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A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 20 |7 . március 09. ..s2. napirend

Tárgy: Javas|at a béľlővédelmĺ pľogľammal kapcsolatos dtintések meghozataláľa

A napirendet nyílt ĺilésen kell tárgyalni, a rendelet és ahatározat elfogadásĺíhoz minősített szavazat-
tiibbség sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi

Emberĺ Erőfoľľĺĺs Bizottság véleményezi x
Hatát ozati jav as|at a bizottsźĘ számźr a:

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek aze|őteqesztés megtĺĺľgyalását.

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

I. TényáI|ás es a döntés tarúalmának ľészletes ismeľtetése

jĄz iinkormźtnyzati lakásgazdálkodás kérdése mindig is meghatĺároző pil|ére volt a teleptilések és keľü-
letek vagyonpolitikájának. Napjainkban az á|ta|ános vagyongazdálkodási szempontok mellett egyre
inkább felerősiidtek a szociális elvarások is e területtel szemben, így u önkormányzatnak ezen a téren
egyszerľe kell megfelelni a felelős hasznosítási elveknek, illetve a mélüányos üámogatĺísi logikának.
Firyelembe véve, hogy a vagyongazÁálkodás ery lassan váitoz.o' heteľogén stľuktrirą igen nehéz
o|yan rendszer kia|akitźtsą amely minden érintett esetében egyszerre és pontosan ugyanúgy nytĄt azo-
nos minősé gti szo|gáitatást,

Az elmúlt évek során, illetve az átta|akított vag1ĺongazdálkodási működésnek köszönhetően lehetőség
nyi|t a keriilet |akásgazdá|kodási folyamatainat gazdasági miĺkiidésének részletes megismerésére,
illetve a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt. |étrejöttéve| az e||áttÁsi láncok megfelelő összekap-
csolásával biztosítottrá vźit a hatékony fe|adatvégzés. Tekintettel tehát arra' hogy az ötlkotmányzati
apparáfus alkalmas az esetleges nehézségek kiki'iszöbölésére, érdemes alapjaiban is feltilvizsgáIni a
keriilet erre vonatkoző szabéůytendszerét, ameýnek újragondolásaa|temativáĺtkínálhat ery gazdaságĹ
lag kiegyensriýozott, hosszú tĺĺvon is finanszírożlató, ugyanakkor igazságos és méltĺányos lakásgaz-
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dá|kodási modell kialakításáhozilgy, hogy közben az érintettek számáĺa minőségi és egyedi Ĺigyinté-
zes źů|rendelkezésre.

A kerületi önkoľmányzat jelenleg mintegy 3 850 (több mint 153 ezet légyzetméternyi) haszĺrosított
lakással rendelkezik, mellyel Józsefuáros a főváros legnagyobb lakásállományát mondhatja magáénak'
Bár az önkormányzat éwő|-évre milliárdos összeget fordít a karbantaĺtĺási és felújíĹási munká|atokrą
sajnos az önkoľmányzati tulajdonban lévő ingatlanok állapota elmarad a piaci äúliagfći.

A fentiekből részben kiivetkezit hogy aztinkormányzati lakásállomany bérlői és használói is inkább a
szociálisan nehezebb kortilmények között élök közé sorolhatók. Ennek eredményeként a fizetési haj-
landóság jelenti az egyik legnagyobb nehézséget, ráadásul hiába rendelkezik az öĺlkormányzati műkö-
dés ttibbrétegiĺ szociális segítő rendszeľrel, a valóban rászorulóknak csupán egy része él a lehetősé-
gekkel, ami vegső soron nägy-értékben terheli meg az önkormĺányzat kiiltségvetését. Éppen ez,ert
olyan miĺkiidési stľuktúra kialakíüása szükséges, amelyben a valóban rĺászorulók és az önkormźnyzatta|
eryébként egyiittműktidő lakók firyelembe véve rászorultságuk mértékét olyan segítséget kapjanak,
amely megelőzi a hátľalékok felhalmozódását.

Jelen előterjesztés fe|adat4 hogy döntsön a keľiileti lakásgazdálkodási modell megujítĺásĺáľól, a rende-
leti kiirnyezet váitonatźsa|Íő|. Az onkormányzat és a Józsefuárosi Gazdálkodrási Központ Zrt.között
létrejött közszo|gáitatźlsi szerződések és az onkormźnyzat bérlővédelmi programjára figyelemmel
indokolt a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéről szn|ő 16/2010. (III.08.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: lakás-
rendelet), valamint a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodrást nyujtó szociális és
gyermekjóléti ellátĺísok helyi szabályairól szóló I0/20I5. (m. 01.) önkormĺínyzati rendelet (a továbbĹ
akban: szociális rendelet) módosítása.

Á' lakásrendelet főbb módosításai a ktivetkezők:

- Az előbérleti jogon alapuló bérbeadási jogcím ismételt bérbeadásra módosul - az előbérleti
j og megszíĺntetésével.

- A hatÁrozott idejű bérleti szerzadéslejártźtt követően a bérlő szźlmźna biĺosítja a bérleti szer-
ződés megkiitésének lehetőségét, ha a bérlővel szemben nem állnak fenn a bérleti szprződés megköté-
sét akadályozó körülmények, azonban a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönthet úry, hory nem
köti meg a bérleti szerződést.Ilyen eset lehet, ha a bérlővel szemben magatarhási problémĺák vannak'

- A jelenleg hatĺáIyos rendelet minden bérleti szerződés megkötése előtt bérbeadóihoz.zźĄźru|ást
írta elő. AzLtv. a|apjátn négy esetben sziikséges bérbeadói hoz'zź!ára|ása. A módosíüĺs követi azLtv.
szabáiyozźsát, és ezz'el egyťÍta| könnyíti a béľbeadó szeĺveznt munkáját, és gyorsítja az e|járás mene-
tét.

- Az-okban az esetekben' amelyekben kizfuő|ag a jogszabáiyi feltételek teljesiilése esetén kiithe-
tő meg a bérleti szerződés, illetve adható bérbeadói hozzá$ám|ás, a bérbeadói jogok gyakorlója a bér-
beadó szervezptetbizzameg a feladat végrehajtásával. Abban az esetben, ha a bérbeadói jogok gya-
korlója nem kívĺá:rja ismételten megkiitni a bérleti szerződést, a rendelet.módosítás által lehetősége
nyílik arrą hogy meghozlrassa a megfelelő fulajdonosi döntéseket.

- A béľbeadás és a bérleti jogviszony megszüntetésének feltételrendszere módosu|, mely érinti
többek között ajelenleg hatályos lakásrendelet l1. $-át' 11/A. $-át' 18. $.át.

A volt bérlők tźtmogatźsźtt szo|gáůta a Képviselő-testtilet 27/2016. (II.04.) szamú határozat4 amely
lehetővé tette, hogy amk a lakosok, akiknek az ellenfü folyamatban volt peres eljáľás jogerős végzés-
sel lezárult, együttmfüiidőhozzÁái|áts esetén lehetőséget kapjanak rész|etťlzetési megállapodás megkö-
tésérejogviszonyuk rendezése érdekében. A személyre szabott problémakezelésnek köszönhetően az
érintett családok tiibb mint 25 Yo-afudott élni a lehetőséggel.

A jelenleg hatályos szociális rendelet háttra|é|<kezelési tĺĺmogatrás, rendkívĹili telepiilési tiĺmogaüís,
fütésiho7f,Ąáru|ás formájában |akhatáshoz kapcsolódó tĺĺmogatást biĺosít a kerületi rászoru|ő lakosok
részśre.

Fenti tĺámogatĺísi formĺákon feliil javasolt egy új szociális támogaüísi forma bevezetése, hátralékki-
egyen l ítő tĺámogatĺís néven.
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Az ttj támogatźts az önkormátnyzzti bérlakásokban élő, a |akbér-, lakáshasználati és kapcsolódó kiilön-
szo|gźitatási díjat felhalmozó, rész|etflzntési megállapodásban foglaltakat maradéktalanu| te|jesítő, az
együttmiĺködést és fizetési készséget bizonyító bérlők vagy jogcímnélkĺili lakáshasználók üámogatĺását
szolgálja. A támogatźtssal a részletfizetési megállapodás alapjrán az e|maradźs ZíYo-änak megfizetése
alól mentesülnek a kerületi családok azáL|ta|'hogy ezt. az összeget az onkormźnyzat trámogatásként
biztosítja. Ez a ťlzetési könnyítés nagy segítség lehet az elmaĺadźlsukat jórészt már visszafizptő szemé-
lyek és családok részére, a megállapított Łímogatás lakbérbevéte|lé alakul áĹ lakbéťóváíras formájźr
ban.

osszefoglalva a rendelet móđosítása révén kialakuló struktúra sonán tiszta jogszabźiyi helyzet jöhet
létre, amelyben az elmúlt évek tapasztalatzira épitve garantáltnak látjuk Józsefuáros hossall üívon is
fenntartható |akásgaztźúkodását.

il. A beteľjesztes indoka

Az onkormźnyz'at és a Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közntt létrejött közszo|gáitatźlsi szeľ-
ződésben kapott fe|adate||áúźts jogi szabáiyozÁsa és a Bérlővédelmi Programra, valamint az onkor-
mźnyzat tulajdonában lévő lakásokban élő bérlők, jogcímnélküli lakáshasználók helyzetére figyelem-
mel, a t-ĺámogatás mielőbbi bevezetése érdekében indokolt, hogy a rendeletmódosítások tekintetében a
Képviselő-testiilet döntésétazDl7. március 09-én tartandó ülésén megllozza.

m. A döntés célja' pénzĺigyĺ hatása

A döntés cé|ja: a bérbeadó sz-ervezpt feladatellátrásának pontos meglntározátsa, valamint a bérleti jog-
viszonyok szabźůyozźsiának pontositźsa" a bérlővédelmi program részeként tĄ tźmogatátsi foľma beve-
zetése.
Jelenleg 132 db olyan érvényben lévő rész|etťlzntesi megállapodást taľt nyilvĺín a Józsefuárosi GazÄáú-
kodási Központ Zrt., aho| az adósok nem vettek igénybe települési tlámogatást és a25 Yokedvennény
f,rgyelembevételével2017-ben jogosulttá válhatnak azűjtálmogatátsra. A jelenleg folyamatban lévő és
a 2017. évben várhatóan megkötésre keľülő rész|etfizetési megállapodások |ejálratát figyelembe véve
15 millió forint biztosítĺísa sziikséges éves szinten.
A2017. évi üámogatás fedezetét javaslom a lakbérbevételek e|őirźnyzatźnak emelésével biĺosítani.
2018-tól elözetes kötelezettségvállalástjavaslok évente 15.000 e Ft összegben önként vái|a|t feladat-
ként az önkormányzat saját miĺködési _ lakbér - bevételeinek terhére.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet

A Képviselő-testĺilet feladat- és hatáskiire a Magyarorság helyi öĺtkormányzatairól szóló 201I. évi
cLxxxIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 14. pontjában és a 42. $ 1. pontjában foglaltakon alapul.

A fentiek atapjźn kérem az előterjesztés mellék|etétképező rendelet és az a|átbbihatfuozatijavaslat
elfogadását.

II,ł'ľÁnozł'TI JAvASLAT

A Képvĺselő-testĺilet úgy diint' hogy

|. apénzbeli és teľmész.etbeni, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális és gyermekjóléti
ellátások he|yi szabźůyairól szóló |0/2015 . (m. 01 .) önkormĺányzati rendelet 20|7 . mźtrcius 13. nap-
jánhatéiyba lépő módosításáya| a hátralékkiegyen|itő tĺámogaĺísra 20l7-ben 15.000,0 e Ft-ot bizto.
sít a lakbérbevételek e|őlr,arryzatźnak emelésével önként vźila|t feladatként, 2018. évtől előzetes
kötelezettséget vállal hatźrozat|an iđőre évente 15.000,0 e Ft összegben az önkormźnyzatmÍĺködési

- lakbéľ - bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Haüíľidő: 2017. mĺáľcius 13.

2. a) az l. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevétel 11602 cím - kötelező fe|adat_ miĺkiidési
bevétel (akbér) e|ólĺányzatát és a kiadás 11303 cím - önként vállalt feladat _ ellátotüak pénzbeli
juttatásae|őlrźnyzatźú 15.000,0 e Ft-tal megemeli. 
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b) felkéri a polgármestert, hogy ahatározztban foglaltakata20I7. évi költségvetési rendelet módo-
síĺĺsánál ésazaztkövető évekköltségvetésének tervezésénéI vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2017 . március 09., b) pont esetében a f0|7 . évi költségvetési rendelęt mó-

dosítása és azartkövetö évek költségvetésének tervezése

A döntés végrehajtĺísńtvégző szewezeti egység: Humánszolgáltatásĺ Ügyoszfuáty, Pénzĺigyi Ügy.
osztály' Józsefváľosi GazdáIkod ási Kőzpont Zrt.

Budapest, 2017 . március 06.

Tö'rvényességi ellenőrzes:
Danada-Rimán Edina

jegsĺző
nevében és megbíásából:

a|jegyző



az e|őterj esztés mel lékl ete

Budapest ľ'ővĺĹros VIII. kerütet Józsefuáľosĺ onkoľmányzatKépviselő-testĺiletének

.....120|7. (.....) tinkoľmányzati ľendelete

' egyesiinkoľmányzatĺľendeletekmódosÍtĺísáľól

Budapest Fővĺáľos VItr. keriilet Józsefuĺĺľosi Ónkormányzat Képviselö.testĺilete

az I-36. $ tekintetében az A|aptöľvény 32. cikĺ< (2) bekez-désében meghatározott eredeti jogalkotói
hatláskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pondában meghatźrozott feladatkörében eljĺár-
va, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésiikre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi Lxxvm. tiirvény 3. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazátsa alapján

a 3742. $ tekintetében az Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezÄésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a szociális igazgatásrći és szociális ellátásokról sző|ő 1993. évi III. törvény 25. $ (3)
bekezdés b) pontjában, 26. $-ában, 32. $ (3) bekezdésében,45. $ (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapjźn

a következőket ľendeli el:

t. Á. Budapest Jĺózsefváľosi Onkoľmányzattulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeĹ
ľől, valamint a lakbéľ mértékéľőI szőiő !612010. (m.08.) łinkormányzati ľendelet módosítása

1. s A Budapest Józsefrárosi Önkoľmányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásĺínak feltételeifől,
valamint a lakbér méľtékéről sz6|ćl |6/2010' (m.08.) tinkormányzati rendelet (a továbbiakban:
LakásľendeleQ 2. $ (1) bekezdés a) pontja heýébe a kiivetkező rendelkezés lép:

[Képviselő-testüIet az önkormányzati tulajdonú lakosok bérbeądásóra vonatkozó hatóskörét _jelen
rendeletbenfoglaltfeladattnegosztĺźsb(m - (E alóbbi szervezetelłe, személyelĺre ruhazza ót...J

,,a)az Emberi Erőfoľrĺás Bizottságra (a továbbiakbaĺ: áftaháuott szociális haĺáskört gyakorló
bizottság)''

2. s (1) A Lakásľendelet 3. $ (4) bekezdés i) pontja helyébe a kiivetkező rendelkezes lép:

[A lalaźsok bérbeadása történhet: ...]

,,i) rendkíviili bérbeadás a|apján,,

(2) ALakźsrendelet 3. $ (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés Iép:

[Á lalrasok bérbeąddsą történhet: ...]

,,k) ismételt bérbeadás alapjĺán''

3. $ A Lakásrendelet 4. $ (2)-(4)bekezdése helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

,,(2) Apá|yázat kiírásĺáľól, apáiyźuat egyedi feltételeinek és érvénytelenségi okainak meghaüáľozĺsĺíról
a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dont.

(3) Páůyáuat csak iires lakás béľbeadősára" vagy akkor írható ki, ha a lakásban lakó személy nyilat-
kozataalapján az iiľessé válás időpontja ismert.
(4) A péiyázzrti eljĺáľás lebonyolítĺísrának feltételeit a mindenkori versenyeztetési szabályokról szo|ó
képviselő-testiiletihatźrozatszabáilyoz'za.,'

4. s (1) A Lakásrendelet 8' $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

t:



,,(I) Az áftuházott szociális hatásköľt gyakorló bizottság javas|atźra - a bérbeadő szęrvez'ethez
benyujtott kérelmek a|apjźn - pźůyázaton kívül, mélüányosságból, a szociális, jövedelmi és vagyoni
feltételek vizsgźůatáva|' a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsíg évente legfeljebb t2 |akźs bér-
beadásáról dönthet, amennyiben akére|mező VIII. kerületben lakó- vagy tartőzkodási hellyel ľendel-
kezik, vagy rendelkezett."

(2) A Lakásrendelet 8. $ (3).(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnĺk:

,,(3) Az (1) bekezdés esetében bérleti szerződés szociális |akbérfizetési kötelezettséggel, 1 év hatĺíro-
zott időre kiithető.

() Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírá|ása legalább 3 Íős előkészítő munkacsopoľt (a továbbiak-
ban: előkészítő munkacsoport) javaslata a|apján töľténik. A munkacsoportban résztvevők körét a pol-
gĺírmester határoz'za meg annak Íigyelembevételével, hogy tagiainak tiibb, mint a fele szociális vary
gyermekjóléti, vagy ktiznevelési, YdE! egészségtiryi, vagy rendvédelmi területen folytat munkatev-
ékenységet vagy a bérbeadó szervezette| munkaviszonyban vary munkaviszonyjellegűjogviszonyban
áů|.

(5) Az előkészítő munkacsoport a kérelemben foglaltalq a benýjtott igazolĺások, a Józsefrárosi Szo-
ciális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont áita1. e|készített helyszíni környezetüanulmány alapján
készíti el a kérelmező tźtmogatźtsára vonatkoző javaslratźú.,,

(3) A Lakásrendelet 8. $ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezes lép:

,,(7) Akérelmező részére a bérbeadó szervezet legfeljebb három lakás megtekintését biztosítja. Amen-
nyiben a kérelmező a bemutatott lakások egyikét sem fogadja el, úry a bérbeadó szervezet további
lakások felajĺánlásáľa nem köteles, és mentesül a bérleti szerződés megkötésének kötelezettsége alól.''

5. s A Lakásrendelet 9. $ (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezes Iép:

,,(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apján a lakásbaĺr visszamaradt jogcím nélkiili
lakáshasználónak, azá|ta|ahasznáůt lakást is - a l0. $ (1) bekezdésében meglatźrozottak szerint -
bérbe lehet adni' ha a lakásba töľténő költözésére vonatkozóan béľbeadói hozzźýáru|źlst adtak" és a
lakás nagysárya a lakźsigény mértékét nem haladja meg, és állandó lakcím bejelentéssel, életvitel-
szeriĺen lakott a lakásban a bérlő ha|álát megelőző 3 évben és a bérlőnek unokája (a nem befogadott
gyermekének sztiletett ryeľmeke), testvére, é|ettźnsa, illetve a bérlő házastźrsźtnak szülője, gyermeke,

unokája, testvére.

(5) A lakásban visszamaradt használók lakás igénye mértékének megái|apítźlsánáů az 1. mellékletben
foglaltakat kell firyelembe venni azza|,hogy a kérelmezővel mĺír a bérlő életében is állandó jelleggel
egyiittlakó személyeket lehet szźmitásba venni. Allandó jelleggel együttlakó személynek minősül az,
aki életvitelszeľĺĺen tartóz,kodik az adott lakásban.''

6. s (1) A Lakásrendelet 10. $ (1) bekezdése helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

,,(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság kérelemre, egyedi mérlegelés a|apján, ha nem áll fenn a
9. $ (6) bekezdésében megielölt kizźÍć, okok egyike sem, l évi időtartamĺą kiiltségelvíÍ, vagy piaci
lakbér fizetési kötelezettséggel adja bérbe a lakást.''

(2) A Lalĺásrendelet 10. $ (3) bekezdése helyebe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Ha abérlőhaléiautźna lakásban visszamaradt személy nem jogosult szociális béľletre, részére a
bérbeadĺás _ az egyéb feltételek fennállása esetén - kiiltségelvű, vagy piaci alapú - béľleti dfi
ťlzetésének előírása mellett történhet.''

7. s (1) A Lakásľendelet 11. $ (2) bekezdés b) pontjahelyébe akövetkező rendelkezés lép:



[Á2 Ltv. 23.s o bekezdése és a 26. $ (I) bekezdése alapján történő bérbeadói felmondós esetén a
bérlő részére az Ln. 26. s O-o bekezdésében foglalt követelményelcrlek megfelelő cserelalaźst kpll
běrbe adni, melyet a tulajdonosi jogokat glalarló bizottsóg jelöl ki...]

,,b) Ha a bérlő a lakása helyett nagyobb sznbaszámű lakást kér, kérelmére legfeljebb a jogos lakási-
génye mértékét meg nem haladó sznbaszźlmű lakás adható béľbe, amelynek lakhatóvá tételéľől bér-
beadó bérlővel írłásban megállapodĺást köt.'

(2) A Lakísrendelet 1 1. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezes Iép:

,'(3) Az(1)-(2) bekezdés esetén a megállapodás megkötéséről a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
dönt a bevételiikiadási e|őiráĺnyzaton rendelkezesre álló keretö'sszeg határźůg. Megfelelő másik lakás
biztosítĺĺsa soriín a kiürítendő lakás szobaszźtmźtt, alapteľületét és komfortfokozatát| va|arĺlint a jogos
lakásigénynek a rendelet 1. melléklete alapján megállapított mértékét kell kii|öniisen ťlgyelembe ven-
m-"

(3) A Lakásrendelet 11. $ (8)-(9) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(8) A (2) bekezőés c) pontja a|apján történő kiiliin-külön bérbe adott lakások egyiittes szoba szźlma
nem halađhatja meg a bérlő és a vele eryüttlakó, 24. s Q) bekezdésben meghatározott személyek
száma alapjĺán számitott lakásigény méľtékének a|só határahoz taĺtozó szobaszźtm és ehhez
hozzászźmítható egy szoba együttes sámát.

(9) A (2) bękezdés c) pontjának a|ka|mazäsa sorźn az új bérlő esetében a bérleti jogviszony létesítését
kizáró feltételeket vizsgálni kell. A nem a bérlőnek bérbe adott lakás után kiiltség elvű vagy piaci lak-
bért kell fizetni. Az iýen lakásľa csak határozott időre vagy feltétel bekövetkezeséig létesíthető bérleti
jogviszony."

(4) A Lakásrendelet l1. $-a a következő (10) bekezdéssel egésziil ki:

,,(l0) Az (1) bekezdésekben megllatározott jogcímek alapján, a bérleti sznrzadést a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság diintése a|apjźn a bérbeadó szewezetköti meg.''

8. s (l) A Lakásrendelet lllA. $ (2) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezes lép:

,,(2) Az Önkormĺĺnyzattal érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók alacsonyabb komfortfokozatú,
vagy kisebb alapterületű lakás bérbeadásźú kérhetik, a bérbe adandó lakás lakhatóvá tételének
megállapodasban való vállalásą és az áita|uk bérelt bérlemény leadĺísa mellett. Amennyiben a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizattsáry hozzÍ$átrul' a lakáscseréhezn a visszaadott és a bérbe adandó
lakás forgalmi érték kiiliinbözetének 40%o-átt fizetheti meg béľlő részére ez'z'a|, hogy a bérbeadó
jogosult az esetlegesen felhalmozott lakbér- és kapcsolódó kiiliin szolgáltatási díjhátralékáú a bér|a.

kások éľtékének kiilönbözetéből kiizvetlentil levonni. A levonások utĺín esetlegesen fennmaradó
összeget azönkormźnyzata felújítĺási munkákra fizeti ki a bérbeadó szervezetköltségvetése a|apján.,'

(2) A Lakásrendelet 11/A. $ (7) bekezdése helýbe a következő rendelkezés lép:

,,(7) Amennyiben a bér|ő álta| ťtzetendő lakás forgalmi érték kiilönbözet összegét _ a szociális ügyeket
gyakorló bizottsáry javaslata alapjĺán _ a tulajdonosi jogokat ryakorló biz.ottsátg mérsékli vagy t00 %o-

os méľtékig csökkenti, bérlő a lakást 3 évig semmilyen módon nem cserélheti tovább, és nem veheti
meg. Amennyiben bérlő a kedvezmény iisszegét megfizeti az onkormányzat részére, a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottsálg döntése alapján a lakást megvásárolhatja.''

(3) A Lakásrendelet 1 1/A. $ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(10) A l1lA. $-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a ľendelet
hatźilybalépését követően jogerőre emelkedett bírósági ítélet kötelezi a jogcim nélkiili lakáshasmálót a
lakás kiiirítésére. A rendelet hat.áýbalépése előttjogerőre emelkedett bíľósági ítéletek esetében, az e $-
ban írt feltételek teljesülése esetén a bérbeadó szeruezet a bérleti szerzndést megköti a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése alapjźn.',
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9. s (1) Lakásľendelet 13. $ (1).(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A házfelĹigyelói sza|gá|ati lalcĺsokat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelöli ki.

(2) 
^ 

hazfeliigyelői szo|gáůati lakásra a bérleti szerződést - munkavisz,anya fennállĺísának időtar-
tamára _ azza| a személýel kell megkötni, akit a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsőg jeliil és a há-
zfeltigyelői teendők e|láttźsára a hrázfeliigyelői feladatok elláĺásával megbízott szervezette| munkaszer-
ződést köt.''

10. s (1) Lakásrende|et|4. $ (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezes lép:

,,b) a bérbe adni kívánt lakás költségelvÍi béľleti díjának megfizetését vállalja' és''

(2) Lakásrendelet 14. $ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezes lép:

,,(5) Ha a fog|a|koztatási jogviszony megsziĺnésére a munkáltató érdekkörében felmeriilt ok miatt
kerĺil sor, a bérleti szprződést ery a|kalommal 1 éwel meg lehet hosszabbítani. A bérleti jogviszony 1

év elteltével megsziĺnik.''

11.s (1) Lakásrendelet 16. $ (1)-(3) bekezdése helýbe a ktivetkező ľendelkezés lép:

,,(1) Közérdekiĺ célból történik a lakás bérbeadása, ha a lakás elemi csapás' vagy más ok következté-
ben megsemmisült, balesetveszéýessé, vagy életveszélyessé nyilvánítottrík, az életveszelyes źl|apot
megsziintetésének idejére, valamint a balesetveszélyessé nyilvĺánított lakás esetében a balesetveszélyes
állapot megszüntetésének idejére.

(2) Amennyiben az (l) bekezdés szerinti |akás az önkormányzat tulajdona, a bérbeadó szewezet a
lakás korábbi bérlőjével átľľreneti jelleggel vagy a lakhatatlanná vált lakásra vonatkozó bérleti szer-
ződéssel megegyező feltétellel bérleti szerződést köt.

(3) Nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében, amennyiben a lakás fulajdonosa asajátmaga' vaw a
használó elhelyezéséről _ önhibáján kíviili okból - nem fud gondoskodni, a bérbeadő szervezet _
építéstiryi kötelezés esetén _ ideiglenes elhelyezésre határozott idejű bérleti szerzódést kiit az (1)

bekezdésbenĺögzítettlakáshaszrá|őjáxa|.',

(2) Lakásrendelet 16. $ (5) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(5) Az ideiglenes elhelyezes esetén a bérleti szerződést a bérbeadó szervezet köti meg. A bérbeadó
szervęzęt az ideiglenes elhelyezésrő|tźĄékoztatja a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottságot.''
(3) A Lakásrendelet 16. $-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az (1) bekezdésben meghaüírozott esetekben az önkormĺányzati lakás jogcím nélkiili
hasznáůőjźnak elhelyezesére a bérbeadó szervez'ethatáromtt idejiĺ haszná|ati szerződést köt.''

12. $ (l) Lakásrendelet 18. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Ha a hatátozott időre létesített bérleti szprzsdés a hatźrozott idő lejĺíľta miatt szíínik meg, az
onkormányzat a bér|őnek biztosít jogot a lakás ismételt bérbevételére, vagy másik lakást ad bérbe
feltéve, hogy nem következett be a béľletijog létesítését kizźrő ok.

(2) Az(1) bekezdésben meghatźrozott jogcÍm alapján:
a) az eredetilęg öt évnél riividebb időre szóló sznrződést a bérbeađó szęrvezetabér|ó kérelmére
iit évre meghosszabbítja (a továbbiakban: első öt éves béľleti időszak)'
b) az a) pontban meghatároz.ott sznrződés |ejártált kiivetően a bérlő kérelmére a bérbeadó
szervezet ismételten iit éwe megköti (a továbbiakban: második ö,t éves bérleti időszak),
c) a b) pontban megllatfuozott szerződés lejrártĺát követően a továbbiakban - valamennyi öt évľe
szólő szerzodés lejáľtít kiivetően - a bérlő kérelmére a bérbeadó szewezet ismételten ugyanilyen felté-
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tellel öt évre megköti a bérleti szeľződést amennyiben a béľlő a kérelmét, a bérleti szerzódés |ejáűtźůg
benyujtja és vele szemben nem állnak fenn a bérleti szerződés megkötését akadäůyoző okok.''

(2) Lakásrendelet 18. $ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) Ismételt bérbeadás jogcímen nem kiithető meg a bérleti szerződés, ha a bérleti jogviszony a bé-
rlőnek felróható okból szűnik meg feltéve, hory a bérbeadó a kérelem benyújtásának időpontjáig a
bérlőnek a felmondás előtti bérbeadói ťrgyelmeztetést már megkiildte.''

13. $ Lakásrendelet 19. $ (2) bekezdése helyébe akővetkez.o rendelkezés lép:

,,(2) Ismételt bérbeadás jogcímén a bérleti szerződést a bérbeadó szervezetkötheti meg.''

14. $ Lakásrendelet 20. $-a helyébe a következő ľendelkezes lép:

,,20. $ Ismételt bérbeadás jogcímén másik lakást kell bérbe adni, ha a megszíĺnt bérleti jogviszonnyal
érintett lakást önkormányzati érdek éľvényesítése, onkormányzat áita| kötött szeruódés miatt nem
lehet a jogosultjának bérbe adni.''

15. $ Lakásrende|et2I. $ (1) bekezdése helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,,(1) Ha a bérlőnek ismételt bérbeadás jogcíme a|apján másik lakást kell bérbe adni, amíg másik lakás
nem áll rendelkezésre és ennek bérbeadrásáľól nem sziiletik diintés, a Képviselő-testiilet felhatalmazísa
alapjrán a bérbeadó szervezeta fennálló bérleti jogviszony meghosszabbitásźró| dönt.'

16. $ A Lakásrende|et2|ĺA. $ (1)-(3) bekezdése helyebe a következő rendelkezés lép:

,,(|) Azza| a bérlővel, akihatfuozott időre szóló bérletiszerződéslejźłrtźúktivetően aszerződéskötést
akadźúyoző körülményeket elhĺáľította _ha a szeľződéskötés fe|tételei fennállnak _ uryanarra a lakásra
a bérbeadó szervezetűj,hatźrozott időre szóló bérleti szerződést köt.''

(2) E $ szerinti jogcím nélkiili lakáshasználó bérleti dij tartozÁsźt a 40.$ (5)-(6) bekezdésében fo-
glaltak szerint is teljesítheti, de ez esetben a lakást 3 évig semmilyen módon nem cserélheti tovább és
nem veheti meg. Amennyiben bérlő a kedvezmény összegét megfizeti az onkormányzat részére, a
tulajdonosi jogokat ryakorló bizottság döntése a|apjána lakást megvásárolhatja.

(3) E $-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatők abban az esetben, ha a rendelet hatźiýa|épését
követően jogerőre emelkedett bíľósági ítélet kötelezi a jogcím nélhili lakashasználót a lakás
kiiirítésére. A rendelet hatáiyba|épése előtt jogerőre emelkedett bírósági ítéletek esetében, az e $-ban
íľt feltételek teljesülése esetén a bérbeadó sznrvezet a bérleti sznrződést megköti a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság döntése alapjźn.,,

17. s (1) A Lakásrendelet 22. s 0) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A bérbeadó nevében az e ľendelet 50-55. $-okban szabáůyozott esetekben a szĹikséges bérbeadói
honź$ áru|źtst a bérbead ő szprv ezet adj a meg.''

(2) A Lakásrendelet 22. $ (3)-(5) bekezdése helyébe a következo rendelkezes lép:

,,(3) A béľleti szerződést írásba kell fogla|ni.

(4) Amennyiben a kijeliilt bérlő a bérleti szerz.odést a bérbeadói hozzÁjáru|ásban megielölt (legalább
10 munkanap) hatĺáľidőn belül nem köti meg, ahozzź!áralás érvényét veszti. A hatĺíridő önhibĺán kí\Ąili
elmulasztásĺának esetére, 30 napon beliil igazolrási kérelemnek van helye.

(5) A bérleti szerződést a bérbeadó szervezetkiiti meg. A bérleti szerződéssel az onkormányz.atváůk
jogosulthá és kötelezetté.'' i:
ls. s A Lakásľen de|et2YĺB.$ helyébe a következő rendelkezés lép: u,'ł,/
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'?2ĺB. $ E rendelet 3. $ (4) bekez'dés p) pontjában foglalt azon jogosultak részéľe, akik az
onkormányzat által meghirdetett hajléktalanokkal foglalkoző (LÉLEK-Program) progľamban me-
ghatźttozntt feltételeket teljesítették' a bérbeadó szswezpt a fulajdonosi jogokat gyakorló bizattsźę źůta|
kijeltilt lakásra egy évi hatźnozott időre szóló bérleti szerződés köt, szociális lakbérfizetési kö-
telezettséggel. A hatĺáľozott idő lejarta esetében a 40. $ (4) bekez,désében foglalt rendelkezések az
irĺínyadóak.''

19. s A Lakásrendelet 25. $ (l) bekezdés b) pontja heýébe a következő rendelkezés lép:

[A laĺaźs bérlője, amennyiben a lalaźs bérleti díja nem szocióIis alapon kert)I meghatározósra, új bér-
beaůźs esetén a szerződéslrĺjtéskor óvadékot köteles lizetni. Az óvądék mértélre...J

,,b) piaci alapon bérbe adott lakás esetében a lakás csö'lĺkentő-növelő tényező nélkiili |akbérének 3 havi
összege.''

20. s A Lakásľende|et26. $ (2) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezes lép:

,,(2)Ha a rendelet másként nem rendelkezik, abér|eti szerződést a bérbeadó szewez-et legfeljebb 5 évi
hatfuozott időtartamra köti meg.''

21. s A Lakásrende|etŻ7 , $ (1)-(2) bekezdése helyébe a kiivetkező rendelkezes lép:

,,(1) A béľbeadó szewezstazöt évné| rövidebb időre szóló bérleti jogviszoný meghosszabbíthatja.

Q) A szerződés meghossz-abbítása azt je|enti,hogy az öt évnél ľövidebb időre szólóan létrejött bérleti
szeruődés időtaltama úgy kerüI megĺáůtoztatásrą hory a szerz.ődés eľedeti időtaľtama _ az addigi
meghosszabbíüäsokat is figyelembe véve _ legfeljebb öt éwe növekszik. Ha a bérlet maľ öt éve fen-
náll, nem lehet a szerződést meghosszabbítani. Abban az esetben azonban, ha a rendeletben sza-
báůyozott feltételek fennállnak, új bérleti szerződést kell kötni.''

22.s A Lakásrende|et2&. $ (1) bekezdés f) pontja helýbe a ktivetkező rendelkezés lép:

[A Bérl eti Szerződé snek tartalmaznią kell kiilönös en... J

,,f) a bérbeadó és a bérlő épĺilettel, lakással, valamint a közös hasznźúatra szolgáló helyiségekkel és
területel.ĺJ<el kapcsolatos kötelezettsé geit" fe|adatait,,'

23. s (1) A Lakásrendelet 34. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A lalĺĺás rendeltetésszenĺ hasanáůatra alkalmas źůlapotźnak megteremtése, a berendezések
karbantartĺísa, az épii|ettel, kiizös hasznáůatra szolgáló helyiségekkel kapcsolatban íľt kiitelezettségek
és az elvégzetímunkáIatok költségeinek viselése vonatkozásában a bérbeadó és a bérlő megállapodása
azirányadő.,,

(2) A Lakásrendelet 34. $ (3) bekezdése helyebe a következő rendelkezes lép:

,,(3) A bérleti szerződés megkötése előtt a bérlő részvételével fel kell mérni és a bérlő nyi|atkozatźlt
figyelembe véve a bérleti szerződésben riigziteni kell, hogy M(|) bekezdésben megfiatźrozottmunká-
latok köziil, varhatóan melyek merülnek fel, valamint azt, hogyĺ a béľlő a munkálatokat el kívánja-e
végenli, ha igen, tételesen meg kell hatźroni az e|végenli kívánt munkálatok várhatő költségeinek
legmagasabb összegét is.''

24. s (1) A Lakásrendelet 36' $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Haahatźrozat|an időtaľtamľa szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő a bérleti jogviszony
megsztintetését kezdeményezi péĺube|i téľítés ellenében és a lakást kiiirítve áttadja, úgy a tulajdonosi .
jogokat ryakorló bizottsźę dö,ntésę a|apján, a lakás beköltözhető foľgalmi éľtékének legfeljebb |5%-a [, ,
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fizethető arészére. A pénzbeli térítés tisszegéből le kell vonni a lakbér- és a kapcsolódó kiilön szo|gźi-
tatási dfihátľalékot. A forgalmi éľtékbecslés és aközjegyzői nyilatkozat díjátt bérlő köteles megfizetni.''

(2) A Lakásrendelet 36. $ (3) bekezdése helyébe a következö ľendelkezes lép:

,,(3) Ha a bérleti jogviszony megszüntetését a mindenkor hatĺílyos helyi városrehabilitĺációról szóló
önkormányzati rendeletben rögzített feladatok e||źúása érdekében a bérbeadó kezdeményezi,
hatźrozat|an időtartamú bérlet eseténo a pénzbeli térítés az ingatlanfoľgalmi szakértó źital. meghatáro-
zott forgalmi érték 60Yo-a.,'

(3) A Lakásrendelet 36. $ (5) bekezdés b) pontja he|yébe a kiivetkező rendelkezés lép:

,,b) Amennyiben a bérbeadó hatźrozntt időre vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás esetében
kezdeményezi abér|etijogviszony megszüntetéség béľbeadó cserelakást, vagy pénzbeli térítést ajĺánl
fel. A pénzbeli térítés mértéke a béľlő által lakott lakás beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb
50%-a, ha a hatĺározott időből több mint néry év van háúra, legfeljebb 40 yo, ha a határozott időből
több mint három év van hátra' legfeljebb 30 %o,haahatźrozntt időből több mint két év vanháttrą
legfeljebb |ÜYo,haahatározott időből több mint eg1ĺ év vanhźttra.',

(a) A Lakásrendelet 36. $ (6) bekezdése helyébe a kö'vetkező ľende|kezes lép:

,,(6) A pénzbeli térítés minimum 25 %-źú a megállapodás a|áúĺásátt követő 8 napon beliil, a fennmaľadó
részt pedig a lakás birtokbaadását követő 15. napon belül kell bér|o részere megÍizetni. A lakást a
megállapodás a|źiĺősźt követő 45 napon belül a volt bérlőnek ki kell üríteni és át kell adniaa bérbeadó
szervezettek."

25. $ (1) A Lakásrendelet 40. $ (2)-(4) bekezdése helyébe a kö,vetkező ľendelkezés lép:

,,(2) Abérbeadó szervezet a bérl<íből jogcímnélkĺilivévźůt lakáshaszráló részére azáůta|a lakott lakást
a tartozás maľadéktalan rendezése esetén egy év időtartamľa ismételten bérbe adhatja, illetve taľto-
zásátĺak rész|etťlz-etesi megállapodásban vállalt megfizetése esetén _ feltétel bektivetkeztéig, a rész|et-
ťrzetési megállapodĺásban vállalt haüáľidőig _ használatba adhatja, a ténylegesen fizetendő költségelvíí,
illetve jogosultság esetén a szociális lakbénel megegyezó béľletĹ, illetve használati d(i megfizetése
mellett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megllatźtrozottrészletťlzetési megállapodást, hasznáiati szerződést és bér-
Ieti szerződést az e $-ban meghatározott feltételek teljesĹilése esetén a bérbeadó szervezet köti meg.

(4) A béľbeadő szeĺłezęt az egy év, valamint a rész|etťlzetési megállapodĺásban vállalt hatĺíridő eltelté-
vel, amennyiben a bérlő ellen ez idő a|att a bérlönek felróható ok miatt újabb felĺnondási etjĺírás nem
indult, bérlővel új, e rendelet feltételei szerint határozott idejÍĺ bérleti szeľződés köt.''

(2) A Lakásľenđelet 40. $ (6) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(6) Amennyiben a két lakás kiizötti foŕgalmi éľték kiilönbözet atntozÁs teljes összegét nem fedezi,
abban az esetben a Képviselő-testiilet fe|hata|mazása a|apján a béľbeadó szpĺvezet a tartozás
fennmaradó részére, az összeg 20 %-źľĺrak befizetését követően a jogcímnélhili lakáshasnlźůőva|
legfeljebb |2 hőnap időtartamľą részletfiz.etési megĺíllapodást kiit.'

(3) A Lakásľendelet 40. $ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) E $-ban foglalt szabályok nem alkalmazÁatćk abban az esetbeno ha a rendelet hatáýbalépését
követően jogerőre emelkedett bírósági ítélet ki'telezi a jogcím nélkĺili lakáshasználót a lakás
kiiirítéséľe. A rendelet hatálybalépése előtt jogeľőre emelkedett bírósági ítéletek esetében, az e $-ban
íľt feltételek teljesĺilése esetén a bérbeadó szervezet a bérleti szerződéstmegköti.''
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26. s A Lakásrende|et4|. $ (3)-(5) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:



,,(3) a) A Képviselő.testiilet felhata|mazźtsa alapján a bérbeadó szprłezet azza| a bérlővel, aki a külön
önkormányzati rendelet szerinti hźtra|é|,kezelési úímogatás jogosultsági feltételének nem felel meg
vagsĺ azt nem kívrínja igénybe venni és a fennálló tartoásanak |O%-áLt ery összegben vagy 60 nap
alatt részletekben megflzsti, a fennmaradó háhalékra legfeljebb 36 havi rész|etfizptesi megállapodást
köthet. A béľlő ettől eltéľő ľész|eťBzetési kéľelméről az Emberi Erőfonás Bizottsága javaslata alapján
a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a bérbeadó szervezetjavaslata a|apján dönt. Amennyiben a
bérlő a rész|etfizptési megállapodásba foglalt feltételeknek megfelelően, hiányalanul és késedelem
nélkul teljesíti a fizetési kötelezettségeit, aĺész|etťlzetést további kamat nem terheli. A bérlő a kiiliin
iinkormányzati rendeletben meghaŁĺľozottak szeľint jogosult a fennmaradő 25 %-os mértéHĺ hátľalék
hátralékkiegyen|ítő tźmogatźlsként történó megflzetését kérelmezni a Józsefoárosi Szociális Szolgál-
tató és Gyermekjóléti Kiizpontnál.

b) A Képviselő-testĺilet fe|hata|mazźtsa alapjan a bérbeadó szervezet azz'a| a jogcím nélkiili
lakáshasználóval, aki a kiilön önkormányzati rendelet szerinti hátralékkezelési tamogatĺás jogosultsági
feltételének nem felel meg vagy azt nem kívanja igénybe venni és a fennálló tartozásának I0oÁ.áú egy
összegben vagy 60 nap a|att részletekben megfizeti, a fennmaradó hátralélaa legfeljebb 36 havi ré-
szletfizetési megállapodást köthet. A bérlő ettől eltérő rész|etfizetési kéľelméröl az Emberi Erőforras
Bizottsága javaslata a|apján a tulajdonosi jogokat ryakorló bizottság a bérbeadó s7'erve7.ptjavaslata
a|apjátn dönt. Részletfizetési megállapodás a fennállô tartozás IDYo-őnak megfizetését követően kö-
thető meg. Amennyiben a jogcím nélktili lakáshasználó a ľészletfizetési megállapodásban foglalt felté-
teleknek megfelelően, hiĺänytalanul teljesíti a fizptési kötelezettségeit, arész|etflz'etést további kamat
nem teľheli. A jogcím nélküli lakĺáshasmáló a kiilön ö'nkormányzati rendeletben megllatźrozottzk sze.
rint jogosult a fennmaľadó 25 %o-os mértékÍĺ hátľalék hátralékkiegyen|itő tźmogatźtsként tö,rténő meg-
fizetésétkérelmeari a Józsefuĺírosi Szociá|is Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központnál'

c) A bérbeadő szpwezet azza| a harmadik személýel, aki a bérlő, illetve jogcím nélkiili lakáshasználó
fennálló taĺtozátsált ťlzeti meg,24 havi rész|etfizetési megállapodást köthet.

(4) A bérlőbőljogcím nélkiilivé vált lakáshasznźiőva| a bérbeadó szerveznt feltétel bekövetkeztésig, az
adósságkezelési szolgáltatĺás időtartamáig de legfeljebb a rész|etťlzetési megállapodásban vállalt
hatźridőighasznáiati szprzi5dést köt költségelvű lakbénel megegyező hasanálati díj megflzetése mel-
lett. Amennyiben a jogosultság fennáll úgy szociális lakbérrel megegyező hasznáůati diiat kel|
megállapítani.

(5) Amennyiben a béľlőből jogcím nélkiilivé vźit hasznáůó teljesíti a rész|etťlzetesi megállapodásban
vállaltakat, és a továbbiakban sem tartozźtsa és egyéb felmondási ok nem áll fenn, űgy a bérbeadó
szervezet arész|etflzetési megállapodásban rögzitett|ejfuati haĺáľidőt kiivető 90 napon belül a lakásra
| év határozott idejű bérleti szerződést köt.''

27. s A Lakásrendelet a következő új alcímmel 45lA. $-sal egésziil ki.

,,Bérlővédelmi program
4slA. $

(1) A béľlővédelmi program keretében az önkormányzat azoknak a béľlőknek, akik egyiittmiĺködnek
az önkormányzattal és betaľtják a közösségi egyiittélés szabźiyait, a bérbeadó a kiilön rendeletben
meghatároz.ottak szerint, segítséget nyujt a lakbér- és kapcsolódó kiilön szo|gá|tatási díjhátralék meg-
fizetéséhez.

(2) A béľbeadő sz.ervez.et a 60 napot meghaladó lakbér- és kapcsolódó kĺilön szolgáltatĺási díjhátralék-
kal rendelkezóbér|őkĺészśre részletes tájékoztatćft kiild a bérlővédelmi programba való részvétel le-
hetőségéről.''

28. s A Lakásrendelet 51. $ (1)-(2) bekezdése helyébe akövetkező ľendelkezés Iép:

,,(1) A bérbeadó s7-eÍve7'et hĺázastrársak és anyakönyvi nyi|vźntartásba bejegyzett élettĺírsak köz<is írás-
I
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beli kérelmére bérlőtĺársi szerződést köt.



(2) 
^ 

bérbeadó szervezet a bérlő és a vele együtt lakó gyeľmeke, unokája, szülője, nagyszü|ője,
élettiíľsa, testvére közös kéľelmére bér|őtĺársi szprzódéstköq ha:
a) a testvér a bérlővel a lakásban legalább 3 év ótafolyamatosan együtt lakit
b) életüárs a bérlővel a lakásban legalább 3 év őtzfolyamatosan együtt lakik.''

29. s A Lakásrendelet 52. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A bérbeadó szervez'et a bérlő (bérlőtárs, tláľsbérlő) kérelmére hozzźýźľul ahhoz, hogy a bérlő
örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermekét és annak hźvastársátt, e|tartőjál| testvéret unokáját,
é|ettársátt, egyenes ági rokonánakházastársát, továtbbá örö,kbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermekét
és annak házastőrsáú befogadja. A befogadó nyilatkozatot a (4) bekezdésben meghatározott, feltételek
fennállása esetén a bérbeadó szrur"ĺlezet írásban adja ki.''
30. s (1) A Lakásrendelet 53. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''(1) 
A bérbeadó szervezet_ a bérlő írásbeli kérelmére _hozzá$źmló nyilatkozatot ad ki ahhoz,hogy a

bérlő bérleti jogviszony folýatlása ellenében tartĺási sznrződést kössön az a|źhbi esetekben:
a) ha a bérlő hatźrozat|an idejíĺ bérleti jogviszonnyal rende|kezik,
b) szakorvosi véleménnye|igazn|jab hory tartĺásra szorul,
c) írásban nyilatkozik arról, hogy nincs jogszabźůy źital.tartźsra kötelezett, vagy igaza|ja, hogy a
taĺtásranem képes,
d) írásban nyilatkozik arról, hogy mással nem kötött tartási szerződést, és
e) az e|tartő a1alrtźsi szerződésben nyilatkozik arra vonatkozőan,hogyĺ atartásra képes, és kö-
telezettségeitaszerz(5désrészletestarta|mazza.',

(2) A Lakásľendelet 53. $ (4) bekezdése helyébe a kiivetkező rende|kezés lép:
,,(4) A Képviselő-testiilet fęlhata|mazźsa alapján a bérbeadó szervezet megfagadja a tartási szsr-
zadéshez va|ő hozzÁjźtrulásźú" ha a sznrződő felek életkotą avaĐĺ egyéb körü|ményei a|apjźn a bérlő
tartásra nem szorul, illetve aze|tatő atartásranem képes.''

31. s A Lakásrendelet 54. $ (l) bekezdés felvezető mondata helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(1) A bérbeadó szervezęt|1gz'Ąź!Í|t| a lakás albérletbe adástlhoz,ha:,,

32. $ A Lakásrendelet 55. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A lakáscseľéhezva|őhoná$átu|ástazLtv. keľetei között lehet megadni, illetve megtagadni.
A béľbeadóihoz.z,á$ára|ás megadásáró|,vagy megtagadásĺáľól a fulajdonosi jogokat ryakorló bizottság
dönt.''

33. $ A Lakásrendelet 56. $-a a következő,t$ (3) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(3) A bérbeadó szervezetazLtv.32. $-ában foglalt feltételek teljesĺilése esetén a jogviszony foly-
tatőjáxal bérleti szerződést köt.''

34. s A Lakásrendelet 60. $ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A béľbeadó szervez'et a bérlővel használati sznrződéstköt az építésĹkivitelezési munkálatok be-
fejezéséig, de legfeljebb egy évre, költségelviĺ lakbérrel megeg1ĺező mértékiĺ használati d(ifizetési kö-
telezettséggel.''

35. $ Ez a rendelet 2017. március 13. napján lép haüályba és a hat-álýalépést kiivető napon hatá|yźú
veszti.

36. s E ľendelet hatá|yba lépésével haÍźiyáú veszti a Lakásrende|et2. $ (1) bekezdés c.) pontja, a 4. $
(2)bekezdés a)-j) pontją (5) bekezdése, a 8 $ (2) bekezdése, (6) bekezdése, (8) bekezdés ac) alpontją
b)pontjĺánakba).bf)alpontjąa9$(a)bekezdésb)pontjąa11 $(6)-(7)bekezdései,aI1lA.$(6)o
bekezdése' a 14 $ (6) bekezdése, (8)-(9) bekezdése, 17. $-a, a 18 $ (3)-(5) bekezdése, a27. $ (7|'
bekezdése, a 34. $ (2) bekezdése. ť', ',; '..
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2. A,pénzbe|i és teľmészetbeni, valamint a szeméIyes gondoskodást nyújtĺó szociális és gyeľ.
mekjóléti el|átások helyi szabályaĺľĺól szóÄő t0l2015. (IIL 01.) önkoľmányzati ľende|et módo-

sítása

37. s A pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermekjó-
léti ellátások helyi szabályairól szs|ó 1012015. (m. 01.) ö,nkorményzati rendelet (a továbbiakban: Szo-
ciális Rendelet) 1. $-a a következő (6) bekezdéssel egeszül ki:

,,(6) A ľendelet 23lA. $-a kiterjed az oĺlkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlőjéľe, jogcímnélkĺili
hasznźiőjfua, fi'iggetlenül a bérlő vagy jogcímnélkiili lakáshasznáĺ|ő lakóhelyétő|.''

38. sA Szociális Rendelet 5. $-a a következő (7)bekezdéssel egésziil ki:

,,(7) A (2)-(5) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 23lA. $-ban szabá|yozott támogaúás
esetében.''

39. s A Szociális Rendelet 6. $ (2) bekezdése a következő ag) alponttal egészül ki:

[Áz onkormĺźnyzat szocióIis rászorultság esetén a j ogosult szĺźmóra:
t e lepťil és i t ámogatas t .... J

,,ag) hátralékkie gyen lítő tĺĺmo gatiásrď'

40. s A Szociális Rendelet 12. $-a (2)bekezdése a következa f ponttal egésziil ki:

[Nem jogosult łuźtralékkezelési tómogatásra az a személy vagł csalód...J
,,f) a kérelem benyújüíséltmegelćnő 24 hőnapon beliil a rendelet 23lA $-a szerinti hátralékkiegyenlítő
üámogaüísban részesĺilt.''

41. $ A Szociális Rendelet a következő 23lA. $-sal egészül ki:

,,23/A. $ (1) Az onkormányzat bérlővédelmi pľogramjĺáľa Íigyelemmel hátralékkiegyenlítő tĺímogatást
nytl1t azon személy részśre' aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) azoĺlkormányzattulajdonában lévő lakás bérlője vagyjogcímnélkiili használója és
b) béľbeađó szenĺezettę|afennálló lakbér-, lakáshasználati-, és akapcsolódó kiiltin szolgáitatási

dijháhalék megfizetéséľe a lakásrendelet szerinti rész|etfizetési megállapodĺást kötött és
c) arész|etťlzetési megállapodásban foglalt fizetési kötelezettség7ĺ %-átt aťlzetésre kötelezett

hiányüalanul és késeđelem nélkiil te[iesítette és
d) aháztaĺtásbanazegsĺ fiőre jutó havi jövedelem nem ha|adjamegazöregségi nyugdii

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át" egyedtilélő esetén a 400%o-źlt és
e) az adóssággal érintett Budapest VItr. keľiilet teriiletén lévő iinkormányzatitulajdonú lakásban

életvitelszenĺen lakik és igazo|ja,hogy az ingatlan lakás céljrĺra szolgál,
Đ a Kiizpontn ak az (5) bekezdés szerinti j ava s|ata a tímogatás megái|apitźlsára vonatkozit
g) a b) pont szerinti díjháhalék tekintetében a rendelet 9-18. $-a szerinti hátralékkezelési

üámogatĺásban nem részesiilt vagy ahátľalékkezelési tĺámogatas iránti kérelme üryében indult
eljárrás a folyósíüás feltételeinek nem teljesítése miatt nem került megsziintetésre,

h) hátralékkiegyen|Íki tĺámogatásban a kérelem benýjt^ísát mege|ĺlz(iZ4hőnaponbelül nem
részesült.

(2) Aháúra|ékkiegyenlítő ti{mogaüás megá||apítźlsára iranyuló kérelmet a Központnál kell benýjtani.

(3 ) A kérele m tafta|mazza kiilönösen :

a) kérelmező és a vele köziis háztntásban élők személyes és jövedelmükre vonatkozó adatait,
b) az adósságga| érntett lakáson fennálló adósságtipusoka! a megállapítható hátľalékkiegyenlítő

trámogaüás ö'sszegét.

(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) a kérelmezőnek az adóssátggal érintett

szerződést,
lakás haszn áÄati jogcimét igazo|ő bérleti vagy hasnláůati ĺ,iĺ, /ri .i, 
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b) a háltra|ékkal érintett lakásra vonatkozó kéľelem benýjtasát megetőz.o haľminc napnál nem
régebbi köziizemi szeľvek által kiállított díjtartozás igazolást a bérbeadó szervezet igaznlrźsźú a
(l) bekezdés c) pontjában foglaltakról,

c) a hźttralékkal érintett lakásra vonatkozó kérelem benýjüását mege|őzó havi valamennyi
lakásfenntartási kiadásokat igazn|ő szĺmlalevelet,

d) a hátralék keletkezesének okáról szóló nyilatkozatot, egyéb dokumenfumokat.

(5) A Központ a (4) bekezdés szeľint benýljtott kérelmet a 4. $ (5) bekezdés szerinti
környezettanulmány elvégzését követően a tźtmogatás megítélésére vagy elutasításĺára vonatkozó
javaslatĺával egyiitt a kérelem benýjtását követő tizeniitödik munkanapig a Polgĺíľmesteri Hivatal felé
továbbítja.

(6) A háhalékkiegyenlítő tÍmogatáls méľtéke atész|etflzetesi megállapodásban megllatźrozntt hátralék
25 Yo-a.
(7) 

^ 
hátralékkiegyenlítő tĺámogatás a béľbeadó szewezet részére átutalással kerĺil egy összegben

folyósíüásra.

(8) A hátralékkiegyenlítő tĺámogatiás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
fiiggetlenül a lakásban élő személyek és hźutartások számától.''

42. $Ez a ľendelet 20|7. március 13. napján lép haĹáýba és a hatílyba lépését kiivető napon hatźůyát
veszti.

43. s E rendelet szabźůyait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazĺrike|| azza|, hogy a le nem jĺĺľt
rész|etťlzetési megállapodások esetében a Szociális Rendelet 5. $-a és 10. $-a szerinti hátralékki-
egyenlítő t,ĺímogatás méľtéke a fennálló tartozás mértékével egyezikmeg' amennyiben a rész|etfize-
tési megállapodásban megállapítotttartozásbő|25 Yo-nźi kevesebb méľtéktĺ a fennálló hátralék tisz-
szege.

Budapes! 2017. március .....

Danada-Riman Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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