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Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefuaros onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

feltáteleiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő |612010. (III.08.) száĺmtĺ önkormányzati rendelet

módosítására

A napiľendet lyit4zártülésen kell tárgyalni, a ľendelet és ahatáĺozat elfogadásához minősített szava-

zattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságvéleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Hatźr ozati jav as|at a bizottság' számźLt a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺig.vi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őterjesztés megtráľgyalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

A Budapest Józsefráros onkoľmányzat tulajdonában ét|lő lakások bérbeadásának feltételęiról, valamint a

lakbér mértékéľöl szó|ő 1612010. (III.08.) szétmű önkoľmányzati ľendelet legutóbbi módosítása 2013. július

ff ' napjźtő| hatalyos'

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Kisfalu Kft. szakmai javaslattal foľdult a Polgármesteľi Hivatalhoz, ame|yben ľendelet módosítlását kez-

deményezte. Ennęk indoĹlásául azthoztafel, hogy a ľendelet módosítása a gyorsabb döntési mechanianusok

kialakítása miatt vált szükségessé.

További indok az, hogy a lakásgazdźůkodási feladatok ellátrása során a ľendelettel kapcsolatos éľtelmezési

problémák meľültęk ľe], ĺlewe a tulajdonosi döntések esetenként _ indokolatlanzl - kétszintesek.

Emiatt a Budapest Józsefiláros onkoľmányzat tu|ajdonźhan źů|ő lakások bérbeadásanak feltételeiről, vala-

mint a lakbéľ méľtékéről sző|ő 1612010. (n'08.) száműönkoľmányzati rendelet módosítása, a technikai pon-

tosítása indokolt lehet.
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ilI. Tényállásĺ adatok

A |akźsgazdálkodási feladatok ellátása során felmeľült annak sztiksége, hogy a ľendelet eryes szabályait
részleteiben pontosítsuk, illetve az e\jźlrási rendet nehezitő szabályok tekintetébęn pedig módosítsuk azokat.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A ľendelet 8. $.hoz:

A hatályos rendelet a|apján a szociális ügyeket gyakorló bizottság jogosult dönteni arról, hogy a kérelmező
köľülményei megfelelnek-e a jogszabźiyban íľt feltételeknek, valamint aľról, hogy mely lakás adhatő bérbe.

A lakások jogosult, illetve kérelmező részéľę töľténő bemutatása és annak kiválasztása hosszadalmas feladat,
mely feleslegessé válhat,haabizoÍtság a kérelmező szemé|yi köľiilményeit nem taľtja megfelelőnek.

A Lakástörvény és a hatályos ľendęlet pontosan szabtiyozza azt, hogy milyen paraméteľű lakás adható béľ-
be. Mivel attól eltéľni nem lehet, s így a bizottság eľre vonatkozó döntése minden esetben a jogszabä|yi felté-
telekkel egyezik meg, ezért az nem valóságos döntés, hanem pusztán a jogszabá|yok által pontosan meghatá-
r ozott he|y zet me gá||ap itäs a, vagy i s j o ghatást nem hoľdoz.

A ľendelet 10. és 40. $.hoz:

A rendelet hatályos szövege nem ad egyértelmű utasítást arua nézve, hogy az egy éves béľleti jogviszony
|ejäĺta után a rendelet 27. s Q) bekezdése, vagy a26. s Q) bekezdése a|apján kell eljáľni. E rendeleti pontat.
lanság annak gyakorlati a|ka|mazásátban is problémźft,bizonýalanságot okozott.

E bizonýalanság kikiiszöbölése éľdekében szĺikséges annak pontos szabtiyozása, hory az ew éves béľleti
jogviszony megszíĺnését követően qi bérleti szerzodést kell kotni, legfeljebb öt éves hatttrozottidotartamra.

A ľendelet 14. $-hoz:

A l4. $ (7) bekezdésben meghatátozott foglalkoztatási jogviszony - nyugdíjazós miatti - megszűnését követő
bérbeadásról szóló tulajdonosi döntés valójában jóválragyás, tekintettel ana, hogy az esetek 98 %o-ában a

nyugdíjba vonuló közszo|gtńati a|ka|mazot1aknak a tulajdonos a lakást _a munkájuk elismeréseként _ bérbe
adja. A rendelet módosítás ezen tésze a Képviselő-testtilet munka teľhét csökkenti, egyben a döntési mecha.
nizmus egyszerűsítéséve| az eljáľás gyorsabb lesz.

A ľendelet 16. $-hoz:

A rendelet l6.$-a szabźt|yozza a közérdekű célból töľténő lakás bérbeadást, azt az esetet, ha elemi csapás,

vagy más ok k<jvetkeztében megsemmisült, vagy élefueszélyessé nyilvánított lakás bérlőj étlhaszná|őját kell
ideiglenesen kľízislakásba elhelyezni. A gyakoľlatban a fentieken tulmenöen olyan lakásból is szükségessé
vá|hat a bér|őlhasználó ideiglenes kiköltöztetése, ahol balesetveszély elhríľítása a bér|olhasználó bent|akása

mellett nem torténhet meg. EzértvéÄt szükségessé a ľendelet e szakaszänak kiegészítése.

A rendelet 22ĺC.$-hozz

A 20|3 .július 22' napján hatáiyba lépett ľendeletmódosítás új bérbeadási jogcímet vezette be a 3. $ (a) be-

kezdés q) pontjában: ,,a jogcím nélkuli lakáshasználók részére, a tulajdonosi bizottsóg döntése aĺapjdn,,,
melynek ré szlete s szab áily ait a 22 / C, $ tarta|mazza,

A jelenleg hatályos szabéůyozás a|apjtn a lakás ezen ajogcímen öt éves hatérozott időľe adható bérbe. Ez
nem egyezik a26. $ (2) bekezdésben irt szabźt|yozťrssa|, mely alapján legfeljebb öt évľe töľténhet a bérbe-

adás. Sztikséges ezért ezen ellentmondás rendeleti feloldása.

A jelenleg hatalyos jogszabá"|yi szöveg źita|źnosan foga|maz: béľbe adható az áIta|a lakott lakás is, ha a... '

díj akat rendszeľese n ťlzeti,

A|akásgazdáIkodási iroda feladatai e||źtźsasoľán, gyahan szembesül azza| aténnyel, hogy ha a jogszabźůy
_ melyei a helyi lakosok is jóI ismeľnek _ nem foga|maz pontosan, az minden fórumon pľoblémát okozhat.

Ezért a f2lC. $-ban foglaltakat - különös tekintettel arľa, hogy az bérbeadási jogcímet határoz meg - ponto-

san, szabatosan kell megfogalmazni.



Szabźiyozandó, hory ezen ajogcímen is csak a lakásigény mértékét meg nem haladó lakás adható béľbe,
valamint, hogy ez lehet akáľ az a |akás is, ame|yben lakik a használő, vagy akár más önkoľm ányzati tulajdo-
nú lakás is.

Az egységes jogalkalmazás érdekében a ľendszeľes fizetés szabá|yait is szükséges rögziteni a ľende|etben.

A szakmai koncepció és haĺásvizsgálat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A ľendelet 58. $.hoz:

Az 58. $ kiegészítése azért sztikséges, mert a VIII. kerületi gyakorlat a|apjźn, ha a bérlő _ tulajdonosi hozzá-
járulós alapjón - a vállalkozásaszé|<helyének a béľleméný jelentette be, nem kell emelt bérleti dijatťlzetni.
A jogszabály ezen a ponton nem egyéľte|mu, ezért ľögzíteni szükséges, hogy nyilatkoznia kell a cég képvise-
lőjének, hogy a székhely nem a központi igyintézés helye.

v. A dtintés céljao pénzĺigyi hatása

A döntés célja, hogy a Kisfalu Kft. szakmai javaslatának megfe|elően segítse a feladatot ellátó társaság mun-
káLjźLt. A módosítas könnyebben éľtelmezhetővé tenné a ľendelet szövegét és a hatékonyabb eljárást vezetne
be.

A ľendelet megalkotása a Józsefuárosi onkormányzat szźlmźra k<iltségvetési hatással nem rendelkezik, mivel
olyan rendelkezéseket nem taľtalmaz, ame|yek soľán bevétel kieséssel lehet számolni.

A ľendelet elfogadása fedezetet nem igényel.

A ľendelet megalkotásával a feladate||átőratöbbletmunka nem hárul.

A leíľtak megvalósulása érdekében kérem a Tisĺelt Képviselő-testĹiletet, hogy az előteľjesĺés l. számri mel-
lékletében szeľeplő, a Budapest Józsefuáros Önkoľmanyzat tulajdontban źńlő lakások bérbeadásának feltét-
eleiről, valamint a lakbéľ méľtékéről sző|ó |612010. (III'08.) szźtmű önkormányzati ľendelet módosításáľól
sző|ő 7 paragľafusból álló önkoľmányzati ľendeletet elfogadni szíveskedjen.

vI. Jogszabá|yiköľnyezetĺsmeľtetése

A Képviselő-testi.ilet hatásköre az A|aptöwény 32' cikk (l) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén' vala-
mint a Magyarország helyi önkoľmányzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 9.

pontjában és az7993'évi LXXVil. törvény 3.$ (l) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 2013. november 1 1.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimĺán Edina

jegyző
nevében és megbízásából ,1k ĺ{łfu-v i,,*,

Dľ. Mészáľ Erika
a|jegyző 2Ü,l$ t.il:iĺ 

.ĺ 'i

Mę|lékletek:
I ' sz. me|Iéklet: rendeletmódosítás
2, sz' męlléklet: ľęndeletmódosítas kéthasábos vá|tozata

dľ. KocYls Máté



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefoárosi Onkormányzat Képviselő.testületének

.....12013. (. . ..) tinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Jĺózsefváľosĺ Onkoľmányzattulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľől szóló

16/2010.(Iil.os.) iinkoľmányzatĺ ľendelet módosításárĺĎl

Buđapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete az

Alaptilľvény 32. cikk (2) bekezđésében foglalt feladat kĺĺrében eljtrva, a lakások és helyiségek

bérletére, va|amint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi

LXXVil. tĺlrvény 3. $ (1) bekezdésében kapott ťe|hata|mazás alapján a kovetkezőket rendeli

el:

1. $A Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásanak

řeltételeirő|, valamint a lakbér méľtékéľől szó|ő 1612010.(III.08.) onkormanyzati rendelet

(a továbbiakban: RendeleĐ 8. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

8.s 0 A szociális ügyeket g,,akorló bizottság - a bérbeadó szervezethez benyújtott

kěreimek (kezdeményezések) alapján azonnali intézkedést igénylő rendkívüli

élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján a szociáIis, javedelmi és

vagłoni feltételek, valamint a bérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkal _ pályázaton

kíiĺ;t, éiente legieĺjebb ]2 latqjs méľtékéig - e ľendeĺet alkaĺmazásában szociáIis alapú

takbér mególlapítása mellett bérteti jogviszony létesítésérőĺ donthet, e rendeletben

rögzí,tett laklźsigény ftglelembevételével. A döntéstkövetően a lakds természetbeni

kivúlasztltsa és a bérleti szerződés megkiitése a bérbeadó szervezetfeladata.

$ A Rendelet 10.$ (2) helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

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

r ende l e t fe l t é t e I e i al apj án le gfe lj e b b 5 évr e új b ó l me g kö th ető.

$A Rendelet 14. $ (7)bekezdése helyébe a következő ľendelkezés:

(7) A foglalkoztatási jogviszony nyugdíjazás miatt történő megszüntetése esetén, a

tulajdonosi jogokat glakorhí bizottslŕg diinthet a foglalkoztatási jogviszony

időtartamára bérbe adott lakás hatdrozatlan időre szóló bérbeadásáról.

$ A Rende|et 16. $ (1) bekezdése az alábbiakľa módosul, illetve egészül ki, a (2) bekezdés

šzámozása(4) bekezdésre, a (3) bekezdés számozása pedig (5) bekezdésre módosul:

(t) Közérdekúi célblíl tijľténík a lakds béľbeaddsa ha a lakds elemi csapds, vag|l

*d' ok kiivetkeztében megsemmisiilt, vagy életveszélyessé nyilvónítottlźk, az

életveszélyes dllapot megszíintetésének idejére, valamint a balesetveszélyessé

nyilvdnított lakás esetében a balesetveszéIyes dllapot megszíłntetésének idejéľa

ĺŹl Amennyíbe naz (1) bekezdé sszerinti takds az önkoľmdnyzat tulajdona, akkor

a.lakáshaszndllíjúval, (ideértve a volt béľlőt vagy lakúshaszndlót) az önmkoľmdnyzat

2.

ĄJ.

4.



ideíglenes vagy végleges elhelyezésére suíló bérleti szerződéstkijt. Amennyiben
ideiglenesen töľténík az elhelyezés, tigy a bérletí szeľződést hatórozott iďőre kell
megkiitnL Végleges elhelyezésre kizdrólag a bérlő jogosult, amelyre mínd hatdrozott,
mind hatdrozatlan ídejíí béľletíszerződés is kiithető,
(3) Nem önkoľmdnyzati tulajdonú lakds esetében amennyiben a
lakdstulajďonosa a sajdt maga, vagl a hasznóló elhelyezéséről _ önhiblźjdn kívíili
okból _ nem tud gondoskodni, az ijnkoľmlÍnyzat _ épí,tésiigłi kijtelezés esetén _
ideiglenes elhelyezésre hatúrozott idejíí bérletí szerzőďést kiit az (1) bekezdésben
rö gzí.tett lakds has zndlój óval.

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

(5) Az ideiglenes elhelyezésről a Képviselő-testület felhatalmazása alapján ą bérbeadó
szervezet dönt. A bérbeadó szervezet az ideiglenes elhelyezésről tájékoztatja a
tul aj dono s i j o go knt gyakor l ó b izotts ógot.

5. $ A Rendelet fzlc. $ (1) (2) bekezdése helyébe a kcjvetkező ľendelkezés lép:

(]) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dontése alapjón legfeljebb ĺ)t éves

határozott időtaľtamra bérbe adható az általa lakott vag1l mdq a lakósígény mértékét
meg nem haladó szoba számú lakás, is, ha a használó a használati- és kapcsolódó
kt;lon szolgóltatási díjakat rendszeresen megftzeti és ellene sem ffiagatartásbeli, sem

egléb, a Lakástörvényben a bérleti szerződés felmondására okot adó egléb karalmény
nem állfenn és a lakást már legalább 1 éve rendeltetésszerűen használja.
E rendelet alkalmazdsdban rendszeresnek minősiil a díjfizetĺćs, ha a haszndló _

kérelem beaddsdnak napjót megelőző - legaldbb fél éve folyamatosan Jizeti az
esedékes díjakat, az esetleges tarto7lźssal, vagy taľtozlÍs ľészleteivel egyiitt.

(2) Amennyiben a lakáshasználó óltal lakott lakás nem felel meg az ]' mellékletben

foglalt laknsigény méľtékének, részére a laknsigény jogosultságának megfelelő mdsik
lakást kell bérbe adní.

6. $ (1) A Rendelet 40. $ (4) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép

ft) Az egl év, valamint a részletfizetési megállapodásban vóllalt hatóridő elteltével,

amennyiben a bérlő ellen ez idő alatt a bérlőnek felróható ok miatt újabb felmondósi
eljárás nem indult, béľlővel új, e rendelet feltételei szerint határozott idejű bérleti
szerződés kijthető.

7. $ A Rendelet 58.$ (3) bekezdése helyébe akövetkező ľendelkezés lép:

(3)A bérlő, vąlamint a vele életvitelszeľűen együtt lakó hozzátartozója _ akit bérlő a
bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be - kérelmére a Képviselő-testület

felhatalmazása alapjón a bérbeadó szervezet engedélyezheti, hogl az onkormányzat
tulajdonában lévő lakást a vállalkozós létesítéséhez szü'laéges székhelyként bejelentse.



Abban az esetben, ha a bérlő kizdľólag székhelyként haszndlja a lakdst, nem kell a (2)

b) pontban meghatdrozott emelt bérleti díjat ft.zetní, feltéve, hogy a váIlalkozlźs
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozik arról, hogy a vdllalkozlÍs székhelye
egyben nem a központi iiglintézés helye.

8. $ E ľendelet 2013.novembq25. napjłán léphatźl|yba.

9. $ E ľendelet ahattůyba lépését követő napon hatźůyát veszti.

Budapest, 2013. november...

Rimán Edina
jegyzo

dr. Kocsis Máté
polgĺírmesteľ



INDoKoLÁs

Altalános indokolás

Az ĺinkoľmźnyzati tulajdonú lakások bérbeadásanak feltételeiľől szóló, módosított ľendelet
a|apjźn a szabáIyozas pontosabbá tételével, a bérbeadói feladatokat a bérbeadó szervęzęt
gyoľsabban, göľdtilókcnycbbcn láthatja el.

A rendelet módosítás indokai:

Egyrészt a döntési mechanizmus gyoľsabbá tétele, oly módon, hogy a dtjntést nem a
Képviselő.testtilet, ha nem a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság hozza meg. Ezen ügyek
olyan tulajdonosi döntést igényelnek, melyhez nem kell méľlegelni, a tulajdonosi rendelkezési
jogazoĺrészéheztaľtoznakmelyek nem döntést, inkább hozzájarulást igényelnek.

Másrészt a rendelet egyes szakaszainak tlt|áthatőbb, logikusabb átťoga|mazása vált
sztikségessé.

Részletes indokolás

1. $-hoz

A hatályos rendelet a|apjźn a szociális tigyeket gyakoľló bizottság jogosult dĺjnteni aľról, hogy
a kéte|mező köľiilményei megfelelnek-e a jogszabźl|yban írt feltételeknek, valamint arľól,
hogy mely lakás adható bérbe.

A lakások jogosult, illetve kéľelmező ľészéľe t<jľténő bemutatása és annak kiváLasńása
hosszadalmas feladat, mely feleslegessé vá|hat, ha a bizottsáĺg a kérelmező személyi
kĺĺrĹilményeit nem taľtja megfelelőnek.

A Lakástörvény és a hatá|yos rendelet pontosan szabźt|yozza azt, hogy milyen paľamétení

lakás adható bérbe. Mivel attól eltéľni nem lehet, s így a bizottság eľre vonatkozó döntése

minden esetben a jogszabáIyi feltételekkel egyezik meg, ęzért az nem valóságos döntés,

hanem pusztán a jogszabályok által pontosan meghatátozott helyzet megá||apitása, vagyis
joghatást nem hoľdoz.

2.$-hoz

A rendelet hatályos szövege nem ad egyéľtelmiĺ utasítást arranézve,hogy az egy éves béľleti
jogviszony Iejártauttnarendelet 27.5 Q) bekezdése, vagy a26.5 Q) bekezdése alapjĺínkell
eljĺĺrni. E ľendeleti pontatlanság annak gyakorlati a|ka|mazásában is pľoblémát,

bizonýaIanságot okozott.
E bizonýalanság kiküszöbölése éľdekében sziikséges annak pontos szabáIyozása, hogy aZ egy

éves bérleti jogviszony megszíĺnését követően q[ bérleti szerzőđést kell kötni, legfeljebb öt
éve s hatáľo zott ídotartamÍ a.

3. $-hoz

A 14. $ (7)bekezdésben meghattrozott foglalkoztatási jogviszony _ nyugclíiazásniatti - megszrĺrrésót

k<jvető béľbeacĺásľól szóló tulajdollosi döntés valójában jóváhagyás, tekirrtettel an'a, lrogy* az esetek 98

%o-źhaľl a nyugdíjba vonuló közszo|gálatl al,kalmazottaknak a tulajdonos a lakást -a mtlnkájuk



elisrneľéseként _ bérbe adja. A rendelet módosítas ezen része a Képviselő-testiilet murrka terhét

csökkeĺlti, egyben a döntési mechanizmus egyszeľűsítésével aze|járás 6ryoľsabb lesz'

4. $-hoz

A ľendelet 16.$.a szabźiyozza akozétdekű célból történő lakás béľbeadást, azt a7, esetet, ha

elemi csapás, vagy máS ok követkeńében megsemmisült, vagy életveszélyessé nyilvánított
lakás bérlőj étlhasznáIőját kell ideiglenesen krízislakásba elhelyezni. A gyakorlatban a

fentieken túlmenően olyan lakásból is sziikségessé váIhat a bér|őlhaszná|ő ideiglenes

kikoltöztetése, ahol balesetveszély elhláľítása a bérlolhasznźlLő bentlakása mellett nem

töľténhet meg.Ezértvált szfüségessé a ľendelet e szakaszának kiegészítése.

5. $-hoz

^fOI3.július 
f2. napjanhatályba lépett rendeletmódosítás új béľbeadási jogcímet vezette be

a 3. $ (4) bekezdés q) pontjábaĺ.. ,,a jogcím nélküli lakńshasználók részére, a tulajdonosi
jogokat g,,akorló bizottság dontése alapján',, melynek részletes szaba|yait a ZflC. $

tartalmazza.
A jelenleg hatályos szabźiyozźts alapján a lakás ezen ajogcímen ot éves határozott iđőre
adható bérbe. Ez nem egyezik a 26, $ (2) bekezđésben irt szabttlyozással, mely alapján

legfeljebb öt évľe történhet a béľbeadás. Sziĺkséges ezért ezęn ellentmondás rendeleti

feloldása.
A jelenIeg hatályos jogszabályi szöveg általiínosan foga|maz: béľbe adható az źt|tala lakott

lakás is, ha a ... díjakat ľendszeresen ťlzeti.
A|akásgazdálkodási iroda feladatai e||átása soľán, gyal<ran szembesül azzal a ténnyel, hogy

ha a jogszabály _ melyet a helyi lakosok is jól ismernek _ nem foga|maz pontosan, az minden

fórumon problémát okozhat. Ezérta22lC, $-ban foglaltakat. különĺjs tekintettel arra,hogy az

bérbeadási jogcímet határoz meg - pontosan, szabatosan kell megfo gaImazní,

Szabźiyozandó, hogy ezen ajogcímen is csak a lakásigény métékét meg nem haladó lakás

adható bérbe, valamint, hogy ez lehet akaľ az a|akźĺs is, amelyben lakik ahaszĺá|ő' vagy akáľ

más önkoľm ányzati tulaj donú lakás is.

Az egységes jogalkalmazás érdekében a rendszeres ťrzetés szabá|yaít is sziikséges ľögzíteni a

rendeletben.

6. $-hoz

Hivatkozva a 2.$-hoz fr,lzott magyaúaatra, a bízonytalanság kikiiszöbölése érdekében

szĹikséges annak pontos szabáIyozása, hogy az egy éves bérleti jogviszony megsziĺnését

követően gi bérleti szeruódéstkell kotni, legfeljebb öt éves hatáĺozott időtatamľa.

7. $-hoz

Äz 58. $ kiegészítése azért szükséges, mert a VIII. kerületi gyakorlat a|apján, ha a bérlő _

tulajdonosi hozzájárulás alapján _ a vállalkozása szé|łhelyének a bérleményt jelentette be,

nem kell emelt bérleti díjat fizetni. A jogszabáIy ezen a ponton nem egyértelmĺi. Rögzíteni

szükséges azonban ań.,hogy csak abban az esętben nem kęll emelt đijat ťĺzetĺi, amennyiben

nem minősülegyben a központi ügyintézés helyének.



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
Onko ľm ányzat Képviselő-testületének

16 /f010.(m.08.) szám ú iinkoľmányzatĺ ľendelete.

a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltéte|eiľől, valamint a lakbéľ méľtékéľől

8.$

(1) A szociális ügyeket gyakorló bizottság - a

béľbeadó szęrvezethez benyújtott kérelmek
(kezdeményezések) alapján azoĺna|i intézkedést
ígénylő rendkívüli é|ethe|yzet esetén,
méltányosságból, egyedi mérlegelés a|apján
szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint
béľlet létesítésé tkizźrő ok vizssźL|ata nélkĺil
péiyázaton kívül, évente legfeljebb 1f lakás
méľtékéig - e rendelet a|ka|mazäsźtban szociális alapťl
lakbér megáIlapítása mellett bérleti jogviszony
létesítéséľől donthet.

10.$
(2) A (1) bekezdésen alapuló bérleti
szerződés egy év lejártil követően kérelemľe, a
rendelet feltételei a|apjan 5

évreme ghosszabbítható.

14.S
(7)A foglalkoztatási jogviszony nyugdíjaztĺs

miatt töľténő megszĹintetése esetén, a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
javas|atźra a Képviselő-testület dönthet a
foglalkoztatási jogviszony íđótartamfua
béľbe adott lakás hatźrozatlan időre szóló
bérbeadásaľól.

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi
Onkoľmányzat Képviselő.testületének

.....120|3. (. . ..) önkoľmányzati ľendelete

a Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbéľ mértékéľő|

szólĺó
1 6/20 10.(m.08.) tinkoľmányzati ľendelet

módosításáľól

8.$

(1) A szociális iiryeket gyakorló bizottság .

bérbeadó szervezethez benyújtott kéľelmek
(kezd eményezé s ek) a|apj źtn azonna|i
igénylő ľendkíviili élethelyzet esetć

méltányosságból, eryedi méľlegelés alapján
szociális, jövedelmi és vagyoni fel
valamint a bérlet létesítésé tkizźtrő ok vizssá
nélkül _ pźiyázaton kívül, évente legfeljebb 1

lakás mértékéig - e ľęndelet
szociális a|apű lakbér megźń|apítása mel
bérleti jogviszony létesítéséről d<jnthet.

E rendeletben ľögzí,tett lakds
Jigyelembevételével. A döntést kijvetően a
teľmészetbeni kívdlasztósa és a bérleti
megkiitése a béľbeadó szervezet feladata

10.$
(2) A (1) bekezdésen alapuló béľleti
szeruődés egy év |ejártft követően
kérelemre, a rendelet feltételei a|apjźn
legfeljebb 5 évľe újból megkiithető.

14.$

(7)A fo gla|koztatási j o gvi szony ny ugđíj azás
miatt töľténő megsztintetése ęsetén, a
tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottsúg
ďiinthet a fog|a|koztatási jogviszony
időtartamara béľbę adott lakás
hatttt ozat|an időre szóló bérbeadásáľól'



16.$

(1) K<jzérdektĺ célból töľténik a lakás
bérbeadása, ha elemi csapás, vagy más ok
kĺjvetkeztében megsemmisült, vagy élet
veszélyessé nyilvanított lakáshaszn áIőja:
a) béľlő vagy lakáshasznaló volt és a lakás az
önkormányzat tulajđona, a volt bérlővel vagy
lakáshasznáLőva| az önkoľmźnyzat másik lakás
juttatásakor ideiglenes elhelyezés esetében
hatĺĺľozottidejri, végleges elhelyezéséľe
kízźĺtő|ag a bérlővel hatźrozat|an vagy
hatźrozott iđejű béľleti szerzőđést köt;
b) nem ĺinkormĺĺny zati tulajđonú lakásban lakott
és a lakástulajdonosa saját, vagy a haszná|ő
elhelyezéséľől _ önhibájan kíviili okból _ nem
tud gondoskodni, az önkormźnyzat - építésügyi
kötelezés esetén ideiglenes elhelyezésre
hatźttozott idejrĺ bérleti szeľződést köt.

(2) Az ideiglenes elhelyezés céljából a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
által kijelolt lakások haszná|hatók fel. Az
ideiglenes elhelyezés iďőtartama volt béľlő
esetén a végleges elhelyezésig, tulajdonos
esetén az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok
megsztintetéséig' de legfeljebb háľom
hónapig taľt.

(3) Az ideiglenes elhelyezésről a
Képviselő -testtilet feIhata|mazása a|apjźn
a béľbeadó szervezet dĺjnt. A béľbeadó
szewęzet az ideiglenes elhelyezésről
tźĺjékoztatja a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottságot'

16.$

(1) KözéľdekíÍ célból tiirténik a lakds
béľbeadása ha a lakds elemi csapds, vagy
más ok ktivetkeztében megsemmisiilt, vagy
életveszélyessé nyilvdnítottúk' az
életveszélyes óllapot megsziintetésének
idejére, vulamint u balesetveszélyessé
nyilvdnított lakds esetében a
balesetveszélyes óllapot megsziintetésének
idejére.

(2) Amennyiben az (l) bekezdés szerinti
lakds az önkoľmdnyzat tulajdona, akkor a
lakdshaszndlójdval, (ídeértve a volt béľlőt
vagy lakúshasznúlót) az iinmkoľmdnyzat
Ídeiglenes vagy végleges elhelyezésére
suíló bérleti szerződést kiit. Amennyiben
ídeiglenesen tiirténik az elhelyezés, tłgy a
bérleti szerzőďést hatúrozott időľe kell
megki)tní Végleges elhelyezésre kizdrólag
a bérlő jogosult, amelyre mind hatdrozott,
mind határozatlan idejíí bérleti szerződés is
köthető.

(3) Nem łinkoľmdnyzati tulajdonú lakłźs
esetében amennyiben a lakústulajďonosa a
sajdt maga, vagl a hasznóIó elhelyezéséľdl

önhibdjdn kíviilí okból nem tud
gondoskodní, az önkormdnyzat
épí:těsíigyí kötelezés esetén ideiglenes
elhelyezésre hatdrozott ídejíĺ béľleti
szerződéstköt az (1) bekezdésben ľi)gzített
lakóshasznúlójdvaL

(4)Az ideiglenes elhelyezés céljából a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság álta|
kijelölt lakások használhatók fel. Az
ideiglenes elhelyezés időtartama volt béľlő
esetén a végleges elhelyezésig, fulajdonos
esetén az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok
megsziintetéséig, de legfeljebb három
hónapig taľt.

(5)Az ideiglenes elhelyezésről a Képviselő-
testület ťeLhata|mazása alapjźn a béľbeadó

szervezet dönt. A bérbeadó szeryezęt az
ideiglenes elhelyezésről tájékoztatja a
tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottságot.



22tC. S

(1) A tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
döntése a|apjtn öt éves határozott időtatamľa
bérbe adható az ćtltalla lakott lakás is, ha a
hasznźĺIő a hasznáIati- és kapcsolódó külön
szolgźitatási díjakat ľendszeľesen megťrzeti és

ellene sem magataľtásbeli, sem egyéb, a
Lakástöľvényben a béľleti szerződés
felmondására okot adó egyéb köľiilmény nem
áLI fenn és a lakást máľ legalább 1 éve
ľendelteté s szerúen hasznźij a.

(2) Amennyiben a lakáshasznźt|ő á|ta| lakott
lakás nem felel meg az |, mel|ékletben foglalt
lakásigény méľtékének, részéte a lakásigény
jogosultságának megfelelő másik lakás adható

béľbe.

40.$
(4) Az egy év, valamint a rész|etťlzetési

megállapodásban v álla|t hataľidő elteltével,
amennyiben a bérlő ellen ez idő a|att a
bérlőnek felróható ok miatt újabb
felmondási eljarás nem inđult, a bérleti
szerződés e rendelet feltételei szeľint
hatźr ozott idotartamr a szociáli s bérletként,
vagy magasabb bérleti díj ťrzetésének
e|oírása mellett ismételten megkĺithető.

s8.$

(3) A bérlő, valamint a vele életvitelszenĺen
ęgyutt lakó hozzttartozőja akit bérlő a
béľbeadó hozzź$źru|ása nélkiil fogadhat be -

kérelmére a Képviselő-testület felhatalmazźsa
alapjtn a béľbeadó szervezet engedélyezheti,
hogy az onkoľmrĺnyzatfrilajdonában lévő lakást

22tC. S

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése alapjan legfeljebb öt éves hatfuozott
időtartamľa bérbe adható az á|tala lakott
vagl mús, u lakúsigény méľtékét ł,,eg ilen,
haladó szoba szdmú lakás' is, ha ahasznźlő
a használati- és kapcsolódó külön
szo|gá|tatásidíjakatrendszeresenmegťlzetí
és ellene sem magataľtásbeli, sem egyéb, a
Lakástörvényben a bérleti szerzodés
felmondásaľa okot adó egyéb köľülmény
nem áll fenn és a lakást mźr |egalźlbb 1 évę

rende ltetés szerĺĺen hasznźij a.

E rendelet alkalmazdsúban rendszeľesnek
mínősiil a díjJízetés, ha a használó _

kérelem beaddsdnak napjdt megelőző -
legalúbb fél éve folyamatosan Jizeti az
esedékes díjakat, az esetleges taľtoztźssal,
vagy tartozlźs ľészleteivel egłĺitt.

(2) Amennyiben a lakáshaszná|ő á|ta| lakott
lakás nem felel meg az 1. męllékletben
foglalt lakásigény méľtékének, részére a
lakásigény jogosultságanak megfelelő másik
lakásl kell bérbe aďnL

40.$
(4) Az egy év, valamint a ńszIetfizetési

megállapodásban vá||a|t hatźxiđo
elteltével, amennyiben a bérlő ellen ez
ídó a|att a béľlőnek felróható ok miatt
újabb felmondási eljaľás nem indult,
béľlővel új, e renďelet feltételei szeľint
hatźrozott idejíí béľleti szerződés
kiithető.

s8.$

(3)A bérlő, valamint a vele életvitelszenĺen
együtt |akő hozzátartozőja - akit bérlő a
bérbeadó hozzájźtulása nélkül fogadhat
be-kérelméreaKépviselő-testiilet
fe|hata|mazása a\apján a béľbeadó

szervezet engedélyezheti, hogy az
onkormany zat tu|aidoĺában lévő lakást



a vźi|aIkozás létesítéséhez
székhelyként megj elölj e.

a vtĺILa\kozás létesítéséhez szĺikséges
székhelyké ĺt b ej elents e.

Abban az esetben, ha a béľlő kizárólag
székhelyként használja a lakdst, nem
kell a (2) b) pontban meghatdrozott
emelt bérleti díjatJizetní,feltéve, hogl a
vdllalkozús cégjegłzěsre jogosult
képviselője nyilatkozík aľľól, hogy u

vdllalkozds székhelye egłben nem a
központí iigyíntézés helye.


