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Budapest J őzsefvárosĺ Onko rmányzat

iselő-testĺĺlete számára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése:

A Budapest Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásĺĺnak feltételeiről, va-
lamint a lakbér méľtékéről sző|ó 1612010. (III.08.) ĺinkorm.anyzatírendeIetet (a továbbiakban: Ren-
delet) elfogadását kĺivetően tobb alakalommal keľült módosításra, legutoljaľa a Budapest Fővláľos

VIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének 28l20I5. (VI.04.) ĺinkormányzati
ľendelete módosította. Áiláspontom szeľint a Rendelet további módosítása szfüséges, amely javas-

latokat az a|ábbiakban fo glalok ĺissze :

3. s (1) bekezdés: ,,a|apján 5 évenkénť'helyett ,,a|apjźn évenként''

Indoklás: A Képviselő-testület csak így követheti nyomon a lakásállomány alakulását és dönthet
érdemben a felhasználás móđj áró1.
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Előteľjesztő: dr. Erőss Gábor ĺinkormlínyzati képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja: 2015. jťrnius 2-5. ' sz' napirenĺĺ

Tárry: Javaslat a Budapest Józsefuaľosi onkoľmtnyzattulajdonában álló lakások bérbeadá-

sĺĺnak feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szőIő I6ĺf010. (III.08.) számri önkormany.
zati r enďe|et mó do sítás ríra

A napirendet lyíItlzźrt iilésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazat-
tĺĺbbség sziikséges.
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VárosgazdálkodásĺésPénzüryĺBizottságvé|eményezi x

Embeľi Erőforrás Bĺzottság véIeményezi x

Hatáľ ozati j av as|at a bizottság szźmfu a:

A Varosgazdálkodási és PénzüĘvi Bizottsáď Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képvi-
selő-testiiletnekazelőteľjesztésmegtárgya|ásźtt.
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A 4. $. (2) bekezdés módosítása javasolt az a|ábbiak szerint: ''A bérbe adható lakások ľendelkezésre
áIlástúől fi'iggően, de évente legalább kétszer. szociális bérletľe ...'.

Indoklás: Bizosítani kell, hogy rendszeresen, évente legalább kétszer kerüljön sot pá|yźztatásta

s. s (1) bekezdés: ,,az e\őkészítő munkacsoport támogató javaslata esetében, a béľbeadó szewezet
előteľjesztésére'' szövegrész helyett: ,,az előkészítő munkacsopoľt javaslatának ismeretében, a bér-

beadó szervezet előteľj esztésére''

Indokl ás : a j el enle gi sztiveg kor|éúozza a bizottságj o gkĺirét

8. s (1) bekezdés: ,,e ľendelet alkalmazásában kĺiltsógclvíĺ lakbór mególlapítríso mellett lakás bérbe-

adásáľól és bérleti jogviszony létesítéséľől dönthet.'' szövegrész helyett: ,,e rendelet a|kalmazźsábarl
akére|mező szociális he|yzete a|apjźn szociális vagy költségelvú lakbér megállapítása mellett lakás
béľbeadásaról és béľleti jogviszony létesítéséről dĺinthet. A bizottságot minden, a bérbeadó szerve-
zethezbenyújtottkérelemľőltźtjékoztatľĺkell.''

Indoklás: az |. vá|toztatźsé: lndokolatlan és ellentmond a rendelet egésze logikájanak, hogy amé|-
tányosságból adott lakások esetében más lakbérszabályok érvényesiiljenek, mint á|talábarl. A szoci-
ális lakbér megállapításnak lehetőségét meg kell teremteni.

A2. vá|tonaútsé.. A bizottság jogkörének elvonását jelenti, ha ez előterjeszto e|ózetesen szelektálhat
a kéľelmek k<ĺzĺĺtt és a döntéshozók nem ismeľhetik meg azokat.

8. $ (2) bekezdés a) pontja: ,,önhibáján kíviil'' szavak elhagyása. Alteľnatív javaslat: az a) pont
kiegészítése a kĺivetkezó szovegľésszel: ,,kivéve, ha a lakasvesztés ťrzetési elmaľadás miatt követ-
kezettbe."

Indoklás: A jelenlegi megfogalmazás egy rosszul definiált gumiszabály. A szó valós taľtalmátnézve
nem tekinthető <inhibának, ha valaki pl. egy betegség, munkanélküliség, haláleset stb. miatt nem

tudta fizetni a lakbéľt, és ezért veszítette el a lakását. Az sem ĺjnhiba, ha együttélési szabályok be

nem tartása miatt veszítették el a lakásukat, de a be nem taľtó fél nęm költĺizik velfü. Egy szélsősé-
ges, de nem irręális példával: ha a felelős személy a családtagok bantalmazásamiatt börtönbe keľĹil,

akkoľ ha sző szeńnt vesszfü a jelenlegi megfogalmazást, abźĺnta|mazottak lakást sem kaphatnak.

8. s (4) bekezdés: ,,A munkacsoportban résztvevők köľét a polgármester hatźtrozza meg'' helyett:

,,A munkacsoportban résztvevők köľét a Képviselőtestĺilet (vagy: szociális iigyeket gyakorló bizott-
ság) haĹĺĺozzameg.,,

Indoklás: Alteľnatív javaslat. Anyilvĺĺnos mérlegelés magasabb szintjét biztosítja.

s. $ (8) bekezdés: A bb), bc) és bd) és d) pontok töľlése.

Indoklás: bb), bc) és bd) pontok esetén: valószínű, hogy éppen á|datlan lakáshelyzetet miatt nem

tudtfü ezeket a feltételeket teljesíteni. A megoldás egyébként is a családsegítés és semmi esetľe sem

a btintetés.

d) pont: kizáqaazokat, akiknek jövedelme nem fedezi a lakbéľt és egyéb díjakat. A szociális lakbér
porfi az ilyen helyzetek megoldását, a hajléktalanság megakadźiyozźsát szo|gá|ja. A javaslat össz-
hangban vaÍ7az (1) bekezdés módosításara tett javaslattal.

11. $ (2) bekezdés a) pont: javasolt a}}Iĺ.június 4. napjźnhatá|ybanvolt rendelkezésinek vissza-
źů|ítása.

,,a) A bérlővel való írásbeli megállapoůźs alapján, tulajdonjog biztosításóval olyan lalaźs is fel-
ajúnlható _ pénzbeli térítés néIkĺjl - amelynek lakhatóvá tételét ezen bekezdés szerinti jogcímen

felmondásra kprijlt lakas bérlője a megállapodósban vállalja.',

Indoklás: Ez apont egy lehetőséget hataľozott meg (bérlet helyett adható kisebb tulajdon is). Bár
ritkĺín lehęt élni vele, de pl. egy nagy lakásban élő egyedülálló személy esetében lehet éľtelme. Ha
viszont nincs olyan helyzet, hogy éljenek vele, akkor legfeljebb nem alkalmazzźk..

11/A s (2) bekezdész azutolsó mondat elhagyását javaslom.
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Indoklás: ha valaki olyan helyzetbe keľül, hogy a tartozásai kiegyenlítése érdekében kisebb lakásba

kell költöznie, akkoľ valószínűlegakozmllvekkel is tartozik.Haatartozás után fennmaradó minden
péluét elveszi az <inkormźnyzat (részben a felújítás, ľészben a jovendő lakbér fejében), akkor nem

tudja kifizetni a közmiĺtartozásokat és ismét megoldhatatlan helyzetbe keľĹil.

1l.s (4) bekezdés: javasolt hatályon kíviilhelyezni.

Indoklás: ez lehetővé teszi, hogy a bontandó házakbő| kiköltĺĺztetendők kényszerhe|yzetbe keľiilje-
nek.

12.$ (6a) bekezdés: nem világos a taľtalma, a benne hivatkozott (5) és (6) bekezdésekben nincs szó

piaci alapú lakbérľől. Javasolt törĺilni.

26. $ (5) bekezdése: javasolt a20I5.június 4. napjánhatalyban volt rendelkezések visszaallítása.

,,A Képviselő-testiiletfelhatalmazása alapjón ą bérbeadó szervezet határozatlan időre szóló bérle-
ti szerződést lĺbthet azzal a volt bérlővel, aki már rendelkezett határozatlan idejű bérleti jogvi-
szonnyal, ha azt bérbeadó bérleti díjnrtozás miatt mondta fel, azonban bérlő a tartozósát megfi-

zette és ezt kovetően bérbeadó mór két allrolommąl 5 évi határozott idejű bérleti szerződést kotött

vele, mely idő alatt újabbfelmondási oknem mertiltfel.,,

Indoklás: A törölt bekezdés arról szólt, hogy ha valakinek tartozźĺs miatt felmondtak, de kiegyenlĹ
tette és mĺĺr sok éve rendes en ťlzet, akkoľ lehessen vele újra hatátozott ideju szerzőđést kötni. Indo-

kolatlan ennek a lehetőségnek a megszĺintetése. A korábbi módosító javaslat indoklasa nem is tar-

ta|mazott erre vonatk ozőan érveket.

Ú; srĺĺ. $ beiktatása:

,,Kizźrő|ag tinkoľmányzati fulajdonú éptiletek esetében a béľbeadó szervezet ktiteles a bérlő kérése

esetén tźĺjékoztatást adni az egész épület fenntaľtási és üzemeltetési koltségeiről és a kĺiltségek bér-

lők kĺizötti felosztási módjiĺról.''

Indoklás: a javaslat lakossági panaszokon alapul, mely szerint a béľbeadó szervezet megfagađta

kĺizponti fiĺtésti önkoľmányzatihźaakesetében ahźuĺaeső teljes költség és a költségfelosztás ismeľ-

tetését.

36.s (3) bekezdés: a2l2OI4 (II.10.) önkormĺĺnyzati ľendelet előtti állapot visszaźi|ítása, vagyis a 80 
,1

és a60oÁ |ÜIYo-ta módosítása 
ĺi

Indoklás: A pénzbeli térítés itt meghataľozottmértéke nem teszi lehetővé, hogy a kiköltözők a ko- j

rábbinálnem ľosszabb lakhatĺĺst biĺosítsanak maguknak.Eza rehabilitációs folyamatotishź)trźLltat- i

ja és méltĺĺnytalan'

36.s (6) bekezdés: ,,a lakás biľtokbaadását kĺivető 15. napon beliil'' helyett,,a lakás birtokbaadása-

kor".

Indoklás: A béľlőket indokolatlan háttźnybahoztaa legutóbbi ülésen elfogadott, a béľbeadó szerve-

zet kényelmét szolglĺló módosítás. A 15 napos késlekedés ľontja a volt béľlő lehetőségeit egy új

lakás megvételére.

41. s (6) bekezdés: ,,A Képviselő{estĹilet fe|hata|mazása a|apjźn'' helyett: ,,A Képvise|ó-tesb,ietJaz

il l etékes bizottság eseti fe l hat a|mazása a|apj áť,

Indoklás: a legutóbbi módosításkor bekęrĹilt bekezdés jelenlegi megfogalmazásźbő| nem derĹil ki,
hogy ez általános felhatalmazást jelent-e ' vagy esetenként ki kell kérni. A ncmfizetés okĺínak vizs-
gá|ata nétkül nem helyes egy ilyen általĺĺnos intézkedési jogot adni a bérbeadó szervezetnek. A
Képviselő-testĺilet helyett felmerülhet ebben az illetékes bizottság is.

il. A beterjesztés indoka:

A ľendelet megalkotása a Képviselő-testtilet hatásköre.

l1'



ilI. Dtintés célja' pénzüryi hatása

A döntés cé|ja, a Rendelet egyes szabáIyainak pontosításával az önkormźnyzati lakásgazdá|kodási
feladatok még hatékonyabb ellátása. A döntésnek pénzĹigyi hatasa _ egy módosítás kivételével _

nincs.

A 36.$ (3) bekezdés módosítása esetén lehet, de az előterjeszto véIeménye szerint a hatás bénya
bizonýalan. Apéĺubeli térítés összegének emelése lźtszőlrag növeli a költségeket. Az intézkedés

azonban meggyorsíthatja a bontandőhazak lakóival töľténő megegyezés folyamatát, aminek cisszes-

ségében jelentős költségcsökkentő hatása lehet.

A Pénzügyi osztáIy véleménye ugyanakkot az,hogy a pérube|itéľítés ĺlsszegének L}D%o-ratöľténő

emeléséveljelentősen nĺivekedne az önkormźnyzatkiadása, viszont nem látható milyen męgtakarí-

tást eredményezne.

Iv. Jogszabályĺ ktirnyezet

A Képviselő-testtilet hatáskĺire az Alaptörvéĺy 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdé-

sén, valamint a Magyarország helyi <inkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLX)O(IX. törvény 13. $

(1) bekezdés 9. pontjábarl és az 1,993.évi Do(vn. törvény 3.$ (1) bekezdésében foglaltakon ala-

pul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiilettől a mellékelt rendelet elfogadását. 
ĺ t!^

Budapest, z[Is.junius 15. { ..,t r-,r, UU
f.,'' v'

dľ. Eľőss Gábor
iinkormányzatĺ képviselő

Töľvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimĺán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

rĹłú,!+ ű,,,ĺ/^
Dľ. KovácďGabriella

I

aljegyző

Męllékletek:
]. sz' melléklet: ľendeletmódosítás
2. sz. melléklet: ľendeletmódosítás kéthasábos v źitozata



előterjesztés 1. szőmú melléklete

A kihiľdetés módja:
A kihirdetés napja:

Danada-Rimán Edina
jegyzo

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi OnkormányzatKépviselő-testÍiletének

..120ĺ.5. (.....) tinkormányzati rendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat tutajdonában állĺí lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamĺnt a lakbér mértékéľől szólĺó

16/2010.(III.08.) łinkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testülete az

Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljĺĺľva, a lakások és helyiségek
béľletére, va|aĺriĺt az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló |993. évi
LXXVIII. törvény 3. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazása lapjan a következőket rendeli

el:

1. $ (1) A Budapest Jőzsefváĺosi Önkormányzat tutajdonában á11ó lakások bérbeadásának

feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szőIő |612010. (n.08.) önkormĺányzati rendelet (a

továbbiakban: RendeleĐ 3. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező ľendelkezés lép:

,, (1) A Képviselő-testiilet a bérbeadó szervezęt előterjesztése alapján évenként _ a

vagyongazdálkodási teľv részeként _ iranyelveket hatźroz meg aĺról, hogy az adott évbęnaz
iiľes és vĺáľhatóan megĹiresedő lakások kĺizül a (4)bekezdés a)-m) pontjaiban meghatźrozott

bérbeadrĺsi jogcímek a|apjanabérbeadásra milyen aľányok érvényesítése célszeríĺ.''

2. $ A Rendelet 4. $ (2) bekezdés helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:

,,(2) Abéľbe adható lakások rendelkezésľe állásától fiiggően, de évente legalább kétszeľ a
szociális bérletre jogosultak tészére vagy szociális bérletre nem jogosultak tészéte

magasabb béľleti díj előíľása mellett páIyazat kiírásĺĺra kerĹilhet sor:

a.) akik semmilyen jogcímen nem rendelkeznek beköltözhető lakással,
b.) másik lakas béľbevételére a takásigény mértékét figyelembe véve azon béľlők

szźĺnźra, akiknek a jelenlegi lakásuk pl. a család létszámváltozása vagy egyéb ok
miatt mar nem megfelelő,

c.) azok részéľe, akik rossz minőségű és/vagy kis alapterĹileťú lakásuk helyett másik,

nagyobb alapterülehi, nagyobb szoba szźlĺĺÍl vagy jobb minőségű lakást kívannak
bérelni,

d.) azok részére, akik szociális bérletfü megsztintetése mellett másik nagyobb

alapteľĹiletĹĺ éslvagy nagyobb szoba szźtmű vagy jobb minőségú lakást kívĺínnak
béľelni,

e.) 40. évĹiket be nem töltött hiŁasok vagy felsőfokűtartiĺtézményben tanulók számára'



előterj esztés 1-. szómú melléklete

f.) u onkoľmányzat áIta| fenntartott kĺiltségvetési szervek koza|kalmazottai és más
dolgozói, a Polgármesteri Hivatal kĺiztisztviselői, illetve más dolgozói és az
önkormányzati feladat- és hatáskĺĺrcjket jogszabźůynáL fogva ellátó személyek
me gbízatźsuk fennállá sa alatt,,

g.) az onkormźnyzat kizárólagos vagy tĺĺbbségi tulajdonában lévő gazdasági
tarsaságiĺnalĺ a dolgoz ói szźtmára"

h.) lakás rendeltetésszeríi használatrava|ő alkalmassá tételének kĺjtelezettségéve|,
i.) aza)-h) pontban megielöltek vagy egyes csopoľtjaik számźra.
j) deviza a|apű jelztioghitelét nem képes törleszteni, vagy visszaťlzetni, és a fulajdonát

képezo, Budapest VIII. kerĹiletben ta|áIhatő lakásra vonatkozó ďeviza alapú
kölcsönszerzőđéseket a ťlnansziroző péĺlnigyi intézmény felmondta, és az ingatIan
tulajdoni |apjéra a végľehajtasi jogot akźtr a ťlnanszírozó pérungyi iĺtézmény javźra,
akźLÍközijzemi díj, vagy közös költség k<ivetelést érvényesítő végľehajtastkérő javźra
feljegyezték, valamint a ťlnanszíroző pérzngyi intézménnyel és az ingatlanĺa
fe|jegyzett, kozÍlzemi díj, vagy közös költség kĺivetelést érvényesítő végrehajtást
kérővel, a lakásközös értékesítésére megállapodást kötött.''

3. $ (1) A Rendelet 8. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A szociális ügyeket gyakoľló bizottság - a bérbeadő szewezethezbenyt$tott kérelmek
a|apján, az ę|okészítő munkacsoport javaslatának ĺsmeretében, a bérbeadő szewezet
előterjesztésére, amennyiben a kére|mezo VIII. keľĹiletben lakó- vagy hrtőzkodási hellyel
rendelkezik vagy rendelkezett és további lakhatását nem tudja önerőből megoldani,
méltányosságbő|, egyedi méľlegelés a|apjźn a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek,
valamint a bérlet létesítését és jelen $ szerinti |<lzźrő ok vizsgálatával _ pá|yźzaton kívĺil,
évente legfetrjebb 12 lakás méľtékéig - e ľendelet a|ka|mazásában a kéľelmező szocĺáIĺs
helyzete alapján szociális Yary ktiltségelvíí lakbér megá||apítása mellett lakás
bérbeadásaról és bérleti jogviszony létesítéséről dĺinthet. A szociális üryeket ryakoľló
bizottságot a béľbeadő szewezethez benyújtott kéľelmekľő|tájékoztatni kell.''

(2) 
^ 

Rendelet 8. $ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I(2) Az (I) bekezdés alkalmazásában a bérlet létesítéséről hozott d1ntés sorón elsősorban
mé ltányo l ható helyzete k..]

a) a kéľelmező a vele egy hźzlarrtásban é1ő kĺizeli hozzátaĺtozójźwal együtt veszítette vagy
veszíti el a koľábbi lakását. kivéve amennyiben a lakás elvesztése fizetési elmaľadás miatt
kdvetkezett be,

(3) A Rendelet 8. $ (4) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezésIép:

,,(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem e|birá|ása legalább 3 fős előkészítő munkacsopoľt (a

továbbiakban: előkészítő munkacsoport) javaslata a|apján töľténik. A munkacsopoľtban
ľésztvevők kĺirét a szocĺális iiryeket ryakoľló bizottság hatźrozza meg annak
figyelembevételével, hogy tagjainak több, mint a fele szociális vagy gyeľmekjóléti teľtileten
dolgozókbő| á|I."

(4) A Rendelet 8. $ (8) bekezdése helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:

,,(8) Nem létesülhet jelen $ szerinti bérleti jogviszony e ľendelet 23. $-ában foglalt kizátő
okok, valamint az a|ábbí körtilmények fennállása esetében:
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a) a kérelmező vagy a vele egyutt kĺĺlt<jző személy a kérelem benyújtását mege|őzo 12
hónapon belül az állami foglalkoztatási szerwel való egyiittműkĺidés keretében szěmlétra

felajánlott, a foglalkoztatas elősegítéséľől és a munkanélküliek ellátásaról szó|ő 1991. évi IV.
törvény 5a. $ (10a)-(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el
vagy a közfoglalkońatásra iľanyuló jogviszonyát jogellenesen megsztinteti;
ab) a kérelmezőnek vagy a vele együtt kĺiltöző személynek a kérelem benffitását mege|őző
12 hónapon beltil a kĺizfoglalkoztatásra iľanyuló jogviszonyát a munkźůtatő a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tĺiľvényben foglaltak szeľint azonna|i hatalyu
felmondással szĹintette meg,
ac) a kére|mező vagy a vele egyiitt költöző személy esetében a kérelem benffitását
mege|óző 12 hónapon belül az állami fog|a|koztatźtsi szeľv - neki felróható okból - torolt az
álláskeresők nyilvántaľtásából,
b) a kérelmezó vagy a vele egyiitt költöző személy
ba) a szociális törvény szerinti vagyonnal rendelkezik,
tesz eleget,
be) Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatźnál jogosulatlanul vett igénybe pénzbeli vagy
teľmészetben nyujtott települési támogatást, rendkívüli települési támogatást és
visszaťlzetési kötelezettségének teljes méľtékben nem tett eleget, kivéve ha részletfizetési
megállapodás a|apjźn fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz,vagy
bf) Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat felé helyi adó vagy adók módjaľa behajtandó
koztĺľtozźs fizetési kötelezettsége á|| fenn, amíg azt nem egyenlítette ki, kivéve ha
tész|etťlzetési megállapodás alapjan fizetési kĺitelezettségének határidőben eleget tesz.
c) amennyiben a kére|mező:
ca) előzetes |etartőztatźtsban van, ę|zźnźs btintetését, illetve szabadságvesztés btintetését
tölti'
cb) azálta|alakott ingatlan jogszeriihasznźůatźnakjogcímét nem fudja igazo|ni.,,

4. $ A Rendelet 1 l. $ (2) bekezdése kiegésnjl az alábbi d) ponttal:

,'[(2) Áz Ltv. 23.s (3) bekezdése és a 26. s (I) bekezdése alapján történő bérbeadói felmondás
esetén a bérlő részére az Ltv, 26. s (1)-(3) bekBzdésében foglalt lcÓvetelményelcrtek meýlelő
cserelakást kell bérbe adni, melyet a tulajdonosi jogokat g,,akorló bizottsóg jelôl ki,J

,,d) A bérlővei való írásbeli megállapodás alapján, tulajdonjogbiztosítźtsával olyan lakás is
felajĺĺnlható _ pénzbe|i téľítés nélkül - amelynek lakhatóvá téte|ét ezen bękęzdés szerinti
jogcímen felmondásra keľĹilt lakás bérlője a meglĺllapodásban vá||a|ja.,,

5. $ (1) A Rendelet 11. $ (4) bekezdésehatá|yźú veszti.

6. $ (1) A Rendelet1-|lA. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés|ép:

,,(2) Az onkoľmanyzatta| éľvényes lakasbérleti jogviszonyban állók alacsonyabb
komfoľtfokozatű, vagy kisebb alapterületiĺ lakás bérbeadásźlt kérhetik, a bérbe adandó lakás
lakhatóvá tételének megállapodásban való vállalása, és az źitahlk bérelt bérlemény leadása
mellett. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsághozzájźtru| a lakáscseréhez, a
visszaadott és a béľbe adandó lakas foľgalmi éľték különbözetének 40Yo-át fizetheti meg
béľlő ľészéte azza|, hogy a bérbeadó jogosult az esetlegesen felhalmozott lakbéľ- és
kapcsolódó külön szo|gźitatási díjhátralékát a bérlakások éľtékének kĹilönbözetéből
közvetlentil levonni.''
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7. $ (1) A Rendelet 12. $ (6a) bekezdése hatźiyátveszti.

8. $ A Rendelet a26. $-a az a|ábbi (7) bekezdéssel egésztil ki:

,,(7) A Képviselő-testtilet fe|hata|mazása a|apjźn a béľbeadó szewezet határozatlan iďorc
szóló bérleti szerződést köthet azza| a volt bérlővel, aki már rendelkezetthatározat|aniďeju
bérleti jogviszonnyal, ha azt bérbeađó bérleti díjtartozás miatt mondta fel, azonban beľlő a
tartozását megťlzelĺe és ezt követően bérbeadó mar két alkalommal 5 évi határozott idejű
bérleti szerződést kötött vele, mely iďő alattújabb felmondási ok nem meľiilt fel.''

9. $ A Rendelet az alélbbi3|lA. $-sal egészül ki:

,,KizárőIag onkormrányzati tulajdonú épületek esetében a bérbeadó szęrvezet köteles a bérlő
kéľése esetén tájékoztatást adni az egész épület fenntaľtási és tizemeltetési költségeiről és a
kĺiltségek béľlők közötti felosĺási módj áľó1.''

10. $ (l) A Rendelet 36.$ (3) bekezdése helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:

,, (3) Ha a bérleti jogviszony megsziintetését a béľbeadó kezdeményezi a HYT teľĹileten
bontandó épületben lévő lakás esetében, a pévbe|i téľítés hatźlrozat|an időtaľtamú bérlet
esetén a béľlő által lakott lakĺĺs beköltözhető forgalmi éľtékének I00oÁ-a.,,

(2) A Rendelet 36.$ (6) bekezdése helyébe a kcivetkező rendelkezés lép:

,,(6) A pénzbe|i téľítés minimum 25 %-át a megállapođás a|áirásakor, a fennmaradő ńszt
pedig a lakás birtokbaadáskoľ kell bérlő részére megfizetni. A lakíst a megállapodás
a|étirésá.ĺ követő 45 napon beltil a volt bérlőnek ki kell iiríteni és át kell adnia a bérbeadó
szervezetnek."

11.$ A Rendelet 41. $ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) A Képviselő-testĺilet eseti felhata|mazása alapján a bérbeadó szervezet jogosult a
megállapodźst azonnali hatźi|ya| felmondani, amennyiben bérlő vagy a jogcím nélküli
lakáshasználó, a (3) és (a) bekezdésbet rcgzítettek szerinti ńszletflzetési megállapodas
valamint vállalt adósságtöľlęsztés bĺáľmely esedékes ľészletének megfizetését elmu1asztja.''

12. $ (1) Ez a rende|et 20|5. június 26. ĺapjźn lép hatalyba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő eljaľásokban is kell a|ka|mazní.

(2) E ľende|et ahatźiyba lépését kĺjvető napon hatźiyéttveszti.

Budapest, 20|5.június

Danada-fuman Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polglármester
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INDoKoLÁs

Altalános ĺndokolás

Az önkormźnyzati fulajdonú lakasok béľbeadásának fęltételeiről szóló rendelet módosítása
szfüségessé vá|t, a szabźiyozlís pontosabbátéte|e, és a szociátlis köľĹilmények hangsúlyosabbá
tétele érdekében

Részletes ĺndokolás

1. S-hoz
A Képviselő-testület csak így kĺivetheti nyomon a lakásállomány alakulását és dĺinthet
érdemben a fe|használás módj áról.

2. $-hoz
Biaosítani kell, hogy ľendszeresen, évente legalább kétszer keľĹiljön sot apá|yźnatkjirásźra.

3. S-hoz
A jelenlegi sżĺiveg kor|źiozza a bizottsźę jogkiiľét. Indokolatlan és ellentmond a rendelet
egésze logikájanak, hogy a méltanyosságból adott lakások esetében más lakbérszabályok
érvényesüljenek, mint á|ta|źtban. A szociális lakbér megá||apításnak lehetőségét meg kell
teľemteni. A bizottság jogktĺrének elvonását jelenti, ha ez előteľjesztő előzetesen szelektálhat
a kéľelmek között és a döntéshozók nem ismerhetik meg azokat.
A sző valós taľtalmát nénle nem tekinthető önhibának, ha valaki (pl. egy betegség,
munkanélküliség, haláleset stb.) miatt nem tudta fizefilŕ a lakbéľt, és ezért veszítette el a
lakását. Az sem cinhiba, ha együttélési szabályok be nem taľtása miatt veszítették el a
lakásukat, de a be nem tartó fél nem költözik velfü.
A nyilvĺĺnos mérlegelés magasabb szintjét biztosítani szĹikséges
Indoklas: bb), bc) és bd) pontok esetén: va|őszinu, hogy éppen áldatlan lakáshelyzetet miatt
nem tudtfü ezeket a feltételeket teljesíteni. A megoldás a családsegítés és nem a biintetés.
A d) pont kjzźlrtaazokat, akiknek jiivedelme nem fedezi a lakbért és egyéb díjakat. A szociális
lakbér pont az ilyen helyzetek megoldźsźtt' a hajléktalanság megakadályozásźtt szolgálja. A
javaslat összhangban van az (1) bekezdés módosításĺĺľa tett javaslattal.

4.5-hoz
Ez apoĺt egy lehetőséget határozottmeg (béľlet helyett adható kisebb fulajdon is)' Bĺĺľ ritkĺín
lehet élni vele, de pl. egy nagy lakásban élő egyedülálló személy esetében lehet értelme. Ha
viszont nincs olyan he|yzet, hogy éljenek vele, akkor sem tĺirténik semmi.

5. $-hoz
ez lehetővé teszi, hogy a bontandó hazakbő| kikciltĺiztetendők kényszerhe|yzetbe keľüljenek.

6. $-hoz
Ha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy a tartozásai kiegyenlítése érdekében kisebb lakásba kell
költöznie, akkor valószínűleg a közmúvekkel is tartozik. Ha a tartozás utiĺn fennmaradő
minden péľzét elveszi az önkorményzat (részben a felújítás, részben a jĺivendő lakbér
fejében), akkoľ nem fudja kifizetni a kozmutartozásokat és ismét megoldhatatlan he|yzetbe
kerül.
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7. S-hoz
Jogtechnikai módosítás.

8. $-hoz
A torölt bekezdés aľľól szólt, hogy ha valakinek tartozás miatt felmondtak, de kiegyenlítette
és mar sok éve rendesen fizet, akkor lehessen vele újra határozott ideju szerződést kĺitni.
Indokolatlan ennek a lehetőségnek a megszĹintetése. A koľábbi módosító javaslat indoklása
nem is tafia|mazoff erre vonatkozóan érveket.

9. $-hoz
A javaslat lakossági panaszokon alapul, mely szerint a bérbeadó szervezet megfagadta
központi fiĺtésií onkoľmányzatihźLzak esetében ahéuĺa eső teljes költség és a kĺiltségfelosztás
ismertetését.

10. $-hoz
A pénzbeli térítés itt meghatarozott mértéke nem teszi lehetővé, hogy a kik<iltĺizők a
korábbinál nem ľosszabb lakhatast biaosítsanak maguknak. Ez a rehabilítációs folyamatot is
hátr áItatja és méltanytalan.
A béľlőket indokolatlan hátránybahozta a legutóbbi tilésen elfogađott, a bérbeadó szewezet
kényelmét szolgáló módosítás. A 15 napos késlekedés rontja a volt béľlő lehetőségeit egy új
lakás megvételére.

II. S-hoz
A legutóbbi módosítrĺskoľ bekeľiilt bekezdés jelenlegi megfogalmazásábő| nem deľül ki, hogy
ez źitalźnos felhatalmazást je|ent-e' vagy esetenként ki kell kérni. A nemfizetés okának
vizsgáIata nélkül nem helyes egy ilyen általanos intézkedési jogot adni a bérbeadó
szervezetnek.

12. $-hoz
Hatźtlyba léptető és deregulációs rendelkezések.
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testü|etének

..12015.(.....) tinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának

feltételeĺľől, va|amint a lakbéľ mértékéľől szó|ó
1 6/20 10.(m.08.) iinkoľ mány zati ľende|et

módosítĺĺsáľól

Budapest Főváros VIII. keriilet J
Önkormányzat Képviselő-testü|ete az A|aptörvény 32
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkĺjrében eljárva,
lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokľól szó
|993. évi LXXVIII. törvény 3. $ (l)
kapott fe|hata|mazÍtsa lapján a következőket rendeli el:

1. $ (1) A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéľől sző|ó |6lf010. (III.08.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.

$ (1) bekezdése helyébe a kö'vetkező rendelkezés lép:

,,(1) A Képviselő-testiilet a béľbeadó szeÍvezet
előterjesztése alapjĺán évenként a
vagyongazdá|kodási terv részeként iľányelveket
hatźlroz meg arról, hogy az adott évben az üres és

várhatóan megüresedő lakások közül a (4) bekezdés a).
m) pontjaiban meghatáľozott bérbeadási jogcímek
a|apjźn a bérbeadásra milyen aľányok érvényesítése
célszenĺ.
Az üres és a vĺírhatóan megüresedő lakásállományról
bérbeadó szervezet kciteles a Képviselő-testiiletet
tájékoztatni. A téĄékoztatőban a lakásokállomány
övezet, alapterület, komfortfokozat, szobaszám és

műszaki állapot szerinti összetételét és a
hasznosítási javaslatot számszeriĺsítve kell
szerepeltetni, valamint meg kell hatźrozni az
onkormányzatra köte|ezo, vagy a döntésétől fiiggő
elhelvezési feladatokat is.''

EREDETI REhIDELET

Budapest Főváľos VIII. keľůĺlet Józsefváľosi
onko ľmán y zat Képvlselő-testĺiletének

Í612010. (m.08.) számú önkoľmányzatĺ ľendelete

a Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat
tulajdonában ál|ó lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéľől

Budapest Józsefuáros onkormányzatának Képviselő-
testiilete (a továbbiakban: Képviselő-testtilet) a lakások
és nem lakás cé|jára szn|gáůő helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes
szabályokról szóló |993. évi LxxVIu. törvényben
(továbbiakban: Ltv.), továbbá a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: otv.) 16. $
(1) bekezdés és a 79. $ b) pontjában kapott felhatalmazás
a|apjźn _ a Budapest Főváros Közgyulésének 17/2006.
(IV.14) Főv. Kgy. rendeletének keretei között _ az
onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a ťlzetendő lakbér mértékérő|,
következő rendeletet alkotj a:

3.$
(1) A Képviselő-testiilet a bérbeadő szervezet

előterjesĺése a|apján 5 évenként a
vagyongazdáikodási teľv részeként _ irányelveket
hatźroz meg arról, hogy az adott évben az üres és

varhatóan megiiresedő lakások közĹil a (4)

bekezdés a)-m) pontjaiban megllatározott
bérbeadási jogcímek a|apjźn a bérbeadrásra milyen
arányok érvényesítése célszerű.
Az üres és a válrhatőan megüresedő
lakásállományról bérbeadő szeĺvezet köteles a
Képviselő-testtiletettźĄékoztatni.Atő$ékoztatóban
a lakásokállomány ovezet, alapterület,
komfortfokozat, szobaszám és műszaki állapot
szeľinti összetételét és a hasznosítási javaslatot
számszerűsítve kell szerepeltetni, valamint meg
kell hatźrozni az Onkormányzatra köte|ezó,
va9y a döntésétől fiiggő elhelyezési feladatokat
is.
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4.$
,,(2) A bérbe adható lakások rendelkezésre źů|ásźúő|

függően, szociális bérletre jogosultak részére vagy
szociális bérlętre nem jogosultak részére magasabb
bérleti díj előíľása mellett pá|yźuatkiirására keľülhet
sor:
a.) akik semmilyen jogcímen nem rendelkeznek

beköltözhetó lakással,
b.) másik lakás bérbevételére a lakásigény mértékét

figyelembe véve azon bérlők szÁmára, akiknek
a jelenlegi lakásuk pl. a család |étszámvźůtoz'ása
vagy egyéb ok miatt már nem megfelelő,

c.) azok részére, akik rossz minőségű és/vagy kis
alapterületű lakásuk he|yett másik, nagyobb
alapterĺiletiĺ, nagyobb szoba sztlmú vagy jobb
minőségű lakást kívánnak bérelni,

d.) azok részére, akik szociális bérletĺik
megsziintetése mellett másik nagyobb
alapteľülettĺ éslvagy nagyobb szoba számú vagy
jobb minőségíĺ lakást kívánnak bérelni,

e.) 40. évüket be nem töltött házasok vagy
felsőfokú tanintézményben tanulók szźtmźra,

f.) az onkormźnyzat által fenntaľtott költségvetési
szervek köza|ka|mazotüai és más dolgozói, a
Polgáľmesteri Hivatal köĺisztviselői, illetve
más dolgozói és az önkormányzati feladat- és
hatásköröket jogszabźůynźi fogva el|átó
személyek megbízatásuk fennállása alatt',

g.) az onkormányzat kizárólagos vagy többségi
tulajdonában |évő gazdasági társaságttnak a
dolgozói szátmźr4

h.) lakás rendeltetésszeríĺ hasznźůatra való
alkalmassá tételének kötelezettségével,

i.) az a)-h) pontban megjelöltek vagy egyes
csoportjaik szźlmára,

j) deviza a|apű jelzáloghite|ét nem képes
törleszteni, vary visszaťlzetni, és a fulajdonát
képező, Budapest VIil. kerületben taláiható
lakásra vonatkozó deviza alapú
kölcsön szerződéseket a ťlnanszír oző pénziigy i
intézmény felmondta, és az ingatlan tulajdoni
|apjára a végrehajtźtsi jogot akár a ťlnanszíroző
pénzíigyi intézmény javára, akár kozuzemi díj,
vagy közös költség követelést éľvényesítő
végrehajtást kérő jav ára felj egyezték, valamint
a finanszíroző pénzigyi intézménnye| és az
ingatlanra feljegyzett, közüzemi díj, vagy
közös költség követelést érvényesítő
végrehajtást kéľővel, a lakásk<izö,s

értékesítésére megállapodást kötött.''

$ A Rendelet 4. $ (2) bekezdés helyébe a következó
rendelkezés lép:

,,(2) A bérbe adható lakások rendelkezésľe állásától
függően, de évente legalább kétszeľ a szociális
bérletľe jogosultak részére vagy szociźllis bérletre
nem jogosultak részére magasabb béľleti dĺi
előírasa mellett pźt|yázat kiírásĺára kerülhet sor:
a.) akik semmilyen jogcímen nem rendelkeznek

beköltĺjzlrető lakással'
b.) másik lakás bérbevételére a lakásigény

mértékét figyelembe véve azon bérlők
szátmźra, akiknek a jelenlegi lakásuk pl. a
család létszámváltozása vagy egyéb ok miatt
máľ nem megfelelő,

c.) azok részére, akik rossz minőségíi és/vagy kis
alapterületií lakásuk helyett másik, nagyobb
alaptertiletű, nagyobb szobaszźtmű vagy jobb
minőségíĺ lakást kívánnak bérelni,

d.) azok részére, akik szociális bérletiik
megszüntetése mellett másik nagyobb
alapterületrĺ éslvagy nagyobb szoba számú
vagy jobb minőségíĺ lakást kívánnak bére|ni,

e.) 40. évüket be nem töltött hłázasok vagy
fe l ső fokú tanintézményben tanul ók szźtmźr a,

f.) az onkoľmźnyzat által fenntatott költségvetési
szervek közalkalmazottai és más dolgozói, a
Polgáľmesteri Hivatal köztisztviselői, illefue
más dolgozői és az önkormányzati feladat- és

hatásköröket jogszabálynál fogva e|látó
személyek megbízaüásuk fennállása alatt,,

e) az onkormányzat kizźrő|agos vagy többségi
tulajdonában |évo gazdasági tarsaságának a
dolgozói szźtmára,

h.) lakás ľendeltetésszenĺ haszntiatra való
alkalmassá téte|ének kötelezettségével,

i.) az a)-h) pontban megielöltek vagy egyes
csopoľtj aik szttmźtr a.

j) deviza alapú je|zźůoýite|ét nem képes
t<iľleszteni, vagy visszafizetni, és a fulajdonát
képező, Budapest VIII. kerületben található
lakásra vonatkozó deviza alapú
kölcsönszerződéseket a finanszíroző
pénzíjgyi intézmény felmondta, és az ingatlan
tulajdoni |apjźra a végrehajtási jogot akátr a
ťlnanszír oző pénzügyi intézmény j av ár a, akźlr

közĺj,zemi dij, vagy közös költség kö'vetelést
éľvényesítő végrehajtást kéľő javźra
fe|.iegyezték, valamint
pénziigyi intézménnyel

ťlnansziroző
az ingatlanľa

fe|jegyzett, közüzemi dij, vagy közös költség
követelést érvényesítő végrehajtrást kérővel, a
lakáskĺjzös értékesítésére megállapodást
kötött.''

2.

a
és
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8.$

(1) A szociális ügyeket gyakorló bizottság - a bérbeadó
szervezethezbenyíljtottkérelmeka|apján,aze|őkészitő
munkacsoport tĺámogató javaslata esetében, a bérbeadó
szeÍvezet előterjesztésére, amennyiben a kéľelmező
VIII. kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik vagy ľende|kezett és további lakhatását
nem tudja önerőből megoldani, mélĺányosságból,
egyedi mérlegelés a|apjźn a szociális, jövedelmi és
vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését és jelen

$ szerinti kiz,árő ok vizsgálatáva| _ pźúyéuaton kívül,
évente legfeljebb 12 |akés mértékéig - e rendelet
alka|mazźsźtban költségelvű lakbér megáilapitźsa
mellett lakás bérbeadásáról és bérleti jogviszony
létesítéséľől dönthet.

(2) Az (1) bekezdés a|ka|mazásźlban a bérlet
létesítéséről hozott döntés soľán elsősorban
méltányolható helyzetek:
a) a kérelmező a vele ery háztartźsbaĺ élő közeli
hozzźttartozőjána| egyĹitt önhibáján kívül veszítette
vagy veszíti el a korábbi lakását,

(4) t\z (1) bekezdés szeľinti kéľelem elbíľálása
|egalább 3 fiis előkészítő munkacsoport (a
továbbiakban: előkészÍto munkacsoport) javaslata
alapján történik. A munkacsoportban résztvevők körét
a polgáľmesteľ hatánozza meg annak
figyelembevételével, hogy tagiainak több, mint a fele
szociáli s vagy gyerrnekj óléti területen dolgozókból áll.

(8) Nem létesülhet jelen $ szerinti bérleti jogviszony e
ľendelet 23. $-á'ŕlan foglalt kizźrő okok, valamint az
alábbi körülmények fennállása esetében:
a) a kérelmezó vagy a vele egyiitt költöző szemé|y a
kérelem benýjtását mege|őző 12 hónapon beliil az
állami foglalkoztatási szerwel való egyiittműködés

3. s (1) A Rende|et 8. $ (1) bekezdése helyébe a
k<jvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A szociális ügyeket ryakoľló bizottság - a
bérbeadó szerv ezethez benyrij tott kérelmek a|apjttn,
az előkészítő munkacsoport javaslatának
ismeľetében, a bérbead ó szerv ezet előterjesztésére,
amennyiben akére|mezó VIII. kerületben lakó- vagy
taľtózkodási hellyel rendelkezik vagy rendelkezett és
további lakhatását nem tudja önerőbő| megoldani,
méltányosságból' egyedi mérlegelés a|apjáĺn a
szociális, jĺivedelmi és vagyoni feltételek, valamint a
bérlet létesítését és jelen $ szerinti kizÁrő ok
v izs gáiatźtv a| _ p źůy źuaton kívü |, évente le gfelj ebb 1 2
lakás ménékéig - e rendelet a|ka|mazásźlban a
kéľe|mező szociális helyzete alapján szociális vagy
költségelvű |akbér megállapítása mellett lakás
bérbeadásáról és bérleti jogviszony létesítéséről
dönthet. A szociáIis üryeket gyakorló bizottságot a
béľbeadó szervezethez benyújtott kéľelmekľől
tájékoztatnĺ kell."

(2) A Rendelet 8. $ (2) bekezdés a) pontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

ĺ@ Az (1) bekezdés alkalmązósában a bérlet
létesítéséről hozott dantés során elsősorban
mé l t óny olható he lyz e t e k:)

a) a kérelmező a ve|e egy hánatásban élő közeli
hozzáltartozőjával együtt veszítette vary veszíti el a
korábbi lakását, kivéve amennyiben a lakás
elvesztése ťlzetési elmaradás miatt következett be,

(3) A Rendelet 8. $ (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés |ép:

,,(4) Az (1) bekezdés szerinti kéľelem elbíľálása
legalább 3 ťos e|okészíto munkacsopoľt (a

továbbiakban: előkészítő munkacsopoľt) javaslata
a|apjáln történik. A munkacsoportban ľésztvevők
körét a szociális ügyeket gyakoľló bizottság
hatérozza meg annak figyelembevéte|ével, hogy
tagiainak több, mint a fele szociális vagy
gyeľmekjótéti területen dolgozókbóI áll.''

(4) A Rendelet 8. $ (8) bekezdése he|yébe a következő
rendelkezés lép:

,,(8) Nem létesülhet jelen $ szerinti bérleti jogviszony
e rendelet 23. $-ában foglalt kizárő okok, valamint az
alábbi köriilmények fennállása esetében:
a) a kérelmező vagy a vele együtt költöző szemé|y a
kérelem benyujtását megelőző 12 hónapon belül az
állami foglalkoztatási szerwel való együttmĹĺködés

keretében számára felajánlott, a foglalkoztatás keretében számára felaiánloĺ' a
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elősegítéséről és a munkanélküliek ellátasáľól szóló
1991. évi [V. törvény 5a. $ (10a)-(l0c) bekezdésében
foglaltak szeľinti munkalehetőséget nem fogadja el
vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát
jogellenesen megszünteti;
ab) a kére|mezőnek vagy a vele együtt költöző
személynek a kérelem benyujtását megelőző |2
hinapon bęlül a kĺjzfogla|koztatźsra irányuló
jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről
sző|ő2012. évi I. törvényben foglaltak szeńnt azonna|i
hatá|yű felmondássa| szüntette meg,
ac) a kérelmező vagyĺ a vele együtt költöző személy
esetében a kérelem benyujtását mege|őzó 12 hónapon
belül az állami fog|a|koztatźtsi szerv - neki felróható
okból - törölt az álláskeresők nyilvántaľtásából,
b) a kérelmezóvagy a vele együtt költĺiző személy
ba) a szociális törvény szerinti vagyonnal rendelkezik,
bb) a közösségi együttélés szabźiyait nem taľtja be,
bc) a lakókörnyezete rendezettségének biĺosítására
vonatkozó feltételeket nem teljesíti,
bd) csaĺádjában nevelt gyermeke kötelező óvodai
nevelésének vagy iskolai tankö'telezettségének nem
tesz eleget,
be) Budapest Józsefuĺĺrosi onkormźtnyzatánáI
jogosulatlanul vett igénybe pénzbe|i vagy természetben
nyújtott települési tźtmogatást, rendkívtili telepü|ési
támogatást és visszafizetési kötelezettségének teljes
méľtékben nem tett eleget, kivéve ha rész|etfizetési
megállapodás a|apján fizetési kötelezettségének
hatĺáľidőben eleget tesz, v agy
bf) Budapest Józsefuárosi onkormányzat felé helyi
adő vagy adók módjára behajtandó köztaÍtozás fizetési
kötelezettsége áll fenn, amíg azt nem egyenlítette ki,
kivéve ha rész|etťlzetési megállapodás a\apjźn fizetési
ktjtelezettségének haüáridőben eleget tesz.
c) amennyiben a kérelmező:
ca) előzetes letartóztatźsban van, e|zźltás büntetését,
illetve szabadságvesztés büntetéSét tölti,
cb) az źita|a |akott ingatlan jogszeľíí hasznźúatźnak
jogcímét nem tudja igazo|ni,

d) amennyiben a kérelmező és a vele együttk<iltóző
személyek semmilyen jövedelemmel nem
rendelkeznek vary összjövedelmük a béľbe adandó
lakás lakbér- és egyéb szo|géůtatÁsok díjának méľtékét
nem fedezi.

elősegítéséről és a munkanélkiiliek ellátásáról szóló
l991. évi [V. törvény 5a. $ (l0a)-(10c) bekezdésében
foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el
vagy a közfog|alkoztatásra iľanyuló jogviszonyát
jogellenesen megszünteti;
ab) a kérelmezőnek vary a vele együtt költöző
személynek a kérelem benýjtását mege|ózó I2
hónapon beltil a közfogla|koztatásra iľányuló
jogviszonyátamunkáltatóamunka
törvénykönyvéről szőLő 2012. évi t. törvényben
foglaltak szerint azonnali hatźůyű felmondással
szĺintette meg,
ac) a kérelmező vagy a vele együtt költöző személy
esetében a kérelem benýjtasát mege|óző 12 hónapon
beliil az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható
okbó l - tör ö|t az ál láskeresők ny i|v ántartásából,
b) a kére|mezó vagy a vele egytitt költöző személy
ba) aszociźtlis törvény szerinti vagyonnal
ľendelkezik,
tesz eleget,
bb)
bc)
bd)
be) Budapest Józsefuárosi onkormźnyzatźnźi
jogosulatlanul vett igénybe pénzbeli vagy
természetben nýjtott települési tźtmogatást,
rendkívüli települési támogatást és visszafizetési
kötelezettségének teljes méľtékben nem tett eleget,
kivéve ha részletfizetési megállapodás a|apjźtrl
fizetési kötelezettségének haüĺridőben eleget tesz,
vagy
bf) Budapest Józsefuárosi onkormányzat felé helyi
adó vagy adók módjára behajtandó könaltozás
fizetési kötelezettsége tL|| fenn, amig azt nem
e gyenl ítette ki, kivéve ha r é sz|etťlzetés i m e gál lap o dás
a|apján fizetési kötelezettségének haüáridőben eleget
ttrsz.

c) amennyiben a kére|mező:
ca) e|ózetes letaľtóztatásban van, e|zźtrźs büntetését,
illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
cb) az általa lakott ingatlan jogszerű haszná|atának
jogcímét nem fudja igazo|ni.,,

. $ A Rendelet l1. $ (2) bekezdése kiegészül az
alábbi d) ponttal:

,,[(2) Az Ltv. 23.s (3) bekezdése és ą 26. s (I)
b ekezdés e al apj án történő b ér b eadói felmondás e s et én
a bérlő részére az Ln. 26. s (1)-(3) bekezdésében

foglalt követelményelcrlek megfelelő cserelakast kell
bérbe adni, melyet a
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11. $

(4) A |akźsgazdálkodási feladatok keretében történő
béľbeadás során, kĺilönösen a bontandó épti|etben

lévő lakások kiürítése során - elsősorban az (I)
bekezdés b)-c)-e) pondában meghatározott
esetekben és különösen a HVT teľtiletén
megoldandó lakásgazdálkodási feladatok
megoldása keretében tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság döntése a|apjáĺ átmeneti
jelleggel is bérbe adható lakás:
a.) a bérleti jogviszony közis megeryezessel va|ó

megsziintetéséről szoló megállapodasban
meghatározott adottságu lakasban való végleges
elheýezes megoldĺásáig,

b.) vagylés a pénzbeli térítés bér|őnek való
me gfi zetéséig tartó időtartamra.

11/4. $

(2) Az Önkormányzattal érvényes lakásbérleti
jogviszonyban állók alacsonvabb
komfortfokozatű, vagy kisebb alapterülettĺ lakás
bérbeadását kérhetik, a bérbe adandó lakás
iakhatóvá téteĺének megállapodásban való
vźú|alźsa, és az általuk bérelt bérlemény leadása
mellett. Amennyiben a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hozzźĄéĺru| a lakáscseľéhez, a
visszaadott és a béľbe adandó lakás forgalmi érték
ktilönbözetének 40%-áLt fizetheti meg béľlő
részére azza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbér- és kapcsolódó
külön szo|gźůtatási diihátralékát a bérlakások
éľtékének különbözetéből közvetlenĹil levonni. A
tulajdonosi dtintés alapján a levonások után
eset|egesen fennmaľadt iisszeg 50/ "-áLt a
felújítási munkákľa a másik 50%-át pedig
béľbeadó a cseľeként elfogadott lalĺĺs béľleti
díjába számítja be.

12.$
(6a\ Az (5)-(6) bekezdésben foglalt piaci alapú lakbér

fizetésére vonatkozó szabźiyokat a 2015. június 5.

bizottságjelöI ki.J

,,d) A béľlővel való írásbeli megállapodás alapján,
tulajdonjog biztosításával olyan lakás is felajánlható

- pénzbeli térítés nélkÍil _ amelynek lakhatóvá téte|ét

ezen bękezdés szerinti jogcímen felmondásra került
lakás bérlője a megállapodásban vźi|a|ja.,,

5. $ (l) A Rendelet 1l. $ (4) bekezdése hatá|yźú

veszti.

6. $ (l) A Rendelet 11/A. $ (2)bekezdése helyébe a
következő rendelkezés [ép:

,,(2) Az onkormźnyzatta| érvényes lakásbérleti
jogviszonyban állók alacsonyabb komfoľtfokozatú,
vagy kisebb alapteriiletű lakás bérbeadását kérhetik, a

bérbe adandó lakás lakhatóvá tételének
megáiiapodásban vaĺó vállalása, és az áůtaĺuk béľelt
bérlemény leadása mellett. Amennyiben a tulajdonosi
jogokat ryakorló bizottsźtg hozzź|źru| a
lakáscseréhez, avisszaadott és a bérbe adandó lakás
foľgalmi éľték különbözetének 40%-źLt fizetheti meg
bér|ó részére azza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbéľ- és kapcsolódó külön
szolgáltatási díjháĺalékát a bérlakások értékének
különbözetéből közvetlenül levonni.''

7. $ (1) A Rendelet 12.

veszti.
$ (6a) bekezdése hatáiyź,ŕr
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napjźlt követően megkötött bérlőkijelölési
megállapodások esetében kell alkalmazni.

36.$
(3) Ha a bérleti jogviszony megszüntetését a mindenkor
hatályos helyi varosrehabiliüĺcióról szó|ó önkormányzati
ľendeletben ĺögzített feladatok ellátása érdekében a
béľbeadó kezdeményezi, hatźrozatlan időtartamú bérlet
esetén, HVT ,I teriileten a pénzbeli térítés az
ingatlanforgalmi szakértő źůtA| megllatározott forgalmi
éľték 80oÁ-a, HVT II - HVT ľ területeken a pénzbeli
térítés az ingatlanforgalmi szakértó źútal meghatfuozott
forgalmi érték 60%-a.

(6) A pénzbeli térítés minimum 25 %-źLt a megállapodás
aláíľiásakor, a fennmaradó részt pedig a lakás
birtokbaadását követő 15. napon belüI kell bérlő részere
megfizetni. A lakást a megállapodźs alźúrásźú követő 45

napon beltil a volt bérlőnek ki kell iiríteni és át kell adnia
a bérbeadó szervezetnek.

41.$
(6) A Képviselő-testület fe|hata|mazása a|apjźtn a
bérbeadó szervezet jogosult a megállapodást azonnali
hatĺíllyal felmondani, amennyiben bérlő vagy a jogcím
nélküli lakáshasznáIó a (3) és (4) bekezdésben
rögzitettek szerinti rész|etťlzetési megállapodás
valamint vźi|a|t adósságtörlesztés bármely esedékes

8. $ A Rendelet a 26. $-a az a|ábbi (7) bekezdéssel
egészül ki:

,,(7) A Képviselő-testület felhata|mazźsa a|apján a
hérhea'ĺlĺi szewęzęt határozat|an időľę szóló bérlęti
szerződést köthet azza| a volt bérlővel, aki már
rendelkezett határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal,
ha azt béľbeadó bérleti díjtartozás miatt mondta fel,
azonban bérlő a tartozásáń megfizette és ezt követően
bérbeadó már két alkalommal 5 évi határozott ideju
bérleti szerzodést kötött ve|e, mely idő alatt újabb
felmondási ok nem meľiilt fel.''

9. $ A Rendelet aza|źtbbi 3llA. $-sal egészülki:

,,Kizźrő|ag önkoľmányzati tulajdonú épületek
esetében a bérbeadó szervezet köteles a bérlő kérése
esetén tźtjékoztatást adni az egész épület fenntaľĹási
és üzemeltetési költségeiről és a költségek bérlők
közötti felosztási módjáľól.''

10. $ (l) A Rendelet 36.$ (3) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,, (3) Ha a bérleti jogviszony megszüntetését a
bérbeadó kezdeményezi a IIYT teľületen bontandó
épületben lévő lakás esetében, a pénzbeli téľítés
hatfuozat|an időtaľtamú bérlet esetén a bérlő á|tal
lakott lakás beköltözhető forsalmi értékének |00%-
a."

(2) A Ren<ielet 36.$ (6) 
.bekez<iése 

heiyébe a kĺjvetkező
rendelkezés lép:

,,(6) A pénzbeli térítés minimum f5 %-áLt a
megállapodás aláírásakor, a fennmaradő részt pedig a
|akás biľtokbaadáskoľ ke|| bérlő részére megfizetni.
A lakást a megállapodás a|źńrźsáú kovető 45 napon
belül a volt bérlőnek ki ke|l tiríteni és át kell adnia a
bérbeadó szeľvezetnek.''

11.$ A Rendelet 41. $ (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(6) A Képviselő-testiilet eseti fe|hata|mazása
a|apjźn a béľbeadő szervezet jogosult a
megállapodást azonna|i hatállyal felmondani,
amennyiben béľlő vagy a jogcím nélküli
lakáshasználó a (3) és (a) bekezdésben rögzítettek
szeľinti rész|etťlzetési megállapodás valamint vállalt



előterjesztés 2. szómú melléklete

részletének megťlzetését elmulasztj a. adósságtörlesĺés bármely esedékes ľészletének
me gfĺzetését e lmu lasztj a.''

12. $ (1) Ez a rendelet 2015. június 26. napján |ép

hatályba. Rende|kezéseit a folyamatban lévő
eljárásokban is kell alkalmami.

(2) E ľendelet a hatĺályba lépését követő napon hatÁllyźú

veszti.

Budapest,20l5. június

Danada-Rimán Edina
dr. Kocsis Máté

jegyző
polgármester


