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Tárgy: Javaslat a Budapest Józsefváros tnkormányzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szó|ő |612010. (m.08.) számű önkormányzati rendelet
módosítására

A napirendet 1yl|t.Jzárt ülésen kell táľgyalni, a rendeIet elfogadásához minosített szavazattobbség
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottságv é|eményezi ' *

Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizoÍtság számźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.yi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képvise|ő-
te stü l etnek az előter j eszté s me gtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

L E|őzmények:

A Kisfalu Kft. szakmai javaslattal fordult a Polgármesteľi llivatallroz' anrelybelr ľelrdęlet rllóclosítását kcz-
deménvezte. Ennek indoklásául azthozta fel, hogy |akásgazdá|kodási feladat előkészítése során, a környező
kerületek gyakorlatát is figyelembe véve felmerĺ'ilt a Budapest Józsefuáros onkormányzat tulajdon źban á||o
lakások béľbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbéľmértékérol sző|ő 1612010. (IIr.08.) szźtmú onkoľmány-
zati rendelet azon szakaszainak módosítása, melyek a bérleti jogviszony kozös megegyezéssel töfténő meg-
szűntetése esetén a béľ|o részére pénzbeli térítést állapítanak meg.

II. A beteľjesztés indoka:

A |akásgazd,álkodási feladatok e||átása során a lakások, illetve épületek kiüľítése érdekében - akár a HW
terüIeteken torténő pólyázati feladatok megvalósítása, akór egyéb lakásgazdálkodási feĺadatok ellátása ér-
dekében szülĺséges - a tulajdonos önkormányzat nevében eljáró bérbeadó szervezet a Lakástörvény, illetve a
Ptk-ban szabćiyozotÍak és a tulajdonos döntése a|apján megállapodást kot a lakást haszntt|őva|. A megálla-
podás alapján a lakást használó köteles a lakást tulajdonos részére visszaadni, tulajdonos pedig köteles pénz-
beli térítést ťlzetni, illetve amennyiben használónak tartozäsavan aztapénzbeli térítés összegéből levonni'
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A jelenleg hatályos rendelet a|apjtn a tulajdonos önkormányzat_ amennyiben a bérleti jogviszony megszűn-
tetését maga kezdeményezi _ a lakás beköltözhető forgalmi értékének a |00 %o-tú fizeti meg a bérlonek. Ez a
tulajdonosnak' mind a bírói gyakorlat, mind a budapesti keľületek gyakorlata a|apján is eltúlzott anyagi ter-
het jelent, és nem ad lehetőséget afra, hogy a tulajdonos az e|émi kívánt cél, illetve gazdaságossági szem-
pontok szerint mérlegelhessen'

Emiatt a Budapest Józsefuáros tnkormányzat tu|ajdonában á'||ő lakások bérbeadásának feltételeirol' vala-
mint a lakbéľ méľtékéről sző|ő |6120|0. (III.08.) számű önkormányzati rendelet módosítása vált sziikségessé.

III. TényáIlási adatok

A fent irtlakásgazdálkodási feladatok ellátása soľán felmeľült annak szüksége, hogy a rendelet egyes szabá-
lyait ľészleteiben pontosítsuk.

IV. Dtintés tarta|mánakrészletesismeľtetése

A ľende|et 36. s (2)-(3) bekezdéséhez:
A hatályos rendelet a|Ąán,ha ahatáĺozatlan idore kötött lakásbérleti szerződés, kozös megegyezéssel torté-
no megszüntetése lakásgazdźtlkodási,vagy közéľdekű feladatok megvalósítasa érdekében szükséges, illetve
az I:IYT területen bontandó épületben talá|hatő lakásra vonatkozik, a tulajdonos a bér|ó részére, az á,Ita|a
|akott lakás beköltözheto foľgalmi étékének I00 %-át fizeti meg.

A Lakástörvény 23. $ (3) bekezdése alapján a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűn-
teté s ére vonatko zó szab áIy okat az önkorm á ny zat, ren de l etéb en szab á|y o zza.

'' 
(3) A felek az c)nkoľmányzati lakásra kotott szerződést kozöS megegyezésset ug,, i,s meg,szüntethetik, hogł a

béľbeadó a bérlőnek mćĺsik lakást ad bérbe, vagy pénzbeĺi térítést.fizet. A másik lakás bérbeadćĺsa mellett
pénzheli térítés is./žzethetći, A másik lakás bérbersdeisára, illetőleg a pénzbeĺi térítésre vonatkĺlz(l szabr)lyokat
c)llkormányzati rendelet határozza meg,,'

A szomszédos keľületek gyakorlatát megvizsgáIva megá|lapÍtlratő, hogy ha az önkormál.łyzat - kotelező,
illetve önként vállalat _ feladatainak e]látása érdękében kezdeményezi abét|eti szerzóclés megszĹintetését' a
Iakás foľgalmi értékének 50-100 o/o.átfizeti rrleg a bérlők ľészére pénzbe|i téľítésként.

Bérlo Bérbeadói kezdeményezésľe

max 50 oÁ

Kt.dönt min:75 %o

90-100 %

max:.50 %o

Max: 80 %

25-50 %

6 hónapon túl

max30 %o

határozott

6 hónapon belül

max20 %o

|rłtir"ĺ--l F"táň"tl"*l r l*tá."^tt l
VIl. kerĺi|et

VI. keľület

IX. keľület

XIIl. keľület

XIV. keľüIet

max: 50 oÁ

max: J5 oÁ

s0-'75 %

2s.-50 %

max:80%o f-8%
(max:500eFt

hatźtrozat1an határozotÍ

rx*"'iil"Ĺl I 1525 %-1

A bírói gryakoľlat pontos mértéket nenr ad a bérleti jog éľtéke és a foľgalrni érték aránytĺra vonatkozólag, ám
a béľbeadót, a lakásbérleti szerzőclés nregszülrtetése esetén a lakás forgalnri értéke 40-60%o-ának megÍizetésé-
re kötelezi. E méľték a|kalmazása megteremti az érdekeltséget mind béľbeadói, mincl bérlői oldalon, előse-
gitv e e záIta| az o n kormá ny zat tör v ény i kote l ezetts é ge in ek te lj e s íté sét.

Fenti gyakorlat alapján a béľleti szerzódés - bérbeadó által kezdeményezett - kozös megegyezésse| történő
nregszĺilltetése esetélr a jelenleg hatályos renđelet módosítását javasoljuk oly módorr, hogy ha béľbeadó la-
kásgazdálkoc|ási, illetve közérdekű fe|ac|atai ellátása körében e|járva kívánja nregszűntetni a bérleti szerző-
dést, pénzbeli téľítésként a lakás ingatlanfoľgalmi szakérto á|ta| meghatározott forgalmi érték 50 %o-átfiz'ęti
meg béľlo részére'



Abban az esetben, ha az önkormányzat valamely hatáĺid,őhöz kötött lakásgazdálkodási, illetve közérdekĺĺ
fęladatai e||átása éľdekben (pI' építésügyi ok, hatósági kotelezés, éleneszéýes állapot, az épiłIet.funkciójc;-
nak megválasztása, stb.) kĺĺteles a lakást, illetve épĺiletet kiĹiríteni, bér|ó ńśzére péí.zbe|itéľítésként a lakás
foľgalmi éltékének 60 %o-a megťlzetését javasoljuk. Ideértjük azt az esetet is' ha ä tula;donos önkorm ányzat
étékesíti az épi|etet. Ekkor a kiĹiľítés költségeit az e|adási źrban tudja éľvényesíti'

Amennyiben a lakás, illetve épĹilet kiĺirítése, a helyi váľos.rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a
ľehabilitáció megvalósításáróI szóló 32/200|. (X.26.) ök. számú rendeletébęn ĺoglalt feladatok ellátása érde-
kében történik, a pénzbeli térítés mértékét a HVT l terĺiletén (kiemelt terĹłlet) a Iakás forgalrli értékének 80
%o-źlban, míg a fentiekben korü|íľt rende|etben meghatáľozott további HVT terĹilet eken GłVT II _ HVT V) a
lakás foľgalm i értékének 600Á - ában j avaso I u k me gĹańrozn i.

v. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A Kisfalu Kft. szakm-ai javaslatának megfelelően a döntés célja egyrészrő|,hogy a bérleti szerződésközos
megegyezéssel töľténő megszűntetése esetén a tulajdonos a béľlők iés zére pénzĚLli térítéskén t - a bírói gya-
korlathoz igazodva _ az ingat|an foľgalmi éltékéneĹ 50-80 %-átfizeti meg, s zemben az eddigi 100 %.Jgn-
zetésével. Ezzel a módosítással az onkorm tnyzat koltségei csökkennek.

vI. Jogszabá|yikiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület hatásköre az A|aptórvény 3f. cikk (1) bekezdés a) pondában és (2)
mint.a Magyarország h9!ľi önkormányzatairő| sző|ő 20Il. évi CLXXXiX' iĺlrvény ĺ:.
pontjában és az 1993.évi LXXVIII. töľvény 3.$ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
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Máté

bekezdésén, vala-
$ (1) bekezdés 9.

Budapest' 2014' január 27'

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

,/u,&wLą
a|jegyző
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MellékIetek:
I. sz. melléklet: rendeletmódosíĺás
2. sz. melléklet: rendeletmódosítás kéthasábos vá|tozata



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľm ányzat Képvisető-testületének

.....12013. (....) tinkormányzati rendelete

a Budapest Jőzsefvárosĺ onkoľmányzattulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szóló

Í6 l20|'0.gII.08.) tinkormányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuiíľosi onkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (f) bekezdésében foglalt feladat körében e|járva, a lakások és helyiségek
bérletéľe, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. $ (1) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján a kĺivetkezoket rendeli
el:

1. $ A Rendelet 36.$-a (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Ha a bérleti jogviszony megszüntetését lakásgazdálkodási vagy kiizéľdekű
feladatok megvalósítása éľdekében a bérbeadó kezdeményezi, hatźrozat|an időtaľtamrĺ
bérlet esetén a bérlő által lakott lakás bektilttizhető, ĺngatlanforgalmĺ szakértő áůta|
meghatározott forgalmi értékének az 50o/o-a a pénzbeli térítés. Amennyiben 

^fentĺekben rögzített feladatok ellátásának sürgősségét valamĺlyen hatósági ktitelezés
vagy balesetveszély elháľításáľa szolgáiő ĺ|letve egyéb hatáľidő indokolja, úgy a pénzbeli
téľítés a batározatlan időtaľtamú bérlet esetén a bérlő által lakott lakás bektilttizhető,
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott foľgalmi értékének a 60o/o-a.

(3) Ha a béľIeti jogviszony megszüntetését a mindenkoľ hatályos helyi
váľosrehabilitáciĺí'ľĺíl szőlő iĺnkoľmányzati ľendeletben rögzített feladatok ellátása
érdekében a béľbeadó kezdeményezi, batározat|an időtaľtamú bérlet esetén, HVT I
teľületen a pénzbelĺ téľítés az ingat|anfoľgalmĺ szakértő által meghatározott foľgalmi
éľték 80oÁ.a, HVT II - HVT V teriileteken a pénzbeli téľítés az ingat|anfoľgalmi
szakértő által meghatározott foľgalmi éľték 60o/o-a.

2. $ E rendelet 20|4. február 10. napjan |éphatá|yba,
3. $ E rendelet ahattiyba lépését kĺlveto napon hatáIyát veszti.

Buđapest, 20I 4. februáľ

Riman Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



INDoKoLÁs

Altalános indokolás
A|akásgazdálkodási feladatok ellátása során a lakások, illetve épületek kiüľítése érdekében -
akcÍr a HĺrT furiileteken tÖrténő pályázati feladatok megvalósítása, akáľ egyéb
Iakásgazdálkodási feĺadatok ellátósa érdek,ében szüĺrséges _ a tulajdonos önkormtnyzat
nevében eljĺáró bérbeadó szervęzet a Lakástĺirvény, illetve a Ptk-ban szabáIyozoľtak és a
tulajdonos dontése a|apján megállapodást köt a lakást hasznáIőval. A megállapodás alapjćn a
lakást haszntrlő köteles a lakást tulajdonos részére visszaadni, tulajdonos pedig köteles
pénzbeli térítést ťtzetni, illetve amennyiben hasznáIőnak :rrrtozása vai azt a pénzbeli téľítés
összegéből levonni.

A jelenleg hatályos ľendelet alapjźn a tulajdonos ĺĺnkormányzat - amennyiben a bérleti
jogviszony megszíĺntetését maga kezdeményezi * a lakás bekĺj|tozhető forgalmi értékének a
I00 %-át fizeti meg a bérlőnek. Ez atulajdonosnak, mind a bírói gyakoľlat, mind a budapesti
kertilętek gyakoľlata a|apján is eltúlzott anyagi terhet jelent, és nem ad lehetősé get arra, hogy
a tulajdonos az elérni kívĺínt cél, illetve gazdaságossági szempontok szeľint méľlegelhessen.

Emiatt a Budapest Jőzsefvźros onkormźnyzat tulajdonában álló lakások béľbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szőIő 1612010. (I[.08.) számú önkoľmányzati
ľendelet módosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás

l.$.hoz Ha bérbeadő lakásgazdálkođási, illetve kĺjzéľdekú feladataí e|lźńása köľében eljfuva
kívánja megsziĺntetni a bérleti szetzőđést, pénzbeli térítésként a lakás ingatlanfoľgalmi
szakértő á|tal meghatźrozotÍ' forgalmi érték 50 %o-át fizeti meg bérlő részére' Abbarl az
esetben, ha az onkormányzat valameiy határidőhoz kötött |akásgazďalkodási, illetve
közérdekű ťe|adatai elléttása éľdekben (pl': építésügyi ok, hatósági kotelezés, éleĺveszélyes
állapot, az épület funkciójának megvćllasztása, stb.) köteles a lakást, illetve épületet kiüríteni,
bérlő részére pénzbeli térítéskélrt a lakás forgalmi értékének 60 %-átťlzeti meg.

Ameĺrnyiben a lakás, illetve épület kirirítése, a helyi váľos-rehabilitációs terület kijelöléséről
és a tertileten a rehabilitáció megvalósításaľól szóló önkormányzati ľendeletében foglalt
fe|adatok el|átása érdekében tör1énik, a pénzbeli térítés méľtékét a HVT I területén (kiemelt
teľület) a lakás Íbľgalmi értékének 80 Yo-ában, míg a fentiekben körrilírt ľendeletben
meghatározott további FIVT tertileteken @Vr II _ HVT V) alakás foľgalmi értékének 60%o-

ában hatáľozza meg a rendelęt.

2. $.hoz HatáIyb aléptető rendelkezések

3. $-hoz Deregulációt szol gá1ó hatáIy on kívül helye zo technikai szabáIy .



B ud.aPest Fővá ľos VIII. keľtilet Józsefvá ľosi
onkormányzat Képviselő-testü|etének

16/2010.(trI.08.) számú iinkoľmányzati ľende|ete

a Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat
tulaj donában álló lalĺĺsok béľbeadásának
feltételeiľől, valamint a |akbéľ méľtékéľől

36.$
(2) Ha a bérleti jogviszony megszüntetése

Iaktsgazdá|kodási vagy közérdekú
feladatok megvalósítása érdekében
szfü séges, a péĺzbe|i téľítés határ ozatlan
időtaľtamú bérlet esetén a bér]rő á|ta|
lakott lakás beköltözhető forsalmi
értékének l00oÁ-a.

(3) Ha a bérleti jogviszony megszüntetését a
béľbeadó kezdeményezi a HVT teľiileten
bontandó épiiletben lévő lď<ás esetében,
a pénzbeli térítés hattrozatlan időtartamú
bérlet esetén a bérlő által lakott lakás
beköltcizhető forsalmi étékének 100%-
a.

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi
Onkoľmányzat Képviselő-testületének

...../2013. (. . ..) önkoľ mányzati ľendelete

a Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat
tulajdonáb an á.J|ő lalĺások bérbeadásának
feltéte|eiről, valamint a |akbéľ méľtékéről

szĺiló
16/2010.([I.08.) iinkoľm ányzati ľendelet

módosításáľóI

(2) Ha
36.$

a béľIeti jogviszony
megszůintetését |akásgazdźllkodási vagy
közérdekű feladatok megvalósítása
éľdekében a béľbeadó kezdeményezi,
határozat|an időtaľtamú béľlet esetén a
bérlő á|ta| lakott lakás bektiltiizhető,
ingatlanfoľgalmi szakértő áital.
meghatározott foľgalmi éľtékének az
50oÁ-a a pénzbeli téľítés. Amennyiben a
fentiekben rögzített feladatok ellátásának
sůiľgősségét valamilyen hatósági kötelezés
vagy balesetveszély elhárítására szolgáló
illetve egyéb határidő indokolja, úgy a
pénzbeli térítés a határozat|an
időtartamú bérlet esetén a bérlő á|ta|
lakott lakás bekiiltözhető.
ingatlanfoľgalmi szakértő áita|.
meghatározott forgalmi éľtékének a
600/"-a.

(3) Ha a bérleti jogviszony
megszüntetését ^ mindenkor hatályos
helyi városľehabilĺtácĺĺíľól szĺiló
tinkoľmányzatĺ ľendeletben rőgzített
feladatok e|látása éľdekében a bérbeadó
kezdeményezi, határozat|an ĺdőtaľtamú
béľlet esetén, HVT 1 területen a pénzbeli
téľítés az ingat|anfoľgalmi szakértő á|ta|
meghatározott forgalmi éľték 80"/o-a,
HVT II _ HVT Z teľiileteken a pénzbeli
téľítés az ingat|anforgalmi szakértő áita|
meghatáľozott foľgaImĺ érték 60o/o-a.


