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B ud apest Józsefvá ľosi on ko rmány zat
Képviselő-testÍilet e számá,ra

Tĺsztelt Kópviselő.testĺilet!

I. TényáIIás és diintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuiĺľosi Önkormanyzat tulajdonában a||ő lakások bérbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéről szőIő aBudapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi
onkormrányzat Képviselő-testületének |612010. (III.08.) ĺinkoľmĺínyzati rendeletét a
Képviselő-testtilet 2015. június 4. napjrĺn 28l20|5.NI.4.) önkormlányzati rendelętével
módosította. A módosító ľendelet 29. $ (1) bekezdése rogziti: ,,Ez a rendelet 2015.június 5.
napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő eljarásokban is kell a|ka|mazni.,,.

A 28|20I5.(VI.4.) önkoľmányzati rende|et, mint módosító rendelet ahatáIybalépését követő
napon már hatá|yáú veszítette, és annak az átmeneti ľendelkezéseket tarta|mazô 29.$-a pedig
nem épült be az eredeti rendelet normaszcivegébe, azaz az Alaprendelet 68.$-a nem módosult.
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A módosító ľendelet 29.$-a rendelkezni kívĺánt az źńmeĺeti időszakľól (folyamatban lévő
iigyek esetében való alkalmazástő|), ám nem rendelkezett annak az A|aprendeletbe való
beépítésérőI, így az nem felel meg a jogszabźiyszetkesrtésről szóló 61/f009. (XII.|4.) IRM
rendelet előírásainak.

A jogalkotó eredeti szénďéka ugyan arca irányult, hogy a módosult rendelkezéseket csak a
2015. junius 05. napja után benffitott kérelmek, beadványok elinĹézésekoľ kelljen
alkalmazni, de ez a szźnđék f,rgyelemmel az Alaprendelet lźhjegyzetében tala|hatő
hatálybalépésre (átmeneti rendelkezésekľe) vonatkozó utalással felreéľtelmezésre adhat okot,
emiatt annak töľlése szfüséges.

A Kormányhivatallal töľtént egyeztetést követően a Budapest Józsefuiírosi Önkormźnyzat
fulajdonában álló lakások bérbeadásĺĺnak feltételeiről' valamint a lakbér méľtékéről sző|ő a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testtiletének 1612010.
(III.08.) önkormányzati rendelet módosításara nincsen szĺikség, hiszen a helyesbítés
normaszöveget nem érint, íey azt saját hatáskörben az onkormányzat kijavíthatja,
adminisztrációs hibara töľténő hivatkozással.

Az ebből ahe|yzetből eredő kellemetlenségek oľvoslása miatt, az esetleges félreéľtelmezésí,
anomáliák feloldása végett, mivel a rendeletben szeľeplő |źbjegyzetben foglaltak
félľeértésekľe adhatnak okot' sziikségesnek taľtjuk, hogy azok az igyfelek, józsefuiĺrosi
polgiírok, akiknek 2015. június 5-e előtt, azaz a rendeletmódosítás hatáiybalépés napját
mege|ozően jogerős bírósági ítélettel vagy végzéssel lezaľu|t az ugye - kivéve az ĺlnkényes
lakásfoglalókat és azokat, akiknek a bérleti jogviszonyát az oĺlkormźnyzat magataľtásbeli
problémák miatt mondta fel és a felmondás jogszenĺségét a bíróság jogerősen megéi|apította -

kapjanak egy tájékoztatést arľól, hogy az ügyfü bizonyos feltételek fennállása esetén

rendezhető.

A tájékoztatő elkészítésére és kiküldésére az onkoľmlányzat felkéľi a Józsefuarosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t.

Az ĺinkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormrínyhivatalok részére torténő megküldésének ľendjéről szóló 23l20t2. (Iv.25.) KIM
rendelet szerint a jegyzil a képviselő-testĹilet által megalkotott, a polgiĺrmester és a jegyző
á|ta| a\áírt és a szervezeti és miĺködési szabá|yzatban meghatźlrozott módon kihirdetett
önkoľmanyzati renďe|etet a kihiľdetést kĺivető haľmadik munkanapon küldi meg az illetékes
fovárosi és megyei kormĺányhivatalnak.

A 20|3. július I. napját megelőzőenhatá|yba lépett és 2013. június 30. napjźlt követően
megváltoztatott önkormźnyzati rendelet esetében a jegyző az e|só vátltozás hatźiyba lépése

szerinti, tovźhbá valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetu szöveget küldi
meg a koľmanyhivatalnak.

II. A beterjesztés indoka és III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A rendeletben szereplő az alaprendelet normaszövegébe be nem épült átmeneti

rendelkezéseket taľtalmaző |ábjegyzet jogszabá|yszerkesztési hibából adódóan esetleges

felreértelmezési, értelmezési anomá|iáikhoz vezetett, melyek feloldása, ezá|ta| az tigyfelek
megfelelő tájékoztatása a beterjesztés indoka és a döntés célja. A dĺjntés pérungyi fedeztet
nem igényel.

IV. Jogszabályĺ ktirnyezet

A jogszabályszerkesztésről szóló 6112009 (XII.14.) IRM ľendelet 84. $ (4) bekezdése rögzíti:

,,Az átmeneti ľendelkezéseket - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - annak a jogszabźtlynak
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kell tartalmaznia, amelynek a|kalmazására vonatkozó rendelkezéstbrta|maz (atovábbiakban:
alapjogszabáIy).,,

,,86. $ (I) 
^z 

átmeneti rendelkezésekben pontosan meg kell határozní, hogy azok a jogszabá|y

hatěiyaalátartozőmelyesetekľevonatkoznak.

(2) Atmeneti rendelkezésben lehet előírni, hogy az átmenęti időszakban

a) már a jogszabáiyhatáIybalépését mege|őzóen bekĺjvetkezett jogi tények éľtékelése soľán is
az tlj szabá|y ozást kell a j o gh atás kiv á|tása szemp ontj ábó 1 fi gyelemb e venni,

d) u adott jogszabá|y ľendelkezései helyett a jogszabály hatálybalépése előtt hatályos
szabźiy ozást kell alkalmazni, v agy

87. $ (1) A módosított vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésre vonatkozó, az
alapjogszabá|yba beépített átmeneti rendelkezésnek mereven kell hivatkoznia a módosító
vagy hatályon kívül he|yező rendelkezésttartalmaző szerkezeti egységre, éstarta|maznia kell
az átmeneti rendelkezés hatźiybalépésének az időpontjźlra vagy az átmeneti rendelkezés
a|ka|mazásanakkezdő,illetvezarőiđőpontjiíĺavonatkozőuta|ást.,,

Az önkoľmányzati ľendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővarosi és megyei
kormányhivatalok részére toľténő megktildésének ľendjéről szóló 2312012. (IV.25.) KIM
rendelet szeľint:

,,./. $ (I) A jegłző a laźpviselő-testiilet által megalkotott, a polgórmester és a jegłző óltal
aláírt és a szervezeti és műkbdési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett
önkormónyzati rendeletet a kihirdetést lavetően a (3) bekezdésben meghatározott módon és

időben kĺildi meg az illetékes fővárosi és megłei kormányhivatalnak (a továbbiakban:
Irormányhivatal).

(2) Amennyiben az Ónkormányzati rendelet helyesbítésére van szüIaég, a jegłző a helyesbítés
kihirdetését követően az (I) bekpzdésben meghatározott módon legkesőbb a kihirdetést kovető
munknnapon megkĺ;ldi a karmányhivatalnak a helyesbítés tényéről tÓrténő tájéIĺoztatást és az
önlarmónyzati rendelet helyesbített változatát.

(3) A jegłző _ a (4) bekezdésben foglalt kiýétellel _ az (I) bekezdésben meghatározott
onkormányzati ľendeletet és annak, valamint - ha az önkormányzati rendelet módosító vagł
hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz - az abban foglalt módosítással vagł
hatólyon kívüI helyezéssel érintett Ônkormĺźnyzati rendelet valamennyi jÓvőbeni idődllapota
szerinti eglséges szerkezetĺÍ szĺ)vegét, legkésőbb a kihirdetést kÓvető harmadik munkanapon,

a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikni rendszeren
ker e s ztül me glail di a koľ mányhiv at alnak.

(4) A 20]3. július I. napját megelőzően hatályba lépett és 20]3. június 30. napját követően

megváltoztatott önlrnrmányzati rendelet esetében a jegző az első vákozás hatályba lépése

szerinti, továbbó valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egłséges szerkezetíĺ szoveget ktildi
me g a kormányhivatąlnak.

(5) onkormányzati rendelet helyesbítése esetĺźn a jeglző a helyesbítés tényéről tÓrténő

tájélroztatĺźst, az ônkormányzati rendelet helyesbített változatót, valamint a (3) bekezdés

szerinti egłséges szerkezetű szoveget legkésőbb a helyesbítés kazzétételét kovető munkanapon
a (3) bekezdés szerinti módon is megküldi a kormányhivatalnak'

2. $ A jegyző a helyi ĺ)nkormányzat kepviselő-testi.łlete, a képviselő-testtilet bizottsága,
tórsulása, valamint ą részonkormányzat testülete lilésének jegłzőkĺ;nyvét az ülést kbvető ]5
napon belul ą Nemzeti JogszabáIytár szolgáltatója által e célra kialąkított informatikai
r e nds z e r en ke r e s z tĺil me glail di a kor m ányhiv at al n ak','
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A fentiek a|apjén kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi hattrozatijavaslatot
elfogadni szíveskedj en.

H.łľÁnoz,ą.TI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) azolr ügyfelek, jĺ5zsefvárusi polgáľok, akiklek 2015. junius 5. napja e|ĺJtt, azaz a
Budapest Józsęfuárosi onkormányzat tulajdonábaĺ áI|ő lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéről szóló rendeletmódosítás hatálybalépése napját mege|őzÍien
jogeľős bírósági ítélettel vagy végzéssel lezárult az ügytik, kapjanak egy közvetlen, írásbeli
megkeresést anő|, hogy az ügyĹik rendezése éľdekében keressék fel a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. ngyféIszo|gźt|atát (együttműkĺidés).

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016' február 4.

2') az 1.) pontban írtak nem vonatkoznak az onkényes lakásfoglalókĺa és azo|<ta, akiknek a
bérleti jogviszonyát az onkormanyzat magataľtásbeli problémák miatt mondta fel és a
felmondás j o gszenĺs é gét a bír ő sáe j o gerő sen me gállapította.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2016. február 4.

3.) felkéľi a Józsefvfuosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
megkeresés elkészítéséľe és kiküldésére.

Felelős: JózsefuaľosiGazdálkodásiKözpontZrt.igazgatőságánakelnöke
Hataľidő: 2016. februáľ 10.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jĺizsefváľosi Gazdálkodási KőzpontZrt.

Budapest, 2016. februttr 2.

łFluL"
dľ. Saľa Botond Attila

alpolgármester
Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából :

/t.I. ĺ// |t,
/1{ -r.-[4'[z;1vor. lvleszar.ĎrlKa

a|jegyző


