĺitéséig meg kell fizetnie az onkormányzatnak.,,

l2.$ A Rendelet 6l.$ (l) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A lakást jogcím nélkül haszná|ő köteles a lakást a bérbeadó felszólítását követő 15 napon
belĹil elhagyni, és amennyiben ezen kötelezettségének a hataridőn belül nem tesz eleget'
abban az esetben a haszná|ati díj közlésétől kezdődően a lakásra megállapított lakbéľ
költségelvíi; piaci alapú lakbérľel töľtént béľbeadás esetén piaci alapú bérleti díjjal azonos
<i s szegének me gfele lő haszná|atí díj at kötele s fi zetni.''

l3.$ Ez a rendęlet 20II. novembeľ 28-án lép hatályba, és a folyamatban levő ügyek esetében
is alkalmazni kell.

Budapest, 2011. november ...

Dľ. Mészaľ Eľika

a j e gy zilt helyettes ítő alj e gy ző

Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ



A Budapest Józsefuarosi
fulajdonában ál1ó lakások bérbeadásanak
feltételeiľől, valamint a lakbéľ mértékéről

szőIő 1612010. (m. 18.)
önkormánvzatircnđelet

24.s (3) A lakásigény felső hatańnak
mértékére vonatkozó szabályok és a (2)
bekezdésben foglaltak alól a szociális
iigyeket gyakorló bizottság az egyĺittlakó
személyek egészségi źi|apotáta, valamint
fog|a|kozásźtta tekintettel, legfeljebb egy
szobź"ľ a| méltányo s s ágb ő| el térhet.

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefu árosi onkorm ányzat Képvĺselő

testületének
....I20||. (....) iinko rmányzati rendelete

a Budapes t J őzsefv árosĺ Onkoľ mányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeĺrőI, valamint a lakbér méľtékéľől

sző|ő 16|2010. (ilI. 18.)
tinkoľmányzati ľendelet módosításátől

21/A.$ AaaI a bérlővel, aki határozott időre
saíló bérleti szerződés alapjdn eltĺbérletí
joggal rendelkezett és a szeľződés lejdrtút
követően a szerződéskijtést akaddlyozó
ki)ríilményeket elhdrította -ha a
szerződéskijtés feltételei fenndllnak-
ug,anűľľa a lakdsľa a KěpvÍselő-testiilet
felhatalmazósa alapjdn a bérbeaďó szeľvezet
új, hatúrozott időre suíló szeľződést kijthet.

E $-ban meghatdrozott lakdshaszndló a
rendelet szabdlyai szerint részletJizetésí
megúllapodtźst kijthet a 41.$ (3) bekezďés b)
pontja szerint.

24.s (3) A lakásigény felső hatĺĺľanak
méľtékére vonatkozó szabályok és a (2)
bekezdésben foglaltak alól a szociális
ügyeket gyakorló bizottság az egyĹittlakó
személyek egészségi źůIapotára, életkordra,
valamint foglalkozásaľa tekintettel legfeljebb
egy szobával méltlínyosságból eltérhet.

39.$ (1) A ľendelet 38. $ (1) bekezdés a) és
b) pontjában meghatfuozott esetben,
amennyiben a bérlő
a) az adősságkezelési szo|gáLtatásľól szóló
3|/2010. (VIII. 15.) számú rendelet szeľinti,
Budapest Józsefuáros Önkoľmrĺnyzata á|tal
biztosított adósságkezelési szolgáltatásban
részesiil, vagy
b) a jelen rendelet 4l. $ (3) bekezdésében
írt hátľalékľa a bérbeadó szervezette|
legfeljebb 36 havi részletfizetési
megállapodást köt,
a bérbeadó szewezet az a) pontban foglaltak

39.$ (l) A ľendelet 38. $ (1) bekezdés a) és
b) pontjában meghatźrozott esetben,
amennyiben a bérlő
a) az adósságkezelési szo|gá|tatásról szóló
3|/20|0. (VIII. 15.) számú rendelet szerinti,
Budapest Józsefuáros onkormźnyzata źital
biztosított adósságkezelési szolgáltatásban
ľészesül, vagy
b) a jelen ľendelet 4l. $ (3) bekezdésében
iÍt hźtralékra a bérbeadó szervezette|
legfeljebb 36 havi rész|etťtzetési
megállapodást kĺjt,
a béľbeadó szervezet az a) pontban foglaltak



esetében a szo|gá|tatás időtaltamfua, a b)
pontban foglalt esetekben pedig a
Ész|etfizetési megállapodás időtanarclźlra a
Lfu-ben szabáIyozott felmondás
lehetőségével nem é1.

40.$(l) Annak a jogcímnélküli
lakáshasználónak, akinek béľleti
jogviszonyát a béľbeadó dijtartozás miatt
mondta fel' azonban a lakás kiiiľítésére
kezdeményezeÍí végrehajtasi eljaľás soľán a
végľehajtó á|ta| a lakás kiiirítésére kltílzott
napot mege|őző 2. napig tartozását
kiegyenlítette, és vele szemben a tartozźson
kívül más felmondási ok nem áll fenn, a
Képviselő-testiilet fe|hata|mazása a|apjźn a
bérbeadó szewezet a peľtől e|źi|hat, illetve a
végrehajtási elj arást megszĹinteti.

Amennyiben bérlő ellen a béľleti díj meg
nem fizetése miatt a peres eljĺírás
folyamatban van' és tartozásźnak ll%-at
egyĺlsszegben megfizeti és a fennmaľadó
hátľalékra, valamint kamataira legfeljebb 24
havi részletťlzetési megállapodást köt, az
eljĺíľást az <inkoľmányzat a tartozás és
jĺĺľulékainak teljes megťĺzetéséig, illetve a
per jogeľős befejezéséig folytatja, de a
végrehajtási eljáĺást nem indítja meg. Ha a
végrehajtási eljaľás mar folyik, azt atartozás
megfizetéséig felftiggeszti.

41.$(3)a) A Képviselő-testület
fe|hata|mazása a|apjźn a bérbeadó szervezet
azza| a bérlővel, aki a 3I/f0I0. (VIII. l5.)
szźl:rťu rendeletben meghatźrozott
jövedelemĺe vonatkozó jogosultsági
feltételeknek nem felel ffi€g, de az ő,
valamint a vele jogszenĺen egyutt lakók 1

fióľe jutó jövedelme nem haladja meg az
bbn íi mindenkori l

esetében a szo|gźt|tatás időtaĺtamźtra, a b)
pontban foglalt esetekben pedig a
rész|etťtzetési megállapodás iďőtartamára a
Lw-ben szabźlyozott felmondás
lehetőségével nem él.
AmennyibenabérlőarészletJŻzetési
megdllapodlźsban foglalt feltételeknek
meg|b le lö en, hidnytalan ul telj es íti a Jizetési
kötelezettségeit, a részletJizetést tovlÍbbi
kamat nem terhelL

40.s(1) Annak a jogcímnélküli
lakáshasználónak, akinęk bérleti
jogviszonyát a bérbeadó dijtaĺtozás miatt
mondta fel, azonban a lakás kiiirítésére
kezdeményezett végtehajtási eljárás során a
végrehajtó á|ta| a lakás kitirítésére kití:zott
napot mege|oző 2. napig tartozását
kiegyenlítette, és vele szemben a tartoztson
kívül más felmondási ok nem źiI fem, a
Képvi selő -te stiilet felhata|mazźsa alapj źtn a
bérbeadó szervezet a pertől elállhat, illetve a
végrehaj tási elj arást megszĹinteti.

Amennyiben bérlő ellen a béľleti díj meg
nem fizetése miatt a peres eljrĺrás
folyamatban van. és tartozásának |0%-át
egyösszegben megťĺzeti és a fennmaradó
hźLtr a|ékÍa, valamint kamataira legfelj ebb 24
havi részletfizetési megállapodást köt, az
eljaľást az önkoľmĺĺnyzat a tartozás és
jaľulékainak teljes megťlzetéséíg, illetve a
peľ jogerős befejezéséig folytatja, de a
végrehajtási eljárást nem indítja meg. Ha a
végrehajtási eljaľás máľ folyik, azt a tartozás
megfi zetéséig felfiiggeszti.
Amennyibenabérlőaľészletjizetési
megdllapoddsban foglalt feltételeknek
me gfe le lőe n, híúnytalan ul telj e s íti a Jizetés i
kötelezettségeit, a részletJizetést tovlźbbí
kamat nem terhelL

a l . $ (3 ) a)A Képvi s elő -te stĹilet fe|hata|mazźsa
a|apjan a béľbeadó szervezet azza| a béľlővel,
aki a3|l20l0. (Vil. 15.) számú rendeletben
meghataľozott jtlvedelemĺe vonatkozó
jogosultsági feltételeknek nem felel meg, de
az ő, va|arlint a vele jogszenĺen egyĹitt lakók
1 főre jutó jĺivedelme nem haladja meg az



összegének 500%-át és fennálló tartozźsának
|0%-át egyösszegben megťlzeti, a
fennmaradő hätraléIĺľa' valamint kamataiľa
legfeljebb 36 havi részletfizetési
megállapodást köt a bérlővel. A kamat
mértéke megegyezik a Ptk. péĺlztartozás
esetére megállapított kamat méľtékével. A
bérlő ettől eltérő rész|etťtzetési kérelméró| a
hatáskönel rendelkező bizottság, a
vagyonkezelő szervezet javaslata a|apján
dönt.

b)A Képviselő-testĹilet fe|hata|mazása
alapjźn a bérbeadó szetvezet azzal ajogcím
nélkiili lakáshasznźiőva|, aki a 3I/20I0.
(VIII. 15.) számri rendeletben meghataľozott
jövedelemĺe vonatkozó jogosultsági
feltételeknek nem felel ffiog, de az ő,
valamint a vele jogszenĺen egyutt lakók 1

foľe jutó jövedelme nem haladja meg az
öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-át és fennálló tartozásźnak
ll%-át egyĺisszegben megťrzeti, a
fennmaradó hátralékľa, valamint kamataira
legfeljebb 24 havi részletfizetési
megállapodást köt a használóval. A kamat
méľtóke megegyezik a Ptk. pénnartozás
esetére megállapított kamat mértékével. A
jogcím nélkiili lakáshasználóval ettől eltérő
rész|etťlzetési kérelméről a hatáskönel
rendelkező bizottság, a vagyonkezelő
szerv ezet javaslata alapj án dönt.

43.$ (2) A bérlő a lakbér szociális he|yzet
alapján töľténő megállapításaľa j ogosult

a)akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységľe jutó havi jövedelem nem haladja
meg az ĺiregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300Yo-źlt és

4s.$

(2) Az új bérleti díj megállapítását
(kiszámítását) és béľlővel való közlését a
béľbeadó szęwęzet végzi. A bérlővel
tételesen közölni kell, hogy milyen szźlrnítási

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-át és fennálló tartoztsénak
II%-źL| egyösszegben megťlzeti, a
fennmaľadó hźltra\ékła legfeljebb 36 havi
rész|etťĺzetési megállapodást kot a béľlővel.
Amennyibenabérlőarészletfizetési
megúllapodlźsban foglak feltételeknek
megfelelően, hídnytalanul teljesíti a fizetési
kiitelezettségeÍt, a részletJízetést tovlźbbi
kamat nem terhelÍ. A bérlő ettől eltéľő
rész|etťlzetési kérelméľől a hatáskönel
ľendelkező bizottság a bérbeaúí szervezet
javaslata alapján dönt.

b)A Képviselő-testiilet fe|hata|mazása
alapján a bérbeadó szervezet azza| ajogcím
nélkĹili lakáshaszná|őva|, aki a 3Il20I0.
(Vm. l5') számú ľendeletben meghatározott
jövedelemľe vonatkozó jogosultsági
feltételeknek nem felel ffieg, de az ő,
valamint a vele jogszenĺen egyutt lakók l
főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb
ĺisszegének 500%-át és fennálló tartozásźnak
|0%-át egyösszegben megťlzeti, a
fennmaľadó hátta|éWa |egfeljebb 24 havi
rész|etťĺzetési megállapođást köt a
használóval. Amennyiben a jogcím nélkíili
lakóshasznóló a részletftzetésí
megdllapodtźsban foglalt feltételeknek
megfelelően' hidnytalanul teljesítí a ftzetésí
kötelezettségeít, a részletjizetést tovúbbů
kamat nem terhelĹ A jogcím nélküli
lakáshaszná|őva| ettől eltéľő részletťlzetési
kéľelméről a hatáskĺirľel rendelke ző bizottság
a bérbeadó szervezetjavaslata alapján dĺĺnt.

43.$ (2) A bérlő a lakbér szociális he|yzet
a|apj źn történő me gá||apítás aľa j o go sult

a)akinek a hánartástlban az egy fogyasztási
egységľe jutó havi jövedelem nem haladja
meg az ĺiľegségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350%-tźt és

4s.$

(2) Az ,,j bérleti díj megdllapíttÍsltt
(kiszómítúslÍ) és az új bérletí díj mértékěnek
bérlővel való kijzlését -a vdltozúst kijvető



folyamat és milyen tényezők alapjan keľĹil
sor az új bérleti díj mértékének a
megállapításáta, s tájékoztatni kell a kĺizölt
l akbér feltilvizs gáLatźnak rendj éről i s.

(3) A béľló az ,Új lakbéľről szóló értesítés
kézhezvéte|étó| számított 8 napon belül téves
adatok vagy nem helytálló köľülmények
figyelembevételéľe vagy szátmitźĺsi hibara,
téves j ogsz abá|y a|ka|mazásaľa hivatko m a is
kérheti a kĺiztilt bérleti díj felülvizsgálatát és
helyes megállapítását.

47.s (1) A ténylegesen fizetendő lakbér
alapját képezíS növelő és cscĺkkentő
tényezőkkel nem rendelkező lakásokľa
megállapított lakbér komfoľtfokozat
szeľinti mértéke 20|I. év március hó 31.
napjáig:

rÁrĺÁzur

a) A ténylegesen fizetendő lakbéľ alapjtt
képezó _ növelő és csökkentő tényezőkkel
nem ľende|kező |akásokra megá|Iapított _
lakbéľ komfoľtfokozat szetinti méľtéke 20t1.
év április hó l. napjától kezdődően:

rÁnĺÁz,ąr

(11) A lakbéľt az e ľendeletben
meghatározott cstĺkkentésre és növelésre
vonatkozó előírások és a legkisebb lakbér
mértékéľe vonatkozó szabály éľtelemszeriĺ
a|ka|mazásávalkellmegźl||apitaniésköz< jlni.

első számldban a hatdlyos rendeletre
hívatkozdssal- a bérbeadó szervezet végzí.

(3) A bérlő a lakbér mértékének módosítúsát
követő első szdmla kézhezvételétől szúmított
15 napon belĺil a bérbeadó szervezetnél
betekínthet a suźmítds alapjút képező
iratokba és ettől a naptól saźmítva 8 napon
b e l iil kifo g tźs s al é l h et.

47.$ (1) A ténylegesen ťĺzetendő lakbér
alapjźt képezó növelő és csökkentő
tényezőkkel nem rendelkező lakásokľa
megállapított lakbér komfoľtfokozat
szerinti méľtéke 2012. év januúr hó 3I.
napjdig:

rÁnĺÁzur

a) A ténylegesen fizetęndó lakbér a|apját
képező _ növelő és cstikkentő tényezőkkel
nem rende|kező lakásokľa megállapított _
lakbéľ komfoľtfokozat szennti méľtéke 2012.
évfebrudr hó 1. napjótól kezdődően:

rÁľĺÁzur

(1l) A lakbért az e ľendeletben
meghatźtrozott csökkentésre és növelésre
vonatkozó előíľások és a legkisebb lakbér
mértékér e vonatkozó szabźlly a|ka|mazásáv a|

kell megállapítani és az ígl mególlapított
běrleti díjat szdmlóban kiiziilní a hatdlyos
ľendeletre hivatkozds s al.

48.s (5) A bérbeadó szervezet a lakbér
mértékének mlíďosítdsdt a mlídosítdst követő
első szdmlúban közli a béľlőkkel a hatdlyos
rendeletľe hivatkozással, tovúbblź
hirdetményí úton köaéteszL



5 1.$ (2) A Képviselő-testĺ.ilet fe|hata|mazésa
a|apjźn a béľbeadó szewezet közös kérelem
a|apjźn a bérlőtarsi jogviszoný elismeľi a
bérlő, és
a.) a kozokirattal igazo|t élettaľsa,
b.) a jogszeľíĺen befogadott gyeľmeke, illetve
a jogszenĺen befogadott gyermekének
gyeľmeke (unoka) közÜtt
c.) ha legalább 5 év óta lakcím bejelentéssel
és életvitelszeľtien egyutt lakik az ingatlanba.

5 1.$ (2) A Képviselő-testiilet fe|hata|mazása
a|apjźn a béľbeadó szetvezet közĺjs kéľelem
a|apján a bérlőtarsi jogviszonyt elismeri a
bérlő és
a) a kozokíratta| igazolt élettársą
b) a jogszenien befogadott szíilóje,
gyeľmeke, gyeľmekének gyeľmeke (unoka)
között
c) ha|egalább 5 év őta lakcím bejelentéssel
és éIetvitelszenĺen egyutt lakik az
íngatlanban.

Lakásbővítés, helyiség lakássá tĺjrténő
áta|akitása

60.$

(1) A bérlő kérelmére a fulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hozzájáĺu|ásáva| béľbe
adható bővítés céljából a béľelt lakással
szomszédos lakás és nem lakás cé|jźlra
szo|gá|ő helyiség is. A lakásbővítés bérlő
általi elvégzését a béľbeadó és a bérlő amár
fennálló bérlet és jtlvőben létesítendő bérlet
esetében is kezdeményezheti.

(2) 
^ 

bérbeadó szewezet _ a HVT teriiletén
lévő lakásokat kivéve _lakás megiiľesedése
(biĺtokba való visszavétele) esetén köteles
megvizsgálni, hogy van-e lehetőség
csatolásra vagy a lakás más módon történő
hasznosításaľa.

(4) A bérlőnek vállalnia kell a megntivekedő
alapterületre vonatkozó lakbér megfizetését,
továbbá a műszaki egyesítéssel, bővítéssel
kapcsolatos eljaľás és a munkálatok
ktiltségeit.

Lakásbővítés, helyiség lakássá történo
źLta|akítása

60.$

(1) A bérlő kérelmére a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hozzěýźru|ásával' béľbe
adható bővítés céljából a béľelt lakással
szomszédos lakás és nem lakás céIjára
szoIgá|ő helyiség is. A lakásbővítós béľlő
á|ta|i e|végzését a bérbeadó és a bérlő a mźr
fennálló bérlet és jövőben létesítendő bérlet
esetében is kezdeményezheti.

(2) 
^ 

bérbeadó szewezet - a HVT teľületén
lévő lakásokat kivéve _lakás megĹiresedése
(biľtokba való 'visszavétele) esetén köteles
megvizsgálni, hogy van-e lehetőség
csatolásra vagy a lakás más módon tĺirténő
hasznosításáľa.

(4) A béľlőnek vállalnia kell a megnövekedő
alapterületre vonatkozó lakbér megÍizetését,
továbbá a műszaki egyesítéssel, bővítéssel
kapcsolatos eljárás és a munkálatok
kdltségeit.

(3) A csatolásľa felhasználható lakások | ..
ľendelkezésre áIIása esetén a bérbeadó | 

(3) A csatolásra felhasználható lakások

szęrvezet előterjesztést készít elő a I 
rendelkezésre źi|ása esetén a bérbeadó

csatolással kapcsolatban megkĺlthető | 
szewezet. előterjesztést készít :Ľ' :

megállapodás el|zetes jőváhagyášára. A I 
csatolással. kapcsolatban megköthető

javashtôt a béľbeađó ,i"*","t-terjeszti a I 
megállapodás jóvahaeya:a:a 

:..tul:jd!no:i
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottságho z Iiosokat 

glakorló bízottstíghoz dijntés végett.

döntés végett.

(5) A csatolással kapcsolatos munkálatok 
| ĺsl Amennyiben a csatolással kapcsolatos

megkezdése előtt a bérlonek az illetékes | 
. .
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hatóságok engedélyét be kell szereznie, I kapcsolatos munkálatok megkezdése ę|ótt a
melyhez bérbeadó nevében a fulajdonosi I bérlőnek az illetékes hatóságok engedélyét
hozzájźtru|źtst a Polgáľmester adja ki. | *ea besxere7nie, a bérbeadó nevében a

polgdrmester adja ki a tulajdonosi
hozzlÍjdruldsĹ

(6) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel
bérleti elószeruódést kell ktitni legfeljebb 1

évhattlrozott időre.

(7)Ha a bérlő a bérbeadástól szĺmított 1 éven
beltil a műszaki egyesítést önhibájan kívtil
nem kezdte meg, vagy a komfoľtosítast nem
fejeńe be, akkoľ a bérlő kéľelmére a bérleti
e|őszerzódést 1 éwel meg lehet hosszabbítani.

(8) Amennyiben a bérlő a műszaki
egyesítésre bérbe adott helyiségre a
bérbeadástól sziímított 1 éven belül a
munkálatokat nem kezdte el vagy 2 éven
beliil a munkálatokat nem fejezte be, illetve
építési engedélyköteles tevékęnység esetén 2
éven belül nem kapott használatbavételi
(fennmaľadási) engedélý, az elószerződés
hatá|yát veszti. Ilyen esete|<re az elvégzett
munkálatok utlĺni megtérítési igéný a
bérlővel kötött e|őszerzodésben ki kell zárnl.

(9) Nem lakás céljara szolgáló helyiségként
bérbe adott helyiség lakássá való
átalakításahoz abéť'ő a kérelméľe az (1)-(8)
bekezdés éľtelemszeru alka|mazásával lehet
hozzźljźnu|ni. A hozzájLĺrulásban dönteni kell
anól is, hogy a bérlő vá|tozat|anu| a
helyiségre megállapított béľleti díjat vagy a
lakás után megállapított bérleti dijatťlzet.

(10) A lakásként való haszntiat átmęneti
iđőtartamra is engedélyezhetó, ha az i|yen
hasznźtlat feltételei fennállnak vagy a bérlő
annak megteremtését a saját kĺiltségén
váIlalja. A lakássá való áta|akitźs
költségeinek megtérítése a bérbeadótól nem
igényelhető.

(11) Taľsashźzban lévő nem |akás cé|jźlra
szolgáló helyiség esetén akkor lehet
meghozni az (1) bekezdés szeľinti
hozzźljtml|ő dĺjntést és akkor lehet
hozzájáru|ni a haszná|ati mód
megvźitozásélhoz, ha a béľlő _ illetve ha az
(1) bekezdés szerinti dĺĺntést a bérbeadói
oldalról kezdeménvezik a béľbeadó szervezet

(6) A bérbeadó szervezetnek a béľlővel
béľleti eloszerzodést kell kotní az épí.tésí-
kivitelezésí munkdlatok befejezéséig,
legfeljebb 3 év hatórozott időre.

(7) Amennyiben a béľlő a műszaki
egyesítésre bérbe adott ingatlanra a
bérbeadástól szĺĺmított 3 éven beliil a
munkálatokat nem kezđte el vagy nem
fejezte be, illetve építési engedélyköteles
tevékenység esetén 3 éven belťil nem kapott
hasznźiatbavételi (fennmaradási) engedélyt'
az eLószerzodés hatalyźft veszti. Ilyen
esetekľe az e|végzett munkálatok utĺĺni
megtéľítési igényt a béľlővel kötött
e|oszerzódésben ki kell zźlmi.

(8) Nem lakás céljara szolgźlő helyiségként
bérbe adott helyiség lakássá vďó
átalakításahoz a bér|ő a kérelméľe az (1)-(7)

be kezdés a|kalmazásával lehet hozzźĄźrulni.
Ahozzájźrulásban dönteni kell aľľól is, hogy
a bérlő vźitozatlanul a helyiségre
megállapított bérleti dijat vagy a lakás utan
megttllapított bérleti dijat ťlzet.

(9) A lakásként való hasznáIat átmeneti
időtartamra is engedélyezÁeto, ha az i|yen
haszná|at feltételei fennállnak vagy a bér|o
annak megteľemtését a saját kĺiltségén
vállalja. A lakássá való áta|akitás
kdltségeinek megtéľítése a bérbeadótól nem
igényelhető.

(10) Tarsashazban lévő nem lakás céljĺĺľa
szo|gáLő helyiség esetén akkoľ lehet
meghozni az (1) bekezdés szerinti
hozzájáru|ő dcintést és akkoľ lehet
hozzájáru|ni a hasznźůati mód
megvźl|tozźlsilloz, ha a bérlő - illetve ha az
(1) bekezdés szerinti döntést a béľbeadói
oldalról kezdeményezik a bérbeadó szervezet
_előzetesenbeszerziatźtrsashźzhozzajáruló
ĺvi|atkozatát.
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_ előzetesen bęszerzi a tźlrsashźz hozzájarulő
nyilatkozatát.

(If) A HVT lakás esetén az (l)-(10)
bekezdés az onkoľmrĺnyzat viĺros-
rehabilitaciós rendeletében meghatározott
Yagyongazdálkodó szervezet javaslatát is
fi gyel embe véve alkalm azható.

(13) Az onkoľmĺĺnyzat az (l) és a (9)
bekezdés szeľinti munkálatok számlákkal
igazo|t költségeinek 50%-át a munkfü
befejezését követő 6 hónapon beltil egy
összegben fizeti ffieg, míg a fennmaľadó
50%-át bérbeszámítással, a havi lakbér 50%-
áig terjedő összegben téľíti meg a bér|ó
részére, kivéve a (14) bekezdés szerinti
eseteket. Ha a bérbęszźlmítás |ejźrta elott a
bérleti jogviszony báľmilyen okból
megszűnik, a bérlő a még be nem számítoÍt
kĺlltségekľe nem tarthat igéný.

(1a) Ha az (|) és a (9) bekezdés szerinti
munkálatokat olyan lakásban végzik el,
amely tarsashiĺzban vagy eladásra kijelölt
éptiletben vaÍI) az onkoľmanyzat téľítést és
bérbesziĺmítást akkor alka|maz, ha a béľlő
úgy nyilatkozik, hogy a lakást a munkálatok
befejezésétől szźlmitott 5 éven belül nem
vásaľolja meg. Ha bérlő vagy jogutódja a
lakást ezen 5 éven beltil mégis megvásárolja,
a térítést és lakbérbe elszámolt tisszeget a
Ptk' szerinti ügyleti kamattal nĺivelve az
adásvételi szerződés megktitéséig meg kell
ťlzetIie az onkoľm ánv zatnak.

6l.$(l) A lakást jogcím nélkül haszná|ő
köteles a lakást a bérbeadó fe|sző|ításźt
követő 15 napon belül elhagyni, és
amennyiben ezen k<ĺtelezettségének a
hataridőn belül nem tesz eleget, abban az
esetben a kötelezettség teljesítéséig a jogcím
nélküli hasznźiat kezdetétó| szźlnított
a) 12 hőnapig a lakásľa megállapított lakbér
kĺiltségelviĺ, illetve piaci alapű lakbénel
történt bérbeadás esetén piaci alapú béľlęti
díjj a| azonos ö s sze gének,
b) 13. hónaptól a lakásra megállapított lakbér
költségelvĺĺ, illetve piaci alapú lakbénel
tĺjľtént bérbeadás esetén piaci alapú bérleti
díi

(11) A FIVT lakás esetén az (1)-(9) bekezdés
az oĺlkormźnyzat város-rehabilitációs
ľenđeletében meghatarozott
Yagyongazdálkodó szervęzet javaslatát is
fi gyelembe véve alkalm azhatő.

(|2) Az onkoľmányzat az O és a (s)
bekezdés szeľinti munkálatok számléid<a|
igazolt köItségeinek 50%-át a munkák
befejezését kĺjvető 6 hónapon beliil egy
ĺisszegben fizeti ffiog, míg a fennmaradó
50%-át bérbesziĺmítással, a havi lakbér 50%-
áig terjedő ĺisszegben téríti meg a bérlő
részéte a (l3) bekezdés szerinti esetek
kívételével Ha a béľbesztrrńtás lejána előtt a
bérleti jogviszony báľmilyen okból
megszűnik, a bérlő a még be nem számított
költségekĺe nem taľthat igényt.

(13) Ha az (1) és a (8) bekezdés szerinti
munkálatokat olyan lakásban végzik 9l'
amely társashlŁban vagy eladásra kijel<ilt
épületben varl, az onkoľmányzat téľítést és
bérbeszámítást akkoľ a|ka|maz, ha a bérlő
úgy nyilatkozik, hogy a lakást a munkálatok
befejezésétől számitott 5 éven belül nem
vásaľolja meg. Ha bérlő vagy jogutódja a
lakást ezen 5 éven belĹil mégis megvásárolja'
a térítést és lakbérbe elszĺímolt ĺisszeget a
Ptk. szeľinti iigyleti kamattal nĺjvelve az
adásvételi szerzodés megkötéséig meg kell
ťĺzetĺie az onkorm źnv zatnak.

61.$(1) A lakást jogcím nélkül haszná|ő
köteles a lakást a bérbeadó felszólítását
kĺivető 15 napon belül elhagyni, és
amennyiben ezen kĺltelezettségének a
hatáľidőn belül nem tesz eleget, abban az
esetben a haszndlati díj kiizlésétől
kezdődően a lakúsra megúllapított lakbér
kiiltségelvíÍ; piací alapú lakbéľrel tijrtént
bérbeadds esetén piací alapú běrleti ĺIíjjal
azonos összegěnek megfelelő használati
díjat kiiteles ÍizetnL
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c) 25. hónaptól a lakásra megállapított lakbér
költségelvÍĺ, illefue piaci alapú lakbénel
töľtént bérbeadás esetén piaci alapú bérleti
díj kétszeľesének,
megfelelő használati díjat köteles fizetni.
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