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Egyes łinkoľmányzati rendeletek módosíüĺsáľóI szóló łinkoľmányzati ľendelethez

1. Általános indokolás

A módosító rendelet a következők szerint változtat a Budapest Józsefvaľosi onkormźnyz'at
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szo|ő |6/2010.
(III.08.) iinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet), valamint a pénzbe|i és
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociĺílis és gyeľmekjóléti elláĹások helyi
szabályairól sm|ő |012015. (m. 01.) önkormáĺnyzati rendelet (a továbbiakban: Szociális Rendelet)
haüílyos szaběůyain.

2. Részletes ĺndokolĺís

az I. $-hoz
A szociális hatĺískört gyakorló bizottsáęneve változott.

a 2. $-hoz
A lakások bérbeadás jogcímei változnak a jogcím tarta|mátttĺikľözően.

a 3. $-hoz
A Lakás bérbeadĺísa páůyázat útján tĺárgyköľben a pályźuati eljrárĺás kiírásĺának szabáiyai általĺánosan,
keĄelleggel kerĹilnek meg$atározźlsra. A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság diint anól milyen
körnek é s milyen feltételekke | ír ki pźůy áuatot.

a4. $-hoz
A méltĺányosságból létesített bérlet, páůyázaton kívtil táľgykiirben a méltlányossági alapon történő
bérbeadás feltételeit határ oz.za me g.

ąz 5-6.-hoz
A bérlő ha|áĺa tltÁn a lakásban visszamaradt jogcím nélkiili használók elhelyezése tekintetében
tarta|maz rij rendelkezéseket.

a7. $-hoz
Bérbeadĺís |akásgazdá|kodási feladatok teljesítése érdekében tĺírgykörben rendelkezést tafia|maz arra
vonatkozóan, hogy a|akásgazdálkodási feladatok ellátása keretében bérbe adott lakás felújít^ásálró| a
felek kötelesek megállapodást kiitni.

a 8. $-hoz
Béľbeadás minőségi csere keretében,páiyźvaton tĺárgykörbentaĺta|mazmódosító rendelkezeseket.

a9. $-hoz
Házfeliigye|őiszo|gáúati lakás eseteire vonatkozóan 1rrrtalrmazt$ szabáiyozźtstazzaL'hogy feloldjaazta
kötelezesĹ hog5l csak a l0D%o-ban önkoľmányzati tulajdonban lévő épületekben lehet hazfeliigyelői
lakást kijeliilni.

a 10. $-hoz
Aközszo|gátlati célú lakások tlírgykörben a bérleti díj megállapításőra, valamint a bérleti jogviszonyra
vonatkozó rendelkezé s eket tzrta|maz.

a 11. $-hoz
Lakás bérbeadása közérdekíí célok megvalósítása érdekében tĺáľgykiirben tarta|mazúj rendelkezéseket.

a 12. $-hoz
Bérbeadás előberleti jogalapjéntĺárgykörben tarta|mazrij ľendelkezeseket.

a 13. $-hoz.
A bérleti szerződés megkötésérejogosult bérbeadó szervezptkijelölésére vonatkozó rendelkezéseket
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a I4-15. $-hoz
Ismételt bérbeadás esetére tarta|mazúj előírásokat.

a 16. $-hoz
A hatźtrozott időre szoló bérleti szeľződéssel rendelkezÍ5k szprződés lejaratĺát követő szerződések
megkiitésének feltételeit szabéůyozza.

a 17. $-hoz
A béľleti jogviszony keletkezésére vonatkozóantarta|mazrij rendelkezeseket.

a 18. $-hoz
A LÉLEK-Programban ľésztvevö bérlők ál|tatfizetendő béľleti díj mértékét szabáiyoz'za.

a 19. $-hoz
Az óv adék tis szegét a Ptk. szabálya iv a| hoz'za ö sszhangba.

a 20-21. $-hoz
A bérleti jogviszony idejének meghatározását és a bérleti jogviszony meghosszabbitására vonatkozó
rendelkezéseket rögzíti.

a 22. S-hoz
A bérleti szprzndés taľtalmi elemeit módosítja.

a 23. $-hoz
A bérlemény źúadása és a miĺszaki munkák elvégzéséről szóló megáIlapodás megkötésének feltételeit
taĺta|mąz'ze.

a24. $-hoz
Megállapodĺás a lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel való megsziintetéséről trĺrgykörben
tarta|maz új rendelkezéseket.

a 25. $-hoz
A bérbeadói felmondással érintett lakás ismételt bérbeadása témakörben áů|apítmeg szabályokat.

a 26. $-hozA tartozás rendezésére vonatkozóan hatźrozat meg szabályoka! azoknak akik hátralélt<ezelési
támogatásra nem jogosultat vary azok akik eznntámogatást nem kívánjĺák igénybe venni, valamint a
jogcím nélkiili |akáshaszrálók saímĺáľa ái|apit meg szabályokat tartozásuk ľészletekben tiirténő
megfi zetésének esetéľe.

a 27. $-hoz
A bérlővédelmi programĺa vonatkozóan tarta|mazrendelkezéseket.

a 28. $-hoz
A bérbeadó szervezethezbeérkezntt kérelmek a|apján a bérlőüársi jogviszony létesítésének feltételeit
módosítja.

a 29. $-hoz
A béľbeadó szprvezethezbeérkezettkérelmek a|apjźna lakásba való befogadás feltételeit módosítja.

a 30.5-hoz
A tarkási szeľződés j óv á.ŕĺLagy ásának feltételeit szabźiy ozza.

a 31. $-hoz
Az albérletbe adás jóvráh agyásénak feltételeit szabáiyozza.

a 32. S-hoz
A lakáscsere szerződés jóvźthagyásának feltételeire vonatkozóan tnta|mazľendelkezéseket.

a 33. $-hoz
A béľleti jogviszony folytatrásának feltételeit hatźrozza meg. /,?/
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a 34. $-hoz
A lakásbővítés feltételeit rögzíti.

a 35-36. ý-hoz
Hatá'|ýa|éptetőéshatáůyáÍvesztőrendelkezésekettarta|maz.

a 37-38. S-hoz
A Szociális Rendelet személyi hatźiyáraés a|ka|mazźtsi körére vonatkozóan tarta|mazrendelkezéseket.

a j9-40. $-hoz
Új tĺpusú telepĺilési támogatást, a hátralékt<iegyenlítő támogaĹást vezetbe.

a4I. $-hoz
A hátralékkiegyenl ítő támogatĺás jogosultsági feltételeit szabá|yozza.

a 42-43. $-hoz
Hatźĺ|ýaléptetőésbatá|yáúvesztőrendelkezésekettarta|maz.
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HATÁSuZSGÁLATI LAP

egFes tinkormányzati rendeletek módosításárról szólĺí ....12017. (... ....) iinkormányzati
rendelethez

1. Társadalmi hatások

A lakasgazdálkodĺási modell megújíüása és az általĺínos vagyongazdálkodĺási szempontok
mellett egyľe inkább felęrősödtek a szociális elvĺárĺások, melyekĺe vonatkozó szabá|yok a
ľendeletek módosításában megjelennek.

2. Gazdasálgi' ktiltségvetésĺ hatások

A rendelet megalkotásáva| az önkormaĺryzat szocialis jellegu kiadĺĺsai a koľábbiakhoz képest
emelkednek.

3. Kłirnyezeti és egészségüryi kiivetkezmények

A rendeletben foglaltak végrehajtĺísának kiiľnyezetre gyakorolt haĺísa, illetve egészségĹigyi
következménye nincs.

4. Admini sztratív terheket befolyásoló hatások

A ľendelet megalkotásáva| az adminisztrációs terhek növekedése várhatő.

5. A jogszabály megalkotásának szíikségessége, a jogalkotás elmaľadásának váľ'batő
következményei

A lakásgazdálkodasi modell megújítasa és az általĺínos vagyongazdálkodási szempontok
mellett egyre inkább felerősödtek a szociális elvĺĺĺasok, melyekľe vonatkozó szabályok a
rendeletek módosítĺĺsában megjelennek, ktilö,nös tekintettel az onkormőnyzat bérlővédelmi
progľamj ának elemei tekintetében.

Az elmúlt évek tapasztalatai a|apján indokolttĺí vált új teleptilési tamogatĺási típus bevezetése
annak érdekében, hogy az önkormányzati segítséget a jogosultak a korábbiaknál magasabb
szĺímban igénybe fudják venni, valamint indokolt a lakbér mértékéről szóló rendelet
módosítasa' mely lehetové teszi, hogy azok a lakosok, akik a bérleti díj hátralékukat
megťĺzették, de az ellentik folyamatban volt peres eljĺírás jogeľős végzéssel |ezźrult, ismét
bérleti szerzodést kcĺthessenek és így jogviszonyukat rendezzék.

6. A jogszabáiy alkalnazásához szůikséges személyĺ, szervezeti, tárgĺi és pénzĺiryĺ
feltételek

A jogszabźl|y a|kalmazźsőůloz szfüséges személyi, szewezeti, tarsyi feltételek vźitoznak, a
péĺlnnigyi fęltételek az Öĺ.lkormźnyzat adott évi ktiltségvetésében biztosítottak.
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Eredeti ľendelet Módosító rendelet

Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺózsefu árosi onkorm ányzat Képviselő.

testületének | 6 /20|0. (m.08.) szźlmtl
önkormányzati rendelete

a Budapest Józsefváľosi onkorm ányzat
tulajdonában álló lakások

bérbeadásának feltételeiről, valamĺnt a
lakbéľ mértékéről

I. F'EJEZET
Álľ.ł.r.Áľo s REI\DELKEZÉ sEK

A bérbeadói joglörök glalrorlói

2. s 2. $ (t) bekezdés a) pontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

(1) Képviselő-testiilet az önkoľmanyzati [Képviselő-testület az önlrormónyzati
tulajdonú lakások bérbeadasĺáľa vonatkozó tulajdonú lalrasok bérbeadásóra
hatáskörét jelen renđeletben foglalt vonatlrozó hatáskörét _ jelen rendeletben
feladatmegosztásban - az atábbi foglalt feladatmegosztósban . az alábbi
szervezetekre, személyekľe fl]ů|ó|zzaátt: szervezetelłe, személyelre ruházza át...J

a) a Humánszolgáltatĺási Bizottságźna (a ,,&) az Embeľi Erőfoľľĺís Bizottságra (a
továbbiakban: szociĺá]is ügyeket gyakorló továbbiakban: átľuhazott szociĺĺlis
bizottság), haLískört gyakorló bizottság)''
b) a Yfuosgazdálkodási és Pénztigyi
BizottsĘálĺa (a továbbiakban tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság), (a
továbbiakban: a) és b) pontban
me ghatźr ozottak egyĹittesen : bizottságok),
c.) u Önkoľmányzat bérbeadói a ',afeladatainak e|Iőúźsáva| megbízott l"ľly.:i kíviil:

bérbeadó szervezetre (továbbiakban: 2. $ (l) bekezdés c.) pontja

bérbeadó szervezet) e ľendelet és a vele
kötött szerződés keretei kilziĺtt.
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3. $ (4) A lakások béľbeadásatöľténhet:
a) páIyázatútján,

b) mélüínyosságból létesített bérlet
páIyáz-aton kíviil,
c) bérlő halá|a utĺín a lakĺásban
visszamaľadt jogcím nélkiili hasznĺílók
elhelyezése,
d) lakasgazdĺílkodási fęladatok teljesítése
érdekében,
e)bérbeadás minőségi csere keretében,
pá|yázaton kívĺil,
f) bérlőkijelölési és bérlő kiválaszĺási jog
alapjan,
g) ktiztisztviselők és közalkalmazottak, a
Polgĺáľmesteľi Hivatalban munkajogi
jogviszonyban állók, az onkormányzat
á|tal fenntartott vagy miiködtetett
intézményekkel munkajogi vagy egyéb
munkavégzésľe irĺínyuló jogviszonyban
állók, az oĺlkormźnyzat k'tzáľőlagos vagy
többségi tulajdonában lévő gazdasági
t.íĺsaságanak dolgozói, valamint az
onkormányzat teriiletén ellátĺĺsi
kötelezettséggel tevékenykedő gyermek.,
felnőtt hĺŁiorvosok és védőnők tészéte
szolgá|ati jelleggel,
h) törvényben, bíľóságĹ vagy hatósági
hatźrozatbarĺ előíľt bérbeadási vagy
elhelyezési kötelezetts ég a|apjźn,

i) kcizéľdekíĺ célok megvďósítasa
érdekében,
j) IIVT terĹiletén feltétel

bekövetkeztéig,
k) előbérleti jog a|apjźn,
) hazfeltigyelői szolgálati jelleggel

3. $ (4) bekezdés i) pontja helyébe
következő rendelkezés lép:

,,i) rendkíviili bérbeadás alapján''

3. $ (4) bekezdés k) pontja helyébe
következő rendelkezés lép:

,,k) ismételt bérbeadás aĺapjźn"
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LAKÁsoK JoGcÍM SZERINTI
ľBnľn ĺ.oÁsÁľl.x ľĺolĺl.r

Lalcás bérbead.ása pályázat útján

(1) A béľlő személyének kiválasztása és a
lakás bérbeadásaľól való dĺintés a
rendeletben megllatźnozott eseteket kivéve
_ pá|y énati elj áľasban töľténik.

Q) 
^ 

béľbe adható lakások rendelkezésre
állásától fiiggően' szociális bérletre
jogosultak részére vagy szociális bérletre
nem jogosultak részére magasabb bérleti
díj előírasa mellett pá|yazat kiírásĺáľa
keľtilhet sor:
a.) akik semmilyen jogcímen nem
ľendelkeznek beköltöńető lakással,
b.) masik lakás bérbevételére a lakásigény
méľtékét figyelembe véve azon bérlők
szźmára, akiknek a jelenlegi lakásuk pl. a
család létszálmváůtozźsa vagy egyéb ok
miatt mar nem megfelelő,
c.) azok tészére, akik rossz minőségÍĺ
és/vagy kis alapterületrĺ lakásuk helyett
masik, nagyobb alapteľĹiletrĺ, nagyobb
szoba szárĺú vagy jobb minőségű lakĺást
kívannak bérelni,
d.) azok tészére, akik szociális bérletĹik
megsziintetése mellett mĺĺsik nagyobb
alapterĹiletÍí éslvagy nagyobb szoba szźmltl
vagy jobb minőségii lakást kívĺínnak
bérelni,
e.) 40. évtiket be nem töltött hĺázasok vagy
felsőfolcu tanintézményben tanulók
számáÍa,
f.) az onkoľmányzat á|ta| fenntaľtott
költségvetési szeľvek koza|kalmazottai és
mas dolgozói, a Polgĺíľmesteri Hivatal
köztisztviselői, illetve más dolgozői és az
önkormányzati feladat- és haüísköröket
jogszabźiynźi fogva ellátő személyek
megbízatźsuk fennállása ďatt,
g.) az Önkoľmĺányzat klzáĺőlagos vagy
ttibbségi fulajdonában lévő gazdasági
társaságanak a dolgoz ói szźmźtra,
h.) lakás rendeltetésszeľíĺ haszná|atra
való alkalmassá tételének
kötelezettségével,
i.) az a)-h) pontban megjelöltek vagy
egyes csoportj aik szźmlźlra.

4. $ (2)-(4) helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,,(2) A pä|yźzat kiíľásaról, a pá|yázat
egyedi feltételeinek és érvénytelenségi
okainak meghatarczásarő| a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság dönt.

(3) Pá|yazat csak tires lakás bérbeadźsźtra,
vagy alĺt<or írható ki, ha a lakásban lakó
személy nyi|atkozata alapjan az iiressé
válĺĺs időpontj a ismeľt.
(4) A páIyazatí eljĺáras lebonyolítĺásanak
feltételeit a mindenkori veľsenyeztetési
szabályokľól szóló képviselő.testÍileti
hatźlrozatszabä|vozza.''



j) deviza alapú je|zźůoýitelét nem képes
töľleszteni, vagy visszaťlzetri, és a
fulajdonát képező, Budapest VIII.
kertiletben található lakásra vonatkozó
deviza alapú kölcsönszeľződéseket a
ťĺnanszíľoző pénnlgy| intéz.mény
felmondta" és az ingatlan fulajdoni |apjźlra
a végrehajtasi jogot akfu a finanszírozó
pénzĺigyi inténĺéĺy javua, akár közĹizemi
díj' vagy közös költség követelést
érvényesítő végľehajtĺást kérő javźlra
feljegyezték, valamint a ťtnanszíroző
pénnigyi intézménnye| és az ingatlanľa
feljegyzett, köz'jzemi díj' vagy közĺis
költség kövętelést éľvényesítő végľehajtast
kéľővel, a lakĺásközös értékesítéséľe
megĺíllapodást kiitött.

(3) 
^ 

Q) bekezdés a|á tartoző lakások
köľének meglntározott keretszátmát a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
hatźttozzameg.

(4) Szociális béľletre jogosultak részére
kiírandó pźůyźzat esetén a szociális
ügyeket gyakorló, szociális béľletre nem
jogosultak részére kiírandó pá|yazat
esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság hatźtrozza ffiog, hogy a a)
bekezdésben megielöltek köáil melyik
csopoľt szźlmźlra kell a pályazatot kiíľni, s
dönt a pá|yéuati feltételekről, valamint a
bérlők klvźiasztása soľĺín figyelembe
veendő szempontokról.

(5) A jelen rendeletben pźiyźnat útján
töľténő bérbeadrások tekintetében Kiíró
alatt a (4) bekezdésben megielölt két
bizottság egyikét kell érteni

hatalyon kívĹil:
4. $ (5) bekezdése
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Páiyánat kĺíľása
Méltányosságból létesített bérlet,

páiyázaton kívĺil
8.S

(t) A szociális ügyeket gyakorló
bizottság - a bérbeadó szervezethez
benyijtott kérelmek a|apjźn' az
előkészítő munkacsopoľt üímogató
javaslata esetében, a bérbeadó szervezet
előterjesĺésére, amennyiben a kéľelmező
VIII. keľiiletben lakó- vagy taĺtőzkođási
hellyel rendelkezik vagy rendelkezett és
további lakłratasát nem fudja önerőből
megoldani, méltaĺryosságból, egyedi
mérlegelés a|apjan a szociális, jövedelmi
és vagyoni feltételek, valamint a bérlet
létesítését és jelen $ szerinti kłzarő ok
vízsgá|atźxa| _ pá|yazaton kívül, évente
legfeljebb 12 lakás méľtékéig - e rendelet
alkalmazásában költségelvíi lakbér
megáI|apítasa mellett lakás bérbeadásĺĺľól
és bérleti jogviszony létesítéséről dönthet.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a
bérlet létesítésérőL hozoÍt döntés során
elsősorban méltĺányolható helyzetek:
a) a kérelmezo a vele egy háztartásban
é|ő közeli hozzÍúĺľtozőjźxa| egyĹitt
önhibáján kívĹil veszítette vagy veszíti el
a korábbi lakását,
b) a kérelmező jelenlegi lakhelyén
v eszély eztetettségnek kitett személy,
c) a kérelmező önhíbáján kí\Ąil lett
jogcím nélkiili lakáshasználó, ide nem
éľtve azokat az eseteket, amikor a
szerzódés a bérlőnek felróható okból a
bérbeadónak felmond źsáw a| szíínt meg.
d) a Józsefuĺárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ krízislakasĺának
lakója volt,
e) a kére|mező azonnali intézkedést
i gényl ő rendkívĹil i é|ethely zete.

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

,,(1) Az átnlházott szociális hataskört
gyakorló bizottság javaslatara . a bérbęadó
szervezethez benyújtott kérelmek alapjĺłn -
páIyźuatoĺ kívĺil, méltanyosságbő|, a
szociális, jtivedelmi és vagyoni feltételek
vizsgáIatával, a fulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság évente legfeljebb t2
lakas bérbeadásĺíľól dönthet, amennýben a
kérelmező VIII. keriiletben lakó. vagy
taľtózkođási hellyel rendelkezik, vagy
rendelkezett."

hatalyon kívtil
8 $ (2) bekezđése
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(3) Az (1) bekezdés esetében béľleti
szerződés 1 év hataľozotttdőre előbérleti
jog biĺosítĺísával vagy
bekövetkezéséig kothető.

feltétel

(4) 
^z 

(1) bekezdés szerinti kérelem
elbírálasa legalább 3 fris előkészítő
munkacsoport (a továbbiakban:
előkészítő munkacsopoľt) javaslata
a|apjźn töľténik. A munkacsoportban
ľésztvevők ktirét a polgármesteľ
hatźttozza meg annak
ťrgyelembevételével, hogy tagi ainak több,
mint a fele szociális vagy gyermekjóléti
területen dolgozókból áll.

(5) Az előkészítő munkacsopoľt javaslatát
mege|őzően a bérbeadó szervezet
megvizsgálja a (8) bekezdés szerinti
feltételeket, a feltételek fennríllĺísa esetén
a Józsefuiírosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kö4pont a kérelmezőnél
helyszíni kĺirnyezetüanulmĺínyt v égez.

(6) Az e|(5készítő munkacsopoľt a
kérelęmben foglaltak, a benyújtott
igazolások, a helyszíni
környezettanulmĺĺny alapjan készíti eI a
kérelmező tźlmogatásźra vonatkozó
javaslatát.

(7) A kéľelmező részérę a béľbeadó
szervezet legfeljebb háľom lakás
megtekintését biztosítj a.

8. $ (3)-(5) bekezdése helyébe akövetkező
rendelkezések lépnek:

(3) Az (1) bekezdés esetében bérleti
szerzódés szociális lakbéľfizetési
kötelezettségge|' 1 év határozott időre
köthető.

(4) Az (1) bekezdés szeńnti kérelęm
elbírálása legalább 3 ftis előkészítő
munkacsopoľt (a továbbiakban: előkészítő
munkacsopoľt) javaslata aIapjőn töľténik.
A munkacsoportban résztvevők köľét a
polgármester hatźrozza męg annak
figyelembevételével, hogy tagiďnak több,
mint a fele szociális vagy gyeľmekjóléti,
vagy ktiznevelési, vagy egészségĹigyi, vagy
ľendvédelmi terĹileten folytat
munkatevékenységet vagy a bérbeadó
szewezettel munkaviszonyban vagy
munkaviszony j ellegtĺ j ogviszonyban áll.

(5) Az e|őkészítí5 munkacsopoľt a
kérelemben foglaltak, a benyújtott
igazo|źsok, a Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által
elkészített helyszíni köľnyezettanulmĺĺny
a|apjäĺkészíti el a kéľelmező tźlmogatźsára
vonatkozó j av aslatźú.,'

Hatalyon kívĺil
(6) bekezdés.

(7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(7) A kérelmező részére a bérbeadó
szervezet legfeljebb háľom lakás
megtekintését biztosítja. Amennyiben a
kérelmező a bemutatott lakĺások egyikét
sem fogadja el, úgy a bérbeadó szewezet
további lakások fe|ajan|asara nem köteles,
és mentesül a béľleti szeruődés
megkiitésének kĺitelezetts ége alő|.',
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(8) Nem létesiilhet jelen $ szerinti bérleti
jogviszony e rendelet 23. $-ában foglalt
k'tzarő okok, valamint az alábbi
ktirtilmények fennállása esetében:
a) a kérelmező vagy a vele egyutt költöző
személy a kérelem benyújtasát megelőző
|2 hónapon beltil az állami
foglalkoztatasi szerwel való
egytittmfü<idés keretében szźmlźtra
felajánlott, a foglalkoztatas elősegítéséľől
és a munkanélktiliek ellátasáról sző|ő
1991. évi IV. tĺirvény 54. $ (10a)-(10c)
bekezdésében foglaltak szerinti
munkalehetőséget nem fogadja el vagy a
közfo glalk oztatásr a iranyuló j o gviszonyát
j ogellenesen megszĹinteti;
ab) a kérelmezőnek vagy a vele egyĹitt
ktiltöző személynek a kérelem
benyujtĺsát mege|őző 12 hónapon beltil a
közfo glalko ztatźsr a irĺínyul ó j o gviszonyát
a munkáltató a munka töľvénykönyvéľől
sző|ő 20|2. évi I. töľvényben foglaltak
szerint azonna|i hatĺĺlyu felmondĺással
sztintette meg,
ac) a kéľelmező vagy a vele egyiitt
költöző személy esetében a kéľelem
benyujtását mege|őző 12 hónapon beliil
az éilraĺri foglalkoztatási szerv . neki
felróható okból - töľölt az álláskeresők
nyilvĺántaľtásából,
b) a kérelmezó vagy a vele egyutt költöző
személy
ba) a szociális törvény szeľinti vagyonnal
rendelkezik,
bb) a kiizösségi egyĹittélés szabályait nem
taľtja be,
bc) a lakóköľnyezete rendezettségének
biztosításara vonatkozó feltételeket nem
teljesíti,
bd) családjában nevelt gyeľmeke kĺitelező
óvodai nevelésének vagy iskolai
tankötelezettségének nem tesz eleget,
be) Budapest Józsefuĺíľosi
onkoľmĺínyzaténá| jogosulatlanul vett
igénybe pénzbeli vagy természetben
nyujtott települési tĺámogatĺást, rendkívĹili
települési tĺámogatást és visszaťrzetési
kötelezettségének teljes mértékben nem
tett eleget, kivéve ha rész|etťlzetési
megállapodás a|apján fizetési
kĺitelezettségének hatĺíľidőben eleget tesz,
vagy

hatźiyonkívül:
(8) bekezdés ac) alpontja

hatályon kívtil
b) pontjanak ba)-bĐ alpontja
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bf) Budapest Józsefuaľosi onkorm źnyzat
felé helyi adő va1y adók módjara
behajtandó kiiztaĺtozźs ťĺzetési
kötelezettsége á|I fenn, amíg azt nęm
egyenlítette ki, kivéve ha részletfizetési
megállapodás a|apjźn fizetési
kötelezettségérrek hataľidőben eleget tesz.
c) amennyiben a kérelmező:
ca) előzetes lętartőztatźlsban van, e|zátźs
btintetését, illetve szabadságvesztés
biintetését tölti,
cb) az áItala lakott ingatlan jogszeľĺĺ
használatanak jogcímét nem tudja
igazolni,

d) amennyiben a kérelmező és a vele
egyĹittköltöző személyek semmilyen
jövedelemmel nem rendelkezĺrek vagy
összjövedelmĹik a béľbe adandó lakás
lakbér- és egyéb szo|gźitatźsok díjĺának
méľtékét nem fedezi.

Béľlő halála után a lakásban
visszamaradt jogcím nélkĺĺlĺ használĺík

elhelvezése
e.s

(1) A bérlő halála utan a lakásban
visszamaľadt személy elhelyezése
kérelemľe:

a) másik lakás bérbeadásara vállalt
bérbeadói kötelezetts ég, vagy
b) egyedi mérlegelés a|apján töľténik.

@ A bérlő haleta után a lakísban
visszamaľadt személynek lakást kell béľbe
adni, ha a béľbeadó a lakasba való
befogadásĺához adott bérbeadói
hozzÁjara|xakor a mĺásik lakás
bétbeadásźra kötelezettséget vallďt, feltéve,
hogy a másik lakĺás bérbeadasĺĺnak feltételei
fennĺál|nak.

(3) Amennyiben a befogadáshoz adott
bérbeadói hozzájétru|ás, vagy a bérleti
szeruődés másként nem rendelkezik, az
elhelyezési kötelezettségľe, a béľbeadói
hozzź$aru|ás megadásakor hatílyos
önkoľmĺányzati rendeletben foglďtak az
iranyadók.
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(4) A lakásban visszamaradt jogcím
nélkÍililakĺíshasználónak,azét|talahasznźůt
lakást is a 10. $ (2) bekezdésében
meghataľozottak szerint . bérbe lehet adni
azalábbi esetekben:
a) ha a lakĺĺsba történő költözésére
vonatkozóan bérbeadói hozzájaĺu|ast
adtak, és a lakás nagysága a lakásigény
mértékét nem hďadja meg, és állandó
lakcím bej elentéssel, életvitelszeľíĺen lakott
a lakrásban a bérlő halLźůétt mege|őzó 3
évben és a bérlőnek unokája (a nem
befogadott gyermekének sztiletett
gyeľmeke), testvére, élettĺĺrsą illetve a
bérlő hrázastĺársĺának sziilője, gyeľmeke,
unokája, testvére, és
b) ha a bérbeadó a bérbeadói
hozzájarulasban nem kötötte ki, hogy a
jelenleg jogcím nélkiili haszná|ő, a bérlő
ha|áIát követően elhelyezési, illetve
pénzbeli téľítés megfizetése nélkiil köteles
a lakást elhagyni.

(5) A lakásban visszamaĺadt használók
lakás igénye ménékének megállapĺtásaná|
az l. mellékletben foglaltakat kell
Íigyelembe venni a,,al, hogy a
kérelmezővel mĺíľ a bérlő életében is
állandó jelleggel egyĹittlakó személyeket
|ehet számitźlsba vęnni. Allandó jelleggel
egyiittlakó személynek minőstil az, aki
életvitelszęríien tartózkodik az adott
lakasban, amelyet a lakcímnyilvantaľtóban
állandó lakcímként bejelentett.

(6) A bérlő ha|á|a utan visszamaĺadt
jogcím nélkĹili lakráshasznrálónak sem az
źitalra haszná|t, sem mĺásik lakás nem
adható bérbe, ha:

a) az elhuný béľlő után a bérleti
jogviszonyanak folytatĺásáľa jogosult
személy lakik alakfubaą

b) akérę|mezn _ vagy a vele egyĺittlakó
személyek az elhelyezéssel
kapcsolatos bérbeadói dĺintéshez
sziikséges adatokat és igazolasokat
hatrĺridőben nem adják at a
berbeadónak

9. $ (4)-(5) bekezdése helyébe akövetkező
ľendelkezés lép:

,,(4) A fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése alapjĺĺn a lakásban
visszamaľadt jogcím nélkiili
lakáshasználónak, az źlta|a haszná|t lakást
is a 10. $ (1) bekezdésében
meghatźtrozottak szerint _ bérbę lehet adni,
ha a lakásba töľténő költözésére
vonatkozóan bérbeadói hozzájaru|ást
adtak, és a lakas nagysĘa a lakásigény
méľtékét nem haladja ffi98, és állandó
lakcím bejelentéssel, életvitelszeriĺen lakott
a lakásban a bérlő hallálát mege|őző 3

évben és a bérlőnek unokája (a nem
befogadott gyeľmekének született
gyeľmeke), testvéľe, életĘĺľsą illefue a
bérlő hazastĺĺrsának sztilője, gyermeke,
unokája, testvére.

(5) A lakásban visszamaradt használók
lakĺás igénye méľtékének megállapításanáI
az l. mellékletben foglaltakat kell
figyelembe venni azzal, hogy a
kérelmezővel mar a bérlő életében is
állandó jelleggel egyiittlgkó személyeket
lehet szĺímítasba venni. Allandó jelleggel
együttlakó személynek minőstil az) aki
élewitelszeľíien taľtózkodik az adott
lakasban."

hatalyon kívül
a 9 $ (a) bekezdés b) pontja
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c) akérclmezÍo a bérlő llalilfr mege|őzn
két éven beliil vary a berlő hilźtautźn
olyan magaÍafiáŚĺ taÍIusított' amely
bérlő eseteben lehetővé tenné a
berbeadónak a béľleti szmnđés
felrnondásíĹ

d) a béľlő halála utĺĺn használatĹ és
kapcsolódó kĺilön szolgáltatasi díj
taľtozása van.

(8) Ha több jogosult is van, résziikre
egyĹittesen csak egy lakast lehet bérbe
adni. A béľleti szęrződést ąz'zal a
jogosulttal kell megkötni, akit a jogosultak
tiibbsége megielölt. Ilyen megĺíllapodás
hiányában, vagy a jogosultak kérésére a
lakrĺst bérlőtaĺsi jogviszony létesítésével
kell bérbe adni.

10.s

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság kérelemľe, egyedi mérlegelés
alapján, ha nem á|| fenn a 9. $ (6)
bekezdésében megielölt k'lzań okok
egyike sem, 1 évi időtartamľa adja béľbe a
lakast.

a) a bérlő ha|á|át megelőzően legalább
hiírom évig lakcím bejelentéssel és
életvitelszerűen a lakrísba lakott, vagy

b) akivel szemben a lakĺásba való
befogadĺásĺíhoz adott bérbeadói
hozzájaru|ásakor - a bérbeadó mrásik
lak{ás béľbeadásara kötelezettséget
vźilalt, de a kérelmező lakcím
bejelentéssel, életvitelszeľűen nem
lakott 5 évig a lakásban a bérlő ha|á|át
megelőzően.

@ Az (1) bekezdésen alapuló bérleti
szerződés egy év |ejáĺ:tat követően
kérelemre, a rendelet feltételei a|apjan
legfeljebb 5 évľe újbóI megköthető.

l0. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező
rendelkezés lép

,,(1) A fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság kéľelemľe, egyedi mérlegelés
a|apján, ha nem ěLl.| fenn a 9. $ (6)
bekezdésében megielölt klzarő okok
egyike sem, 1 évi időtaľtamľa' költségelvű,
vagy piaci lakbér ťĺzetési kötelezettséggel
adja béľbe a lakast.''
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(3) Ha a bérlő halála utan a lakásban
visszamaľadt személy nem jogosult
szociális bérletre, részére a bérbeadás - az
egyéb feltételek fennállása esetén
magasabb béľleti đij ťlzetésének előírasa
mellett történhet.

(4) Az elhelyezésre és a béľletre való
jogosultság megźůIapítasźůloz szfüséges
adatok, nyilatkozatok és igazolasok
benyujtasara a lakásban lakókat legalább
30 napos határldí| megieltilésével fel kell
hívni. Ennek sorĺín a béľbeadó
szervezetnek meg kell vizsgálnią hogy a
lakasban vissza maľadtak nem szorulnak-e
szociális vagy gyámügyi közremfüödésre.
Ha a hataľidő eľedménytelenül telt el vagy
a jogosultságot nem lehet megźilapitaľn,
intézkedni kell a lakás kiiirítése irĺĺnt.

Bérbeadás lakásgazdálkodásĺ feladatok
teljesítése éľdekében

11. $

(l) Lakásgazdálkodási feladatok ellátasa
keretében ti'ľténik a bérbeadás, ha:

a) az onkoľmányzat kisajátítasi
kérelme ďapjan folytatja |e aze|jźtźlst,
b) a bérbeadó az LtV. 23. $ (3)
bekezdése a|apjan a bérlővel írĺásban úgy
állapodott meg, hogy a szerzodés közös
megegyezéssel tĺiľténő megsziintetésekor
részéte masik lakást ad béľbe, ftiggetlenül
attól, hogy egyiđejűleg pévbeli térítésre
sor keľĹil-e,
c) a bérbeadó az Ltv. 26. $ (1)
bekezdése a|apján t<iľténő bérbeadói
felmondás esetén az Ltv. 26. $ (1)-(3)
bekezdésében foglalt követelményeknek
megfelelő cserelakĺíst ad béľbe
d) vis mďor esetén,
e) a lakás bérbeadásĺára az
onkoľmányzat másik önkoľmĺányzattal,
illetőleg közigazgatźtsi szerwel kötött, a
Képviselő-testiilet á|ta| jóvĺhagyott
megállapo dĺás a alapj án keľül sor.

10. $ (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(3) Ha a bérlő ha|á|a után a lakĺásban
visszamaradt személy nem jogosult
szociális bérletľe, részére abérbeađźs _ az
egyéb feltételek fennállása esetén
kĺiltségelvíĺ, vagy piaci alapú - bérleti díj
ťrzetésének előírása mellett történhet.''
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q AzLtv.23.$ (3) bekezdése és a 26. $(1) bekezdése alapjan töľténő
bérbeadói felmondás esetén a bérlő
részére az Ltv. f6. $ (1)-(3)
bekezdésében foglďt
követelményeknek megfelelő
cserelakást kell bérbe adni, melyet a
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
jelöl ki.

a.)

b.) Ha a bérlő a hatźrozatlan idejiĺ
lakasbéľlete a|apján a lakása helyett
nagyobb szobaszámú lakast kér, kérelmére
legfeljebb a jogos lakásigénye méľtékét
meg nem haladó szobasámú lakás adható
bérbe, amelynek lakhatóvá tételét ezęn
bekezdés szerinti jogcímen felmondásra
keľiilt lakás bérlője a megáI|apodasban
vállďja.

c.) Ezen bekezdés szerinti jogcímen
felmondásra kerĹilt lakás béľlője
(bérlőĹĺľsak) és a vele életvitelszeľĺien
legalább kettő év óta jogszeľÍĺen egyĹittlakó
és lakásba be is jelentkezett héaastźtrsa
szÍilője (örökbefogadó, mostoha- és
nevelőszĹilőj e), gyeľmeke (tirökbefogadott,
mostoha- és nevelt gyermek), jogszeľÍĺen
befogadott gyermekétől született unokája
kéľelmére külön.ktilön lakás is béľbe
adhatő, ha a szerződés legalább két szobĺĺs
lakasra szťľrik meg és a bérbe adandó
lakások lakhatóvá téte|ét a leendő béľlők
megállapodásban vállalj ak.

(3) A (1) bekezdés b) pontja esetén a
megállapodas megkötéséről a gazdá|kodasí
feladatok figyelembevételével a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt
a bevételilkiadási előirźnyzaton
rendelkezésre á||ő keretösszeg hatÁnig.
Megfelelő mĺásik lakás biztosítasa soráĺr a
kitirítendő lakás szobaszźlmát, alapteľtiletét
és komfoľtfokozatźfi, valamint a jogos
lakrásigénynek a ľendelet 1. számÍl
melléklete a|apjan megállapított méľtékét
kell kĹilönĺisen ťrgyelembe venni.

11. $ (2) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

b) Ha a bérlő a lakasa helyett nagyobb
szobaszámú lakást kér, kérelmére
legfeljebb a jogos lakásigénye mértékét
meg nem haladó szobaszźmú lakas adható
bérbe, amelynek lakhatóvá tételéről
bérbeadó bérlővel írásban megállapodást
köt.

11. $ (3) bekezdése helyébe a következo
ľendelkezés lép:

,,(3) Az (1)-(2) bekezdés esetén a
megállapodas megkötéséľől a fulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság dönt a
bevételilkiadĺási e|őirźnyzaton
rendelkezésre á||ő keretösszeg hatźtrug.
Megfelelő másik lakás biztosítĺísa során a
kiiirítendő lakás szobaszÁmźú, alapteriiletét
és komfortfokozatát' valamint a jogos*r,4



a)

b)

lakásigénynek a ľendelet 1. melléklete
alapján megállapított mértékét kell
kĺilönösen ťrgyelembe venni.''

(4) A laké.sgazdálkodási feladatok
keretében töľténő bérbeadas soráno
kiilönösen a bontandó épületben lévő
lakások kitiľítése során _ elsősorban az
(1) bekezdés b)-c)-e) pontjában
meghatĺĺľozott esetekben és kiil<inösęn
a HVT teľületén megoldandó
Iakásgazdá|kodĺĺsi feladatok
megoldása keľetében _ tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése
alapján átmeneti jelleggel is bérbe
adható lakĺís:
a.) a bérleti jogviszony ktizcis

megegyezéssel vďó
megszĹintetéséľől szóló
megĺíllapodasban meghataľozott
adottságu lakrásban vďó végleges
elhelyezés megoldasáig,

b.) vagy/és apérube|i térítés bérlőnek
való megfizetéséig t.aÍtő
időtaľtamra.

(5) Az átmeneti jelleggel történő
bérbeadrás esetén ha a bérleti
jogviszony közös megegyezéssel való
megsztintetéséről szóló megállapodas
mást nem tarta|maz_ apéĺubeli téľítés
összegének megállapítĺísnál és a béľlő
végleges elhelyezése cé|jábőI bérbe
adandó lakĺĺs adottságait illetően
éľtelemszeriien azt a lakast kell
figyelembe venni, melyre a bérleti
jogviszony az átľneneti elhelyezést
megelőzően közös megegyezéssel
megszĺinik.
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(6) Az (1) bekezdés b) ponda esetén a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
hozzájarulásával a béľlő (béľlőtĺáĺsak)
és a vele életvitelszeľÍĺen legalább
kettő év őta jogszeľíĺen egyiittlakó és
lakasba be is jelentkezett házastźlrsa
szülője (tirĺikbefogadó, mostoha- és
nevelősztilője), gyeľmeke
(öriikbefogadott, mostoha- és nevelt
gyeľmek), jogszeríĺen befogadott
gyeľmekétől szĹilętett unokája
kérelmére elsősorban az (1)
bekezdés b) -c) pontjában
meghatarozott esetekben kĹilön-
kĺilön lakás is bérbe adható, ha a
szerződés legalább két szobás lakásľa
szűnik meg. A kĹilön-kül<ĺn töľténő
béľbeadas esetén egytittesen legfelj ebb
két lakas adható béľbe, ha a béľbe
adandó lakasok egytittes forgalmi
éľtéke nem haladja meg a meglévő
lakás forgalmi éľtékének |30 Yo-źú.

(7) A HVT teľületén megoldandó
|akásgazdá|kodási feladatok e||átása
során, kiilönösen a bontandó éptiletben
lévő lakasok kitiľítése során - a
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
hozzźĄźtrulásával - nem átmeneti
jelleggel a (6) bekezdésben
meghatźrozott személý köľben kiiliin-
ktilön is töľténhet lakás bérbeadása. A
ktilön.kĺilön ttirténő bérbeadás esetén
a (6) bekezdésben meg]tatátozott
személý kör szźlmára együttesen
legfeljebb két lakás adható bérbe. A
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
hozzájźlru|ását a vĺĺros-ľehabilitĺíciós
rendeletében megltatfuozott
Yagyoĺgazdálkodó szervezętnek is
kérni kell.

hatalyon kíviil:
a 11 $ (6)-(7) bekezdései.
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(8) A (7) bekezdés a|apján történő kiilön-
kiilön bérbe adott lakasok egytittes szoba
szánna nem haladhatja meg a bérlő és a
vele együttlakő, 24. $ (2) bekezdésben
megllatfuozott személyek száma alapján
számított lakásigény méľtékének alsó
hatěré:ŕiroztartoző szobaszźtm és - kizĺárólag
a (7) bekezđés ďkalmazása során - ełlhez
hozzÁszárithatő egy szoba egyĹittes
szźmát.

(9) A (6)-(8) bekezdés a|kalmazasa soľáĺr a
mar bérlőnek szőtmítźlsba vett jövőbeni új
bérlő esetében a bérleti jogviszony
létesítését |r'tzań feltételeket vizsgálni kell.
A nem a bérlőnek bérbe adott lakás után
költség elvíi vagy piaci lakbért kell ťtzetní.
Az ilyen lakasra csak hatĺírozottid&evagy
feltétel bekövetkezéséig létesíthető bérleti
jogviszony.

Béľbeadás mĺnőségĺ cseľe keľetében,
pá|yánaton kívül

11/A. S

(2) Az onkormanyzaÍta| érvényes
lakasbérleti jogviszonyban állók
alacsonyabb komfortfok ozatű, vagy kisebb
alaptertiletíĺ lakas bérbeadásźlt kéľhetik, a
bérbe adandó lakás lalĺfiatóvá tételének
megállapodĺĺsban való vĺállďĺásą és az
általuk bérelt bérlemény leadása mellett.
Amennyiben a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hozz-ajérul a
lakascseréhez, a visszaadott és a bérbe
adandó lakás forgalmi éľték
kĹilönbözetéĺek 40Yo-źú fizetheti meg bérlő
ĺészére azza|, hogy a bérbeadójogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbér. és
kapcsolódó kiilön szolgĺáltatási
dijhátralékźfi a bérlakások értékének
kiiliinbözetéből közvetlenül levonni. A
fulajdonosi döntés alapjan a levonĺísok után
esetlegesen fennmaľadt összeg 50Yo-źú, a
felújítĺási munkákra a másik 50%-át pedig
bérbeadó a cseľeként elfogadott lakás
bérleti díjába számítja be.

l1. $ (8).(9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(8) A (2) bekezdés c) pontja alapjźn
történő kiilön-ktilĺin bérbe adott lakasok
egyiittes szoba szźlĺna nem haladhatja meg
a bérlő és a vele egyĺittlakó, 24. s Q)
bekezdésben megllatźrozott személyek
száma alapjan szélmitott lakĺĺsigény
mértékének alsó hatźrźůloz taĺtoző
szobaszźlm és ehhez hozzźszámitható egy
szoba egyiittes számát.

(9) A @ bekezdés c) pontjanak
a|ka|mazźsa során az íý bér|(5 esetében a
bérleti jogviszony létesítését k,lzaĺő
feltételeket vizsgálni kell. A nem a
bérlőnek bérbe adott lakĺás után költség
elvíĺ vagy piaci lakbéľt kell fizetĺĺ. Az
ilyen lakásra csak határozott iđőre vagy
feltétel bekövetkezéséig létesíthető bérleti
jogviszony."

1l. $-a a következő (10) bekezdéssel
egészĹĺl ki:

',(|0) 
Az (1) bekezdésekben meghatźrozott

jogcímek alapjźn, a bérleti szerzodést a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
döntése a|apjźn a bérbeadó szervezet köti
meg.tt

11/A. $ Q)bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(2) Az onkoľmanyzattal éľvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
alacsonyabb komfoľtfokozatű, vagy kisebb
alapteľületíĺ lakás bérbęadásźlt kérhetik, a
bérbe adandó lakás lakhatóvá tételének
megállapodásban való vźůla|źsa" és az
áltďuk bérelt béľlemény leadasa mellett.
Amennyiben a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hozzájáru| a
lakascseréhez, a visszaadott és a bérbe
adandó lakás forgalmi éľték
kiilönbözetén ek 40%-át fizetheti meg béľlő
tészére azza|, hogy a béľbeadójogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbér- és
kapcsolódó kĹilön szolgáltatasi
díjháĺa|ékát a bérlakĺások éľtékének
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kiilönbözetéből közvetleniil levonni. A
levonások után esetlegesen fennmaľadó
összeget az onkoľmányzat a felújítrási
munkákľa fizeti ki a bérbeadó szervezet
költségvetése alapj án.''
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(3) Az onkormanyzatta| érvényes
lakasbérleti jogviszonyban állók magasabb
komfortfokozatu, vary nagyobb
alapteľiileťú lakas béľbeadását kérhetik .
jogosultság fennállása esetén . a bérbe
adandó lakás laküatóvá tételének
megállapodásban való vźů|a|ása, és az
általuk bérelt bérlemény leadása mellett,
amennýben a lakason nincsen lakbér- és
kapc solódó kiil tin szo|gá|tatási díj hátralék.
Ebben az esetben bérlő köteles a
visszaadott és a béľbe adandó lakás
forgalmi éľték kiilönbtizetének 50%-át
megfizetni. Amennyiben bérlői
kezdeményezés indoka a bérlő Yagy az
źůtalla jogszeľíĺen befogadott személy
rendkívĹili é|ethe|yzete' béľlő kéľelmére a
szociális iigyekkel foglalkozó bizottsźry
javaslataľa a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság a bérlő fizetési kötelezettségét
csökkentheti, illetve elengedheti.

(4) 
^ 

Q) és a (3) bekezdésben foglalt
kérelmek teljesítése az onkorményzat
rendelkezéséľe á1ló lakasai szĺímának, és a
|akasgazdálko dasi feladatainak ftig gvénye.

(5) A (2).(3) bekezdésben foglalt kérelmek
esetében a forgalmi éľtékbecslés díját bérlő
kiiteles megťrzetri.

(6) A (3) bekezdés alkalmazásĺának
szempontjából rendkívĹili élethelyzet
kĹilönösen:

a) bérlő vagy az á|ta|a jogszeľíĺen
befogadott személy olyan egészségi
allapota" melyen a jelenlegi
lakásköľĹilményei súlyosan nehezítenek,
b) bérlő vagy az áita|a jogszenĺen
befogadott szemé|y jelenlegi lakóhelyén
v eszé|y ertetettsé gnek van kitéve.

(7) Amennyiben a béľlő źůta| ťtzetendő
lakás forgďmi érték kiilönbözet összegét -a szociális ügyeket gyakorló bizottsĘ
javaslata alapjan - a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottsĘmérsékli vagy 100 %.os
mértékig csökkenti, béľlő a lakást 3 évig
semmilyen módon nem cserélheti tovább.

haĺályon kíviil
a||/A. $ (6) bekezdése.

|t/A. $ (7) bekezdése helyébe a következő
ĺendelkezés lép:
,,(7) Amennyiben a bér|o álta| ťĺzetendo
lakás forgalmi érték ktilcinbtizet összegét _
a szociĺĺlis ügyeket gyakoľló bizottság
javaslata alapjáĺt _ a tulajdonosi jogokat
gyakoľló bizottság mérsékli vagy 100 %-os
méľtékig csökkenti, bérlő a lakást 3 évig
semmilyen módon nem cserélheti tovább,
és nem veheti meg. Amennyiben bérlő a
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kedvezmény összegét megfizeti az
onkormányzat részére, a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottsźę döntése ďapjĺĺn
a lakást megvasaľolhatj a.''

(l0) A 11/A. $-ban foglalt szabályok nem
alkalmazhatók abban az esetben, ha
jogerős bírósági ítélet köte|ezi a jogcím
nélkiili lakashaszrrálót a lakas kiĹiľítésére.

Hĺízfelĺiryelőĺ szolgálatĺ lakás
13.S

(1) Házfeltigyelői szolgźiati jelleggel
lakas ktzarő|ag 100%-os
önkoľmĺínyzati fulajdonú épületben
adható béľbe.

@ A hazfeltigyelői szo|gźiati lakásra a
bérleti szerződést _ munkaviszonya
fennállásĺának időtaľtamźtra - azzal a
személlyel kell megkĺĺtlri, akit a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
jeliil és a házfeltigyelői teendők
el|átź.sára a hlízfeliigyelői feladatok
el|átźsáva| megbízott szervezette|
munkaszerződést köt.

KłizszolgálaÚĺ célr'i lakások

14.S

(1) A 3.$ (4) bekezdés g) pontjában
megllatározott szolgálati jellegu
bérbeadĺís esetén a rendeletben előíľt
bérbeadasi feltételeket nem kell
alkalmani.

@ A 3.$ (4) bekezdés g) pontja szerinti
célokra felhasznílható lakasokat (a
továbbiakban: közszo|gźiati célú
lakások) a fulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság javas|ata alapjén a
Képviselő-testĹilet jelöli ki. A lakasok
bérlőjére a munkáltatók tehetrrek

javaslatot a polgáľmestemek. A
bérbeadásról szóló döntés a
tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság hatasköre.

(11/A. $ (l0) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

''(l0) A 11lA. $-ban foglalt szabályok nem
a|ka|mazhatők abban az esetben, ha a
rendeIet hatílybalépését követően j ogerőre
emelkedett bíľósági ítélet kötelezi a jogcím
nélkiili lakáshasználót a lakas kitiľítésére.
A rendelet hatĺílybďépése előtt jogerőre
emelkedett bírósági ítéletek esetében, az e
$-ban íľt feltételek teljestilése esetén a
bérbeadó szervezet a bérleti szerződést
megköti a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság döntése alapj ĺín.''

13. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(1) A hazfeliigye|ői szo|gá|ati lakasokat a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
jeläli ki.

Q) 
^ 

hĺázfelügyelői szolgálati lakásra a
bérleti szeruődést munkaviszonya
fennállásrának időtafiaĺnáĺa azza| a
személlyel kell megkötni, akit a
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelĺil
és a hénfeltigyelői teendők e||átására a
hazfelugye|oi fęladatok e||éttásáva|
megbiznÍt szervezettel munkaszerződést
köt.''
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(3) A kĺizszolgálati célri lakĺásra azthehet
bérlőnek kijelölni, aki:

a.) nem rendelkezik a fővaľos teľÍiletén
önkormányzati lakásbérlettel, bérlőtaľsi
jogviszonnyal, illetőleg fulajdonában,
haszonélve zetébęn lakĺís nincs, és
b.) a bérbę adni kívaĺrt lakásnak a
magasabb bérleti díjľa vonatkozó
rendelkezések szeľint megállapított béľleti
díjának amegťlzetését vállalją és

c.) HatározoÍt vagy hatérozat|arl idejiĺ
foglalkoztatasi jogviszonyt létesített és
megfelel a munkáltató által meghatározott
feltételeknek és

ca) az onkormĺányzat kizĺĺrólagos vagy
tiibbségi fulajdonában lévő gazdasźęi
tarsaságának a dolgoz őja, v agy

cb) az Önkoľmĺínyzat koztisztlĺisehoje, az
onkoľmĺĺnyzat źůta| fenntartott
költségvetési szeľv közaka|mazottja" v agy
az onkormĺĺnyzat éůta| fenntartott vagy
mfüĺĺdtetett intézményben munkaj ogi vagy
egyéb munkavégzésľe iľanyuló
jogviszonyban álló
cc) az onkoľmányzat teľiileti ellátĺási
kötelezettséggel végzendő gyermek., és
felnőtt hráziorvosi feladatok e||átźsát
szerzódés a|apjan egyéni válla]kozóként,
vagy gazdasági üáľsaság tagiaként
étwőilralva, valamint védőnőként a
kerĹiletben tevékenykedik.

(4) A közszol'gźůati célú lakás
béľbeadása a bérlőnek az adott szervnél
fennálló foglalkoztatlísi jogviszonyĺnak
időtatarnara töľténhet. Ha a közsmlgalati
célú lakás béľlőjének a foglalkozüatasi
jogviszonya nem a munkĺáltató érdelĺJ<iiľében
felmeriilő ok folytan szĺĺnik meg, a béľlő
köteles a lakĺĺst minden elhelyezési igény
nélkiil a foglďkozüatasi jogviszonya
megszĺĺnését követő 15 napon beliil
kitiríteni.

14. $ (3) bekezdése b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
,,b) a bérbe adni kívĺánt lakás költségelvű
béľleti díjának megfizetését vállalją és''

.p ,{r
ą,ę r<Jv



(5) Ha a foglalkoztatási jogviszony
megszűnésére a munkáltató érdekköĺében
felmerĹilt ok miatt keľĹil soľ' a bérleti
szęrződésttovábbi l évre fenn lehet taľtani.
A hataľidő |ejártáva| a béľlőnek minden
elhelyezési és pénzbeli térítési igény nélkiil
15 napon bęlĺil ki kell iiľítenie és a
bérbeadónak vissza kell adnia a lakást.

(6) Ha a kozszolgőůati jogviszony
(munkaviszony) megszíĺnésére a
munkáltató éľdekköľében felmerült ok
miatt keľĹil soľ' a bérleti szerződést további
1 évre fenn lehet taľtani. A hataridő
lejártával a bérlőnek minden elhelyezési és
pénzbeli térítési igény nélktil 15 napon
belül ki kell iirítenie és a bérbeadónak
vissza kell adnia a lakást.

(7) A foglalkoztatási jogviszony
nyugdíjazás miatt töľténő megsztintetése
esetén, a tulajdonosi jogokat ryakoľlĺó
bĺzottság dłinthet a foglalkoztatĺási
jogviszony idotaĺtanna bérbę adott lakás
határ ozat|arl időre szó ló bérbeadrásrĺľól.

(8) Az onkormanyzat teľületén ellátasi
kötelezettséggel tevékenykedő gyermek.,
felnőtt hĺáziorvosok, vďamint védőnők
rendkívtili élethelyzetĺik esetén költségelvú
bérleti díj megá||apitasát kérhetik az
alábbiak szeńnt:
a) a rendkívii| é|ethe|yzet fennállĺása esetén
váL|alja, hogy legalább kétévente a
rendkívüli éIethe|yzete feliilvizsgáiata
kertil azza|, hogy a felülvizsgĺálat
eľedményével egyidejiĺleg a bérlęti díj
módosítĺísĺĺľól a fulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság dönt, vagy
b) a maľ fennálló bérleti jogviszony sorĺĺn a
rendkívüli é|ethe|yzet bekövetkezése
esetén a bérlő kérelmére a bérleti díj
módosítrásáľól a fulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság dtint az',al, hogy a
ľendkívüli é|ethely zetet legalább kétévente
feliĺlvizsgĺĺlja.

(9) Ezen szakasz a|ka|mazásában
rendkívĹili élethelyzetĺinek minősĹil, aki
létferľrtartasát veszé|yeztető ľendkívĹili
helyzetbe keľiilt, vagy egyéb okból

tartósan, vagy átmenetileg létfenntartási
gondokkalkĺizd.
14. $ (5) bekezdése helyébe a kĺivetkező
rendelkezés lép:

,,(5) Ha a foglalkoztatási jogviszony
megszűnésére a munkáltató érdękkörébęn
felmerĹilt ok miatt keľĹil sor' a bérleti
szeľződést egy alkalommal l éwel meg
lehet hosszabbítani. A béľleti jogviszony 1

év elteltével megszűnik.''

hatĺílyon kívül:
14 $ (6) bekezdése

hatályon kívül
14. $ (8)-(9) bekezdése
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Lalĺĺĺs béľbeadása ktizérdekÍĺ célok
megvalósítása éľdekében

t6. s

(1) Közéľdekíí célból történik a lakas
béľbeadása,ha a lakas elemi csapás, vagy
más ok következtében megsemmisült, vagy
élefueszélyessé nyilvánítottak' az
élefueszélyes állapot megszĺintetésének
idejére, valamint a balesetveszélyessé
nyilvránított lakás esetében a
balesetveszélyes állapot megszĹintetésének
idejére.

@ Amennyiben az (l) bekęzdés
szeľinti lakás az önkoľmlínyzat fil/rajdona,
akkor a lakas bérlőjével az önkoľmźnyzat
ideiglenes vagy végleges elhelyezésére
szóló béľleti szerzódést köt. Amennyiben
ideiglenesen történik az e|he|yezés, úgy a
bérleti szerzódést hatźrozott időre kell
megkötni. Jogcím nélkiili lakáshasználó
esetében jelen bekezdés rendelkezései nem
alkalmazhatóak.
(3) Nem önkoľmányzati fulajdonú
lakás esetében, amennyiben a lakás
fulajdonosa a saját magą vagy a használó
elhelyezéséről _ önhibájan kívtili okból _
nem tud gondoskodni, az önkoľmźnyzat _
építésügyi kötelezés esetén _ ideiglenes
elhelyezésľe hatźnozott idejű bérleti
szeru(5déstkot az (l) bekezdésben rögzitett
lakas haszná|őjéxa|.

|6. $ (1)-(3) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,'(l) Közérdekíĺ célból töľténik a lakás
bérbeadása, ha a lakás elemi csapas, vagy
más ok következtében megsemmistllt,
bďesetveszélyessé, vagy élefueszélyessé
nyilvánítottak, az életveszélyes állapot
megsziintetésének idejéľe, valamint a
balesetveszélyessé nyilvánított lakás
esetében a balesetveszélyes állapot
megszĹintetésének idej ére.

(2) Amennyibęn az (1) bekezdés szerinti
lakás az önkoľmányzat tulajdoną a
bérbeadó szervezet a lakás korábbi
bérlőjével átmeneti jelleggel vagy a
lalĺÍratatlanná vá|t lakásra vonatkozó bérleti
szerződéssel megegyezi5 fe|tétel|el bérleti
szeľződést köt.

(3) Nem önkoľmanyzati tulajdonú lakas
esetében, amennyiben a lakás fulajdonosa a
sajáú magą vagy a hasznźiő elhelyezéséről

önhibájan kívĺili okból nem fud
gondoskodni, a bérbeadó szewezet
építéstigyi kötelezés esetén _ ideiglenes
elhelyezésre hatfuozott idejtĺ béľleti
szerzódéstköt az (1) bekezdésben rögzített
lakás haszná|őjáva|."
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(4) Az ideiglenes elhelyezés cé|jźbőI a
fu laj đonosi j ogokat gyakorló bizottság á|ta|
kijeliilt lakások haszrálhatók fel. Az
ideiglenes elhelyezés időtartama volt bérlő
esetén a végleges elhelyezésig, fulajdonos
esetén az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok
nregsztintetéséig, de legfeljebb haľom
hónapig 1*1.

(5) Az ideiglenes elhelyezésről a
Képviselő-testiiletfe|hatalmazésaalapjána
bérbeadó szewezet dönt. A bérbeadó
szervezet az ideiglenes elhelyezésről
tájékoztatja a fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottságot.

Béľbeadás a IIVT teľületén
t7.s

(l) A ITVT lakást bérbe adni vagy lakás
bérbeadasĺír a pá|y ázatot kiíľni a fu laj dono si
jogokat gyakorló bizottság jogosult. A
vĺáľos ľehabiliŁációs ľendeletben
meghataľozott Yagyongazdálkodó
szewezet javaslatot tehet a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottságnak. Az i|yen
lakast átmenetileg, a lakást magában
foglaló épiilet lebontásáig vagy a másik
lakasba való elhelyezéséig, illetve a
pérube|i térítés kifizetéséig lehet bérbe
adni.

(2) Az (1) bekezdésben megielölt
éptiletben lévő lakĺást olyan személynek
lehet a bérbe adni, akit HVT bontĺísra
keľiilő vagy funkcióváltasra kijelölt
éptiletből kell kiköltöztetni. Ebben az
esetben a ľendeletben meghatĺĺľozott
béľbeadási feltételeket nem kell
figyelembe venni.

(3) A fulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottsźry ľendkívtil indokolt esetben, a
ľendeletben megllatźrozott bérbeadási
feltételek alkďmazĺísźga| a másik lakasba
való elhelyezésig tĺirténő béľbeadásról a
Y agy oĺgazdálkodó szerv ezet jav aslatźtra a
Q) bekezdésben meghatĺĺľozott feltételek
hiĺínvában is dönthet.

|6. $ (5) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(5) Az ideiglenes elhelyezés esetén
a bérleti szerződést a béľbeadó
szervezet köti meg. A bérbeadó
szervezet az ideiglenes elhelyezésről
tájékoztatja a fulajdonosi jogokat
gyakorló bizottságot.''

|6. $-a következt5 (6) bekezdéssel
egészül ki:
,,(6) Az (l) bekezdésben
meghatźrozott esetekben az
önkoľmĺĺnyzati lakĺĺs jogcím nélkĺili
használójanak elhelyezésére a
bérbeadó szervezet hatarczott idejti
haszľ;ráiati szerződést ktjt.''

hatályon kívĹil
17. $-a.
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(4) A HVT lakásľa kötott bérleti
szerzoďés feltételeinek módosítása,
ideértve a szerzódés időtartamĺínak
meghosszabbítását is, a vĺíľos ľehabiliĺációs
rendeletben meghataĺozott
Y agy ongazdálkodó szerv ezet j avaslatának
mérlegelésével keriilhet sor.

(5) Ha a bérbeadasľól szóló döntés
másként nem rendelkezik, a ľIVT lakás
bérbeadĺása esetén bérleti szerződésben ki
kell kötni, hogy ezen lakís után, a bérleti
jogviszony megsztĺnése esetén a bérlő
masik lakás béľbeadására" illetve pénzbeli
térítésľe nem taľthat igéný.

Béľbeadás ď.őbéľletĺ jog alapján

(1) Ha a hataľomtt időre létesített bérlet a
hatźlrozatt idő lejarta miatt szíinik meg,
feltéve, hogy nem következett be a
beľlet létesítését kzáÍő ot az
onkormanyzat a bérlőnek biztosít
elsőbbséget a takás ismételt
bérbevételére, YW masik lakast ad
bérbe.

(2) Az (1) bekezdésben biztosított
jogosultságot a rendelet
a|ka|mazźsában előbérleti jognak kell
tekinteni, ami a ľendeletben
szabá|yozott módon gyakorolható. A
rendeletben meghatánozott
kivételekkę|, az e|őbérleti jog alapjan:

a.) az eredetileg öt évnél rövidebb
időre szóló szerződés
meghosszabbítłásra keľiil öt évre (a
továbbiakban: első öt éves béľleti
időszak),

b.) halejart az öt évet e|érthatáĺozott
bérleti időtartam, ismételt - öt évre
szóló - bérbevételre vonatkozó
jog nýlik meg (a továbbiakban:
következő öt éves bérleti időszak),

c.) a következő öt éves bérleti
időszak lejĺíľtakoľ ugyanilyen
feltétellel ismét megnyílik a
bérbęvételre vonatkozó j og.

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

,,(1) Ha ahatźttozott időre létesített bérleti
szerződés a határozott idő |ejárta miatt
szrĺnik meg, az onkoľmányzat a bérlőnek
biĺosít jogot a lakás ismételt
bérbevételére, va1y masik lakást ad bérbe
feltéve, hogy nem következett be a bérleti
jog létesítését kizaľó ok.

@ Az (1) bekezdésben megfiatálrozott
jogcím alapján:
a) az eredetileg öt évnél rövidebb
időre szóló szerződést a bérbeadó szervezet
a bérlő kéľelméľe öt éwe meghosszabbítja
(a továbbiakban: első öt éves béľleti
időszak),
b) az a) pontban megllatźlrozott
szerzőđés |ejártat követően a bérlő
kérelmére a bérbeadó szewezet ismételten
öt évľe megktiti (a továbbiakban: második
öt éves béľleti időszak),
c) a b) pontban meghataľozott
szeruődés |ejáfiat követően a továbbiakban

valamennyi öt évre sző|ő szerződés
Iejártft követően - a bérlő kérelmére a
bérbeadó szervezet ismételten ugyanilyen
feltétellel öt évľe megköti a béľleti
szerzőďést amennýben a bérlő a kéľelmét,
a béľleti szerződés |ejár:taig benyujtja és
vele szemben nem á]lnak fenn a bérleti
szerzođés megkötését akadá|yoző okok.''

uq 

1fl



(3) Előbérleti jog fennállĺísa esetén - új
bérleti szeruódés ktitése helyett _, ha a
bér|ő á|ta| hasznáit lakásra fennĺĺlló bérlet
időtartama nem éri eI az ot évet' a bérlő
źt\tal hasznáIt lakĺsra fennálló bérleti
szerzodés időtartama meghosszabbítható
úgy, hogy az a megllosszabbítassal sem
haladhatja meg az öt évet. Az elóbérletí
jogon alapuIó követkęző öt éves bérleti
időszak az e|ózo öt éves bérleti időszak
lejĺĺľtakor kezdődik.

(a) Ha M (l) bekezdésben megllatáĺozott
feltételek fennállnak, de aľľa a lakasra'
amit a bérlő használ, a rendeletben
meghatarozott valamely okból nem
hosszabbítható meg a szerződés' vagy
a bérlővel nem köthető ismételten
szerződés, vagy csak iit évnél rövidebb
időre kiithető meg, továbbá ha a bérlő
másik lakás bérbeadasát kéľi, a masik
lakás béľbeadasi jogcímének is az
előbéľleti j ogot kell tekinteni.

(5) Függetlenül attól, hogy melyik béľleti
időszakľól van sző, az öt évnél
rövidebb időre béľbe adott lakásra
fennállt béľleti szerzodés és a másik
lakłĺsľa létęsített béľleti szerzódés
egytittes időtaľĺama nem hďadhatja
megaz öt évet.

(6) Nem nyílik mog, illetve nem
gyakorolható az előbérleti jog, ha a
bérleti jogviszony a bérlőnek felľóható
okból a Ptk. 6:348. $-ában azLtv.24.
$ (1) bekezdés a.d) pontjában
meghatározott okból szĺinik ffiog,
feltéve, hogy az előbérleti jog
gyakorlĺása iľánti igény bejelentésének
időpontjáig a béľlőnek a felmondas
előtti bérbeadói figyelmeztetés mar
megkÍildésre kerĹilt.

haüílyon kívĹil:
18. $ (3)-(5) bekezdése

18. $ (6) bekezdése helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,,(6) Ismételt bérbeadás jogcímen nem
köthető meg a béľleti szerződés, ha a
bérleti jogviszony a bérlőnek felĺóható
okból szíinik ffiog, feltéve, hogy a
béľbeadó a kérelem benýjtasanak
időpontjáig a bérlőnek a felmondas előtti
béľbeadói ťĺgyelmeztetést mar megkĹildte.''
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Ĺe. s(l) A bérlő szociális alapú lakbérľe való
jogosultságźÍ és a bérlet létesítését k'lzarő
okok bekövetkezését azötévte szóló vagy
öt évre meghosszabbított, az t't évľe
ismételten megkötött hatźrozott időtaľüamú
bérlęti szerződések esetében, valamint
akkor kell feltilvizsgálni, ha a bérlőnek,
ennek eredményétől ftiggően nyílik meg a
lakásra az e|őbér|eti joga. A vizsgálatot a
hatźtrozott idejű bérleti jogviszony |ejártát
mege|óző harom hónapon belül kell
elvégezni. A feltilvizsgálat a béľbeadó
szewezet feladata.

@ A Képviselő-testĺilet fe|hata|mazźsa
alapjan a bérbeadó szewezet dönt aľról,
hogy az előbérleti jog a megszíĺnő bérleti
jogviszonnyal érintett lakĺásľa
gyakoľolható-e, van-e lehetőség mrásik
lakás bérbeadásara az előbérleti jog
a|apján.

20.s
Az e|őbér|eti jog alapjan mĺásik lakast kell
béľbe adni, ha a megszúnt béľleti
jogviszonnyal érintett
lakást önkoľmányzati érdek éľvényesítése,
onkormányzat źita| kötött szeruődés miatt
nem lehet az e|óbér|eti jog jogosultjĺának
béľbe ađni.

21.$
(1) Ha a bérlőnek előbérleti joga alapjĺán
másik lak{ást kell bérbe adni, amíg mĺĺsik
lakás nem al| rendelkezésre és ennek
bérbeadásĺáĺól nem szĹiletik döntés, a
Képviselő-testiiletfe|hata|mazásaalapjéna
bérbeadó szervezet a fennálló bérleti
jogviszony meghosszabbíüísaľól diint.

@ A fennálló bérleti jogviszony mĺĺsik
lakás ľendelkezésre á||é'säig
(béľbeadásáig), de legfeljebb egy évi
időtaľtamľa hosszabbítható ffi€B, amely
ismételhető.

(3)A szerzodés (1) bekezdésen ďapuló
meghosszabbít.ásátő| való döntés sonín a
bérleti szerződés módosítasában ľögzíteni
kell a meghosszabbítas jogcímét és indokát
is.

19. $ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(2) Ismételt bérbeadás jogcímén a bérleti
szetzođést a béľbeadó szewezet ktitheti
meg."

20. $-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

,,20. $ Ismételt bérbeadás jogcímén másik
lakást kell bérbe adni, ha a megszíĺnt
bérleti jogviszonnyal éľintett lakĺíst
önkoľmĺínyzati érdek éľvényesítése,
onkormrínyzat által kt'tött szeľződés miatt
nęm lehet ajogosultjanak bérbe adni.''

21. $ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(1) Ha a bérlőnek ismételt béľbeadĺís
jogcíme a|apjźn masik lakast kell béľbe
adni, amíg másik lakás nem á|I

ľendelkezésre és ennek bérbeadĺásĺáľól nem
szĹiletik döntés, a Képviselő-testiilet
fe|hata|mazźsa a|apjáĺ a bérbeadó
szervezet a fennálló bérleti jogviszony
meghosszabbítasáľól dönt.''
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a bérlővel, aki hatźttozott időre
szóló bérleti szerzodés alapjan előbérleti
joggal rendelkezett és a szerződés lejártat
követően a szerződéskötést akadá|yoző
körülményeket elhĺárította - ha a
szerződéskötés feltételei fennállnak
ugyanaľra a lakásra a Képviselő-testiilet
felhatalmazása a|apjén a bérbeadó
szewezet tĄ, hatźrozott időre szóló bérleti
szeruőđést köthet, előbérleti jog
biztosítasával.

(2) E $ szeńnti jogcím nélkiili
lakĺíshasználó béľleti díj tntozźtsát a 40.$
(5).(6) bekezdésében foglaltak szeľint is
teljesítheti, de ez esetben a lakást 3 évig
semmilyen módon nem cserélheti tovább.

(3) E $-ban foglalt szabályok nem
alkalmazľratók abban az esetben, ha
jogerős bírósági ítélet kiitetezi a jogcím
nélkĹili lakáshaszrálót a lakás kiiirítésére.

III. FEJEZET

A BERLETI JOGVISZONI'Y
KELETKE zý:su, ID oTARTAMA,

TARTALMA

A béľleti jogvĺszony keletkezése

22. S

(1) Bérleti szerzőđés csak bérbeadói
hozz.ajáľu|ás alapjĺĺn bérlői
jogosultságot szerző személlyel
köthető. A béľbeadó nevében a
bérbeadói hozzajaru|ast a béľbeadó
szęrvezet adja meg. Semmis az a
szetzódés, amelyet bérbeadói
hozzájaĺu|as nélktil kcitnek meg.

2|/A. $ (1)-(3) bekezdése helyébe a
kovetkező ľendelkezés lép:

',(|) Az7Ä| a béľlővel, a}j hatźlrozott időre
szóló béľleti szeĺzódés |ejártát követően a
szerződéskötést akadályozó ktiľiilményeket
elhĺárította _ ha a szeruődéskötés feltételei
fennállnak ugyanalTa a lakásra a
bérbeadó szewezęt új, hatźrozott időre
szóló bérleti szerződést köt.''

(2) E $ szerinti jogcím nélkiili
lakáshaszrráló béľleti díj tartozasát a 40.$
(5>(6) bekezdésében foglaltak 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
Önkoľmĺínyzat tészéte, a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése alapján
a lakĺíst megvásĺírolhatj a.

(3) E $-ban foglalt szabályok nem
alkalmazhatók abban az esetben, ha a
ľendelet hatalyba|épését követő en j o gerőre
emelkedett bíľósági ítélet kötelezi a jogcím
nélkiili lakáshasznrálót a lakás kiiirítéséľe.
A rendelet hatálybďépése előtt jogerőre
emelkedett bírósági ítéletek esetében, az e
$-ban íľt feltételek teljesiilése esetén a
bérbeadó szervezęt a bérleti szerződést
megköti a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése alapjén.,'

22. s (1) bekezdése helyébe a k<ivetkező
ľendelkezés lép:

,,(1) A bérbeadó nevében az e rendelet 50-
55. $-okban szabźůyozott esetekben a
sziikséges béľbeadói hozzájźlru|ást a
bérbeadó szewezet adja meg.''
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Q) Az Ltv.nek és jelen ľendeletnek a
béľbeadiísra és a béľbeadói hozzőĄérulásra
vonatkozó szabźůyai a bérleti szerződésnek
akkoľ is taľtalmát képezik,ha a szetzódésben
nem szerepę|nek.

(3) A bérleti szeľződést a bérbęađói
hozzájźra|źsbaĺ foglaltaknak megfelelően
írasba kell foglalni.

(4) Amennyiben a kijelölt bérlő a bérleti
szerzíĺdést a bérbeadói hozzájara|ásban
megielölt (legalább 10 munkanap) hatĺľidőn
beltil nem köti meg . a bérleti jogviszony
folýatas esetét kivéve
éwényét veszti. A hatráridő önhib{ĺn kí\rĺili
elmulasztásĺínak esetére, 30 napon beliil
igazo|asi kéľelemnek van helye, amelynek
elfogadásaľó| a Képviselő-testiilet
fe|hata|mazása alapján a bérbeadó szervezet
dönt.

(5) A bérleti szerződést az Önkormányzat
képviseletében a Képviselő-testiilet
fe|hata|mazása a|apján a bérbeadó szervezet
köti. A bérleti szerződéssel az onkormánvzat
válik jogosulttlí és kötelęzetté.

(6) Az t|j bérlęti szerzíĺdést végľehajtĺísi
zár adékkal ellátható közje gy zoi okiratba kell
foglalni, ha:
a.) a szeruóďés feltétel bekövetkeztéig
taÍt,
b.)
c.) HVT lakas bérbeadĺás töľténik,
d.)
e.) hĺĺzfelügyelői teendők el|átźsźlra
bérbeadott lakĺás esetében.

(7) A kijzjegyzői okiľat költségei a (6)
bekezdés c) pontja esetében a bérbeadót
terhelik, míg a (6) bekezdés a) és e) pontja
esetében a bérlőt terhelik.

22. $ (3)-(5) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(3) A bérleti szerződést írasba kęll
foglalni.

(4) Amennyiben a kijelölt béľlő a bérleti
szeruódést a bérbeadói hozzájáĺa|źsbarl
megielölt (legalább 10 munkanap)
hataridőn belül nem köti ffiog, a
hoz-zájaru|ás érvényét veszti. A haüáridő
önhiban kívĺili elmulasztiásĺának esetére, 30
napon beliil igazolasi kéľelemnek van
helye.

(5) A bérleti szeruődést a bérbeadó
szewezet köti meg. A bérleti szerződéssel
az onkormányzat vĺilik jogosultĺí és
kötelezetté.''
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22ĺB. $ 22iB. $ helyébe a következő ľendelkezés
lép:

E ľendelet 3. $ (4) bekezdés p) pontjában
foglalt azon jogosultak tészéte, ak,jk az ,,22lB. $ E rendelet 3. $ (4) bekezdés p)
onkoľmányzat á|ta| meghirdetett pontjában foglalt azon jogosultak részére,
programban nreghatĺĺľozott feltételeket akik az onkormányzat á|ta| meghiľdetett
teljesítették, egy szobas lakás, egy évi hajléktalanokkal foglalkozó (LÉLEK.
határozott időľe adható bérbe előbérleti jog Progľam) progľamban megllatźlrozott
biaosíĺásával. A hatźrozott idő lejźlĺta feltételeket teljesítették, a béľbeadó
esetében a 40.$ (4) bekezdésében foglalt szervezet a tulajdonosi jogokat gyakoľló
rendelkezések az irĺĺnyadóak. bizottsäg áIta| kijelölt lakásra egy évi

hatfuozott időre szóló bérleti szerződés köt,
25. s szociális |akbérťlzetési kötelezettséggel. A

határozott idő lejáľta esetében a a0. $ (a)
(1) A lakás béľlője, amennyiben a lakás bekezdésében foglalt rendelkezések az

béľleti díja nem szociĺílis alapon keriil irĺányadóak."
meghatĺírozźsra, új bérbeadás esetén a
szerződéskötéskoľ óvadékot köteles fi zetni.
Az ővadék mértéke:

a.) költségelven bérbe adott lakas esetében a
lakás csĺikkentő-növelő tényezó nélkĺili
lakbérének 2 havi összege,

b.) piaci alapon bérbe adott lakĺás esetében a
lakas csökkentő-nö,velő téĺyező nélkiili
lakbérének 4 havi ö'sszege. 25. $ (l) bekezdés b) pontja helyébe a

következő rendelkezés lép:
A béľbeadás időtaľtama b) piaci alapon béľbe adott lakrás esetében a

26. s lakás csökkentő-növelő tényező nélkiili
lakbéľének 3 havi összege.''

(1) A lakásbérleti szerződés

a) hatźrozott időtaľtamĺa vagy
b) feltétel bekcivetkezéséig taľtó

időtaľtamľa vagy
c) hatźrozat|arl időtaľtamĺa

kcithető meg.

@ Ha a ľendelet másként nem
rendelkezik, a béľleti szerzódést
legfeljebb 5 évi hatĺározott időtartamra
kell megköüri, melyľől a Képviselő-
testtilet fe|hatalmazása a|apiźn a
bérbeadó szervezetdönt. 26. s Q) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

,,(2) Ha a rendelet masként nem
ľendelkezik, a béľleti szerződést a
bérbeadó szervezet legfeljebb 5 évi
hatáĺ ozott időtaľtamĺa köti meg.''
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A béľleti jogviszony időtaľtamának
meghosszabbítása

27. S

(1) Abéľletijogviszony -eredetileg - öt
évnél rövidebb időľe szóló
időtaľtamanak legfeljebb t't éwe
töľténő meghosszabbításaľól a
rendeletben megllatźrozott eseteket
kivéve a Képviselő-testiilet
fe|hata|mazása a|apjan a bérbeadó
szeľvezet dönt.

(2) A szerződés meghosszabbítźsa azt
jelenti, hogy az öt évnél rövidebb
időre szólóan létreji'tt béľleti
szeruőđés időtaľtama úgy kertil
megvźitoztatźsa, hogy a szęrzíSdés
ęredeti időtaĺama az addigi
meghosszabbítĺĺsokat is figyelembe
véve - legfeljebb öt évre növekszik.
Ha a bérlet mrír öt éve fenniíll, nem
lehet a szerzőđést meghosszabbítani.
Abban az esetben azonban, ha a
rendeletben szabźiyozott előbérleti j og
fennáll, új bérleti szeruődéstkell kötni.

(3) Az (1) bekezdés a|apjźn a szociális
bérletként vďó meghosszabbítrásľa
alĺt<or van mód, Iv az a kiirĹilmény és
feltétel még fennál, amely miatt a
szocialis berlet létesítésére eredetileg sor
keľĹilt, vagy aberlővel a fennĺflló beľleti
szr;tződés megszíĺnésekor is lehetre a
rendelet a|apján ilyen beľleti szeruődést
kötd. Ha a bérlő a hatźttozott idő
lejríľtakor a ľendelet alapján
megváItozott jövedelmi, szociális,
vagyoni he|yzetére tekintettel
szociális bérletľe młír nem jogosult,
részétealakastatovábbiakban,
költségelvíĺ szerződés a|apjan lehet
béľbe adni. Amennýben a bérlő a
költségelvíi bérlet lehetőségével nem
kívan élni, rigy a lakást a béľleti
szerzőđés megszúnésekor köteles
kiiiľíteni és a bérbeadó tészére
visszaadni.

27. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
,,(1) A bérbeadó szeĺvezet az öt évnél
rövidebb időre szóló béľleti jogviszonyt
meghosszabbíthatja.

(2) A szerzódés meghosszabbítasa azt
jelenti, hogy az öt évnél rövidebb időľe
szólóan létrejött bérleti szerzőđés
időtartama úgy keľül megvźůtoztatásta,
hogy a szerződés eľedeti időtartarna _ az
addigi meghosszabbításokat is figyelembe
véve _ legfeljebb öt évre nĺivekszik. Ha a
bérlet maľ öt éve fennáll, nem lehet a
szętződést meghosszabbítani. Abban az
esetben azonban, ha a rendeletben
szabőiyozott feltételek fennállnak, új
béľleti szerzodést kell kötni."
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(4) HVT lakásra a város-ľehabilitációs
rendeletébęn meghataľozott
Vagyongazdálkodó szervezet javaslaüít is
méľlegelve hosszabbítható meg a béľleti
szetzíĺđés, melynek során a Q)
bekezdésben foglaltakat be kell tartaÍi,

(5) Az (1)-(4) bekezdés esetében a
bérleti szerzódést olyan bérleti díj előínása
mellett kell megkötni - illetve
meghosszabbítas esetén a lakbéľt illetően a
szerziidést módosítani - amely a rendelet
szerint a béľlő esetében megállapítható.

(6)

(7) Feltétel bękövetkeztéig kell a lakást
bérbe adni, ha a bérlőkijelĺilési vagy béľlő
kiválaszĺási jog jogosultja így rendelkezik.

Bérleti szeződés tartalma
28. S

(1) A Bérleti Szerződésnek tnta|maznia
kell kiilönösen:
a.) a szeruodó felek _ béľbeadó és az
onkoľmányzat béľbeadói feladatainak
ellátasával megbizott bérbeadó szetvezet' a
vĺíros.rehabilitaciós
meglntźrozott

rendeletében
Vagyongazdálkodó

szew ezet nevét, székhelyét,
b.) a bérlő nevét, születési nevét,
születési idejét és anyja nevét, a lakcímét, a
szemé|yazonosítasra alkalmas okmĺĺnya
szźtrnát, adőszámźlt,
c.) c) a lakás címét, alapterĹiletét,
komfortfokozatát, szobaszátmát és a lakas
egyéb lényeges adataít
d.) a béľleti szerzódés léhejiittének idejét
és idíĺtaÍtamát (a bérleti jogviszoný
megsziintető feltételt), a bérbeadĺás
jogcímét,
e.) a lakĺásba a bérlővel egyutt költöző
személyek nevét, személyi adatait
(sziiletési évét és anyja nevét, a lakcímét)
és a lakĺásh asználraÍ;'k.j o gcímét,
f.) a bérbeadó és a bérlő épülettel,
lakassal, valamint a közös hasnlźlatra
szolgźlő helyiségekkel és teľĹiletekkel
kapcsolatos kĺitelezettségeit, fe|adatait, az
éptilet ktizponti berendezéseinek
felsorolását,

hatĺílyon kívül:
a27. $ (7) bekezdése,

28. $ (1) bekezdés f) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,f) a béľbeadó és a béľlő épülettel, lakĺással,
vďamint a közös hasznźiatra szo|gá|ő
helyiségekkel és teľiiletekkel kapcsolatos
kötelęzęttségeit, felradatait,"
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A lalcĺsban elvégzendő munkálatokľĺíl
valĺí megállapodás

34.$

(1) A nem a szociá]is helyzet alapján
kötendő bérleti szerzodés esętében a
lakás burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a lakás berendezéseinek
karbantaľtásával, felújítasával,
illetőleg pótlasával kapcsolatos
kiiltségek viseléséről a bérbeadó olyan
megállapodást köt, melynek a|apjźn a
költségeket a bérlő viseli.

(2) Szociális he|yzet alapján bérbe adott
lakás esetében az (1) bekezdésben
megllatźtrozott munkálatok költségei
ugyancsak a bér|őt terhelik.

(3) Szociális he|yzet a|apján bérbe adott
lakás esetében a bérleti szerződés
megkötése előtt a bérlő részvételével
fel kell mérni és a béľlő nyilatkozatźú
figyelembe véve a bérleti
szeruődésben rögzíteni kell, hogy az
(1) bekezdésben meghataľozott
munkálatok közĺil, vlĺrhatóan melyek
meľĹilnek fel, valamiĺt azt, hogy a
bérlő a munkálatokat el kívanja.e
végezĺi, ha igen, tételesen meg kell
hatźrozn az e|végezru kívant
munkálatok vfuható költségeinek
legmagasabb összegét is.

36.S

(l) Ha ahatźrozat|an időtartamľa szóló
bérleti jogviszoĺľryal rendelkęző bérlő a
béľleti jogviszony megsztintetését
kezdeményezi péĺubeli téľítés ellenében és
a lakást kiiiľítve átadją tĘy a fulajdonosi
j ogokat gyakorló bizottsźlg döntése alapjźn,
a lakĺás bekölttizhető foľgalmi éľtékének
25oÁ-a ťĺzethętő a részére. A pénzbeli
téľítés összegéből le kell vonni a lakbéľ- és
a kapcsolódó kĺilön szolgźitatćsi
díjhátralékot. A forgalmi értékbecslés és a
közjegyzői nyi|atkozat díját bérl(5 köteles
megťrzetni.

34. $ (l) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

''(1) A lakas rendeltetésszeríĺ hasznźůatĺa
alkalmas állapotának megteremtése, a
berendezések kaľbantaľĺísą u épülettel'
köztis haszná|atra szolgáló helyiségelĺJ<el
kapcsolatban írt kötelezettségek és az
elv é gzett munkálatok költségeinek vi selé se
vonatkozásában a bérbeadó és a béľlő
megállapod źsa az fu źny adő."

hatalyon kívtil:
34. $ (2) bekezdése.

34. $ (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

''(3) 
A bérleti szerzodés megkcitése előtt a

bérlő részvételével felkell méľni és a bérlő
nyi|atkozatát figyelembe véve a bérleti
szerződésben tögzíteni kell, hogy az (l)
bekezdésbęn megllatáĺozott munkálatok
közĺil, vĺárhatóan melyek merülnek fel,
valamint azt,hogy a bérlő a munkĺĺlatokat
el kívanja-e végem| ha igen, tételesen
meg kell hatźtrozĺlń az elvégemi kívánt
munkálatok vfuható
legmagasabb összegét is.''

költségeinek

36. $ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(l) Ha a hatarozat|aĺ időtartamra szóló
bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő a
bérleti jogviszony megszĹintetését
kezdeményezi pérubeli térítés ellenében és
a lakást kitirítve átadja" úgy a fulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság döntése a|apjźn,
a lakĺás beköltöz}rető foľgalmi értékének
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legfeljebb 75oÁ-a fizethető a részére. A
pénzbeli térítés összegéből le kell vonni a
lakbéľ- és a kapcsolódó kiilön szolgáltatasi
díjhrĺtralékot. A forgalmi értékbecslés és a
közjegyzoí nyi|atkozat díjźLt bérĺLő köteles
megÍizetni.''
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(2) Ha a bérleti jogviszony
megszĹintetését |akásgazdőtlkodĺási vagy
közérdekíĺ feladatok megvalósítĺĺsa
érdekében a bérbeadó kezdeményezi,
hatźtrozat|an időtaľtamú bérlet esetén a
bérlő á|tflI lakott lakás beköltözhető,
ingatlanforgalmi szakértó eiltal
meghatarozott forgalmi értékének az 50Yo.
a a pénzbeli térítés. Ameĺmyiben a
fentiekben rögzitett feladatok ellátasanak
stirgősségét valamilyen hatósági kötelezés
vagy balesetveszély elháľíüásara szolgáló
illefue egyéb hatźndo indokolja, tĘy a
pénzbeli téľítés a hatźlrozat|an időtartamú
béľlet esetén a béľlő által lakott lakĺás
beköltözhető, ingatlanfoľgalmi szakértő
által meghatźtrozott forgalmi éľtékének a
600Á-a.

(3) Ha a bérleti jogviszony
megsziintetését a mindenkor hatályos helyi
viírosľehabilitĺációról szóló önko rmány zati
rendeletben rögzített feladatok ęllátźsa
érdekében a bérbeadó kezđeméĺyezi,
határozatlan időtaľtamú bérlet esetén' HVT
I teľĹileten a pénzbeli téľítés az
ingatlanfoľgalmi szakéĺtő áItaI
meghatározott forgalmi éľték 80%-ą HVT
II - HVT Zterületeken apéľz'beli térítés az
ingatlanforgalmi szakéĺtő á|ta|
meghatiáľozott foľgďmi érték 60Yo-a.
(4) Ha a bérleti jogviszony
megszĹintetésére a HVT terĹileten lévő
ingatlan kitiľítéséhez szfüséges
csereingatlaÍI megszerzése érdekében van
sztikség, akkor a pérube|i térítés
hatfuozat|an időtaľtamú béľlet esetén a
béľlő á|tA| lakott lakas beköltözľretĺĺ
forgalmi értékének 7 5Yo-a.

(5) a) HatÁrozott iđőre, vagy feltétel
bekövetkeztéig bérbe adott lakás
lakásbérleti jogáról töľténő lemondas
esetén a bérbeadó pérube|í térítést abér|ő
tészére nem fizet.

(2) 
^ 

Lakasrende|et 36. $ (3) bekezdése
helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(3) Ha a bérleti jogviszony
megsziintetését a mindenkor hatrílyos helyi
vaľosrehabilitacióról szóló önkormźnyzati
ľendeletben rögzitett feladatok e|Iátźsa
érdekében a bérbeadó kezdeményezi,
hatáxozat|an időtartamú béľlet esetén, a
pérube|i téľítés az ingatlanfoľgalmi
szakéto źital' meýlatáľozott forgalmi éľték
60%o-a."
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(6)

b) Amennyiben a bérbeadó hatźltozott
időre vagy feltétel bekövetkeztéig béľbe
adott lakás esetében kezđeményezi a
béľleti jogviszony megsztintetését,
elsődlegesen cserelakást köteles
felajánlani. Amennýben a bérlő a
béľbeadó ajźn|atźtt nem fogadja ol, a
béľbeadó pénzbeli térítést ťlzet, melynek
mértéke a bérlő á|ta| lakott lakás
beköltözhető forgalmi éľtékének legfelj ebb
50%o-a.

A pénzbeli térítés minimum 25 Yo.ćlt a
megállapodĺís a|ákźsakor, a fennmaľadó
részt pedig a lakás biľtokbaadását követő
15. napon beliil kell béľlő részére
megfizetni. A lakást a megállapodĺís
a|áirasát ktivętő 45 napon belül a volt
bérlőnek ki kell iiľíteni és át kell adrua a
bérbeadó szervezeürek.

36. $ (5) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
,,b) Amennyiben a bérbeadó hatźrozott
időre vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe
adott lakás esetében kezdeményezi a
bérleti jogviszony megsziintetését,
bérbeadó cserelakast, vagy pénzbeli térítést
ajĺĺnl fel. A pénzbeli téľítés méľtéke a
bérlő źůta| lakott lakás beköltözľrető
forgalmi értékének legfeljebb 50%o-a" ha a
hatáĺozott időből több mint négy év van
háta, legfeljebb 40 yo, ha a hatźlrozott
időből több mint harom év van hátra"
legfeljebb 30 yo, ha a hatarozott időből
több mint két év vanhátra,legfeljebb 10%,
ha a hatarozott időből több mint egy év van
hőŃra.,,

36. $ (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(6) A pénzbeli térítés minimum 25 Yo-źtt a
megállapodas a|áirását k<ivető 8 napon
beliil, a fennmaľadő részt pedig a lakás
birtokbaadasát kiivető 15. napon belül kell
bérlő részére megťrzetni. A lakást a
megállapodás alźirását kĺivető 45 napon
beliil a volt béľlőnek ki kell iiľíteni és át
kell adnia a bérbeadó szęwezetnek.,,
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(1) Annak ]o.u,","* nélkiili
lakashasználónak, akinek béľleti
jogviszonyát a bérbeadó díjtaľtozás miatt
mondta fe|, azonban a lakĺás kiiirítéséľe
kezdeményezett végľehajtĺási eljĺáľás során
a végľehajtó á|tal a lakás kitiľítésére
kifiízött napot megeloző 2. napigtaĺtozź.sé"ŕ
kiegyenlítette, és vele szemben a
taľtozĺáson kívül más felmondási ok nem
áůl' fenn, a Képviselő-testĺilet
felhatalmazása alapjan a bérbeadó
szervęzet a peľtől elállhat, illętve a
végrehajtĺási elj ĺíĺást megsziinteti.

Amennyiben a jogcím nélktili
lakáshasználó ellen a béľleti díj meg nem
fizetése miatt a peres eljarás folyamatban
van és a lakashasználő atartozásaÍLak|0%.
át egyösszegben megfizeti és a fennmaľadó
hőlĺľialéLľľa, valamint kalrlatura legfelj ebb
36 havi részletťlzetési megállapodást köt,
az e|jźnast az önkormányzat a taľtozás és
jaľulékďnak teljes megfizetéséig, illetve a
per jogerős befejezéséig folytatja, de a
végľehajtĺási eljĺírast nem indítja meg. Ha a
végrehajtasi eljĺáľás mĺíľ folyik, azt a
tartozás megťrzetéséi g fel fiigge szt i.

Amennyiben
lakashasznďó

a jogcím nélkiili
a részletťrzetési

megállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően, hiiánytalanul telj esíti a ťlzetésí
kötelezettségeit, a ńsz|etťtzetést további
kamat nem terheli.
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@ A Képviselő-testĺilet feLhata|mazźsa
alapjan a bérbeadó szewezet a
jogcímnélkĺili lakashas zná|ő tészére az
á|ta|a lakott lakást a tartozás
maradéktalan rcĺdezése esetén egy év
iđőtartamľa ismételten bérbe adhatja,
illetve taĺtozásźnak ńszletfizetési
megállapodásban vźi|a|t rendezése
esetén feltétel bekövetkeztéig, a
rész|etťlzętési megállapodásban vállalt
hataridőig hasznéůatba adhatja" a
ténylegesen fizetendő költségelvű,
illetve jogosultság esetén a szociális
lakbénel megegyezó bérletĹ, illetve
használati đíj megfizetése mellett.

(3) A bérbeadásról, valamint ahaszná|atba
adasľól a Képviselő-testiilet
fęlhatalmazasa a|apjaĺl a bérbeadó
szervezet dönt, de köteles a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottságot
tajékoztaffii.

(4) 
^z 

egy év, valamint a résztetťlzetésí
megállapodásban váI|alt hatĺĺľidő
elteltével, amennyiben a bérlő ellen ez
iđő aIatt a béľlőnek felľóható ok miatt
újabb felmondási eljĺárás nem indul|
bérlővel új, e rendelet feltételei szeľint
határozott idejű bérleti szerzódés
köthető.

(5) Ha a béľleti díj nem fizetése folytán
jogcímnélkiilivé véůt haszľlźiő az
elmaľadt lakbér/lakráshaszrrálati. és a
kapcsolódó kĹilön szo|gáůtatási
díjhátr a|ékát e gyössze gb en me gfizetni
nem tudją és vele szemben a
tartozáson kívÍil mĺís felmondasi ok
nem áll fenn, akkor a tartozésát a
fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsĘ
dö'ntése a|apján a rendelet l|iA. $ (2)
bekezdéséb en szabźÄyozottak alapjarl
is teljesítheti. Ebben az esetben
Bérbeadó a jogcím nélkĹili
lakráshasználó részére legfeljebb 5

lakast köteles megmutatni.

40. $ (2)-(4) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(2) A bérbeadó szervezet a bérlőből
jogcímnélkiilivé vált lakĺfuhasznźiő részére
az źitala lakott lakĺást a tartozés
maľadéktalan rendezése esetén ew év
időtartamľa ismételten bérbe adhatja,
illetve taľtozĺásrínak részletfizetési
megállapodásban vĺállalt megfizetése
esetén feltétel bekĺivetkeztéig, a
rész|etťtzetési megállapodasban vállalt
határidőig hasnlőůatba adhatja, a
ténylegesen ťtzeteĺdő költségelvÍĺ, illetve
jogosultság esetén a szociális lakbénel
megegyező bérletĹ, illefuę használati díj
megfizetése mellett.

(3) 
^z 

(1).(2) bekezdésben megjlatźtrozott
részletfizetési megállapodĺĺst, hasznźiati
szerződést és bérleti szerzndést az e $-ban
meghataro zott feltételek teljesülése esetén
a béľbeadó szewezet ktiti meg.

(4) A béľbeadó szsrvezet az egy év,
valamint a r ész(etťlzetési megállapodásban
vállalt hatÁnďó elteltével, amennyiben a
bérlő ellen ez idíĺ alatt a bérlőnek felróható
ok miatt újabb felmondási eljaľas nem
indult, bérlővel új, e rendelet feltételei
szerint hatźrozott idejiĺ bérleti szerződés
köt.''
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(6) Amennýben a két lakás kĺizötti
forgalmi éľték különbozet a tartozás teljes
összegét nem fedezi, abban az esetben a
Képviselő.testület fe|hata|mazása a|apjźn a
bérbeadó szęwezet a tartozás fennmaĺadó
részére, az összeg 20 %-ának befizetését
követően a j ogcímnélkÍili lakashas zná|őva|
legfeljebb |2 hónap időtaľtamľa,
r észletťlzetési me gállapo dast köt.

(7) A bérlő az (5) - (6) bekezdés
a|ka|mazása esetében a lakást 3 évig
semmilyen módon nem cserélheti tovább.

(8) E $-ban foglalt szabályok nem
ďkalmazhatók abban az esetben, ha
jogeľős bírósági ítélet kötelezi a jogcím
nélküli lakashaszn źtlőt a lakás kitirítésére.

VI. X'EJEZET
A LAKBER És ĺ, rÜl,oľ
szoLGÁLT.ATÁs oÍĺa,

(1) A béľlő kĺiteles megfizetni:
a.) a rendeletben foglaltak a|apján az
źita|a bérelt lakasľa megállapított lakbéľt,
ezen beltil a rendeletben foglaltak a7apjźn a
bérbeadó álta| - szerzódés keľetében
nyuj tott szo|gźitatźtsok díj át, valamint
b.) a bérbeadó által nffitott, és a béľleti
szerzíĺdésben - vagy abér|ő és a bérbeadó
vagy megbizottja mas megiállapodásában -
megllatźrozott kĹiliin szo|gźltatźls díját,
amelyet önkoľmĺĺnyzati renđelet, illetőleg
mas jogszabály keretei között a bérbeadó
állapít meg.

(2) A lakbéľt és a kĹiltin szolgĺíltatasok
díját a bérleti szeruőđésben - vagy abér|ő
és a béľbeadó vagy megbízottja mĺís
megállapodĺísában _ meghatrĺrozott módon
és időpontban kell megÍizetlri.

40. $ (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(6) Amennyiben a két lakás ktiztjtti
forgalmi éľték kiili'nbozet a tartozźs teljes
összegét nem fedezi, abban az esetben a
Képviselő-testĹiletfe|hata|mazasaalapjána
bérbeadó szervezet a tartozás fennmaradó
részéte, az összeg 20 %-anak befizetését
követően a j ogcímnélkiili lakash aszná|őv a|
legfeljebb 12 hónap időtaľtamĺa,
r észletťlzetési megállapo dast köt.''

(40. $ (8) bekezdése helyébe a következő
ľendelkezés lép:
,,(8) E $-ban foglalt szabályok nem
alkďmazlratók abban az esetben, ha a
rendelet hatáLyba|épését követő en j ogeľőre
emelkedett bírósági ítélet kötelezi a jogcím
nélkiili lakĺáshasználót a lakĺís kiiiľítéséľe.
A ľendelet hatá|yba|épése előtt jogerőre
emelkędett bíľósági ítéletek esetében, az e
$-ban íľt feltételek teljesülése esetén a
bérbeadó szervezet a bérleti szętzodést
megköti.''
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(3) a) A Képviselő-testtilet fe|hata|mazása
a|apjáĺ a bérbeadó szewęzet azza| a
bérlővel, aki a hátralékkezelési tamogaüás
jogosultsági feltételének nem felel meg,
vagy nem kívanja igénybe venni és a
fennálló tartozásának t0%-át
egyösszegben vagy 60 nap a|att
részletekben megťlzeti, a fennmaĺađó
hátľalékra legfeljebb 36 havi részletťrzetési
megállapodĺĺst köthet. RészletÍizetési
megállapodas a fennál|ő tzľ.tozźls t}%-ának
megfizetését követően köthető męg.
Amennyiben a béľlő a részletfizetési
megállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően, hiánytalanul teljesíti a fizetési
kötelezettségeit, a ńsz|etťtzetést további
kamat nem terheli. A bérlő ettől eltéľő
részletfizetési kéľelméről a hatĺĺsktirrel
rendelkező bizottsźlg a bérbeađó szerlezet
j avaslata alapj án dtint.

b) A Képviselő.testiilet felhatalmazasa
a|apján a bérbeadó szęwezet azzal a
jogcím nélkĹili lakáshasználóval, aki a
hátralékkezelési támogatas jogosultsági
feltételének nem felel ffi€B, vagy nem
kívanja igénybe venni, és a fennálló
taľtozásĺĺnak |O%-źLt egyösszegben vagy 60
nap a|att ľészletekben megťlzeti, a
fennmaľadó hátralékľa legfeljebb 36 havi
részletfizetési megállapodást köthet.
Részletfizetési megállapodás a fennálló
taĺtozźs tl%-ának megfi zetését ktivetően
kiithető meg. Aľnennyiben ajogcím nélkĺili
lakáshasználó a részletfizetési
megállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően, hiiínytalanul telj esíti a ťtzetési
kĺitelezettségeit, a részletfizetést további
kamat nem teľheli. A jogcím nélktili
lakashasználó ettől eltérő részletťlzetési
kérelméről a hatáskönel rendekezó
bizottság a béľbeadó szervezet javaslata
alapjan dönt.

c) A Képviselő-testĹilet felhata|mazźsa
a|apjarl a bérbeadó szewezet azzal a
haľmadik személlyel, aki a bérlő, illetve
jogcím nélkiili lakashasználó fęnnálló
tartozásétt ťtzeti meg, 24 havi rész|etfizetési
megállapodrást kiithet.

41. $ (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

''(3 ) 
a) A Képvi sel ő.testĹilet fe|hatalmazźsa

alapjan a bérbeadó szervezet azza| a
bérlővel, aki a kĹiltin önkormányzati
rendelet szerinti hátralékkezelési tamogatĺĺs
jogosultsági feltételének nem felel meg
vagy Mt nem kívánja igénybe venni és a
fennálló tartozźstnak lU%-át egy
összegben vagy 60 nap alatt részletekben
megflzeti, a fennmaľadó hátľalékľa
legfeljebb 36 havi részletfizetési
megállapodast kĺithet. A bérlő ettől eltérő
részletfizetési kérelméről az Embeľi
Erőfoľrás Bizottsága javaslata a|apjan a
fulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźę a
bérbeadó szervęzet javaslata alapjrán dtint.
Amennyiben a bérlő a részletfizetési
megállapodasba foglalt feltételeknek
megfelelően, hiánytalanul és késedelem
nélkiil teljesíti a fizetési kötelezetts égeít, a
ńsz|etťlzetést további kamat nem terheli.
A bérlő a kiilön önkoľmányzati rendeletben
meghatĺírozottak szerint jogosult a
fennmaradó 25 %o-os méľtékrĺ hátľalék
hátralékkięgyenlítő tĺłmogatásként történő
megťrzetését kéľelmezni a Józsefuĺáľosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központnál.

b) A Képviselő.testtilet fe|hata|mazása
alapjan a béľbeadó szewezęt azzal a
jogcím nélkÍili lakáshasználóval, aki a
kiilön önkormányzati rendelet szeľinti
hátľalékkezelési tamogatĺĺs jogosultsági
feltételének nem felel meg vagy azt nem
kívĺínja igénybe venni és a fennĺílló
tartozásźnak |0%-át egy összegben vagy
60 nap alatt részletekben megťlzeti, a
fennmaradó hátľalékľa legfeljebb 36 havi
részletfizetési megállapodást köthet. A
bérlő ettől eltéľő rész|etťtzetési kéľelméről
az Embeĺi Erőforrĺás Bízottsága javaslata
alapjan a fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság a béľbeadó szervezet javaslata
a|apjan dönt. Részletfizetési megállapodas
a fennálló taftozás ll%-anak megfizetését
követően köthető meg. Amennyiben a
jogcím nélkiili lakáshasznĺáló a
részletfizetési megállapodasban foglalt
feltételeknek megfelelően, hiĺĺnytalanul
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teljesíti a fizetési kötelezettségeit, a
részletťtzetést további kamat nem teľheli. A
jogcím nélktili lakáshaszĺláló a kiilön
önkoľmĺínvzati rendeletben
meghatarozottak szerint jogosult a
fennmaradó 25 Yo-os méľtékíĺ hátralék
hátralékkiegyenlítő támogatásként tĺirténő
megfizetését kérelmezni a Józsefvarosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kcizpontnál.

c) A bérbeadó szervezet az.za| a harmadik
személlyel, aki a bér|ő, illetve jogcím
nélküli lakashasználó fennálló tartozásái
ťlzeti ffiog, 24 havi rész|etfizetési
megállapodast köthet.

(4) A bérlőből jogcím nélkiilivé väIt
lakáshasználóvď a Képviselő-testĹilet
felhata]mazasa a|apján a bérbeadó
szer:ĺezet feltétel bekövetkeztésig, az
adósságkezelési szolg źitatás időtartamáig
de legfeljebb a ńszhetťlzetési
megállapodásban vá|Ialt hataľidőig
hasnáIati szerződést köthet kČiltségelvű
lakbénel megegyezős hasznĺílati díj
megfizetése mellett. Amennyiben a
jogosultság fennáll úgy szociális lakbénel
megegyező használati dijat kell
megállapítani.

(5) Amennyiben a jogcím nélkĹili hasznźiő
teljesíti a rész|etťtzetési megállapodasban
vállďtakat, és a továbbiakban sem
tartozása és egyéb felmondrási ok nem áll
fenn, úgy a Képviselő-testiilet
fe|hata|mazása alapjan a bérbeadó
szerv ezet a r ész|etťlzeté si megállapodásban
ri5gzített lejaľati hatĺáľidőt kiivető 90 napon
belül a lakasľa 1 év hatĺározott idejű bérleti
szerződést kdt a jogcímnélkiili
lakashasználóval előbérleti jog biztosítasa
mellette.

(6) A Képviselő-testtilet felhatalmazása
alapjal a bérbeadó szervezet jogosult a
megállapodást azonna|i hata||yal
felmondani, amennyiben bérlő vagy a
jogcím nélkiili lakáshasznźiő a (3) és (a)
bekezdésben rögzítettek szerinti
részlętťtzetési megállapođas valamint

vállďt adósságtöľlesztés bármely esedékes
részletének megfizetését elmulasztja.

(7) A (6) bekezdésben foglalt esetben a
hátralék teljes összege kamatival növelten
egyösszegben esedékessé válik. A bérleti
szerzódés felmondasĺĺľa pedig az Ltv-ben
meghatźr ozott szabźůy ok az irĺányadóak.

(8) Amennyiben a bérlő vagy jogcím
nélkĹili lakáshasználó a részletfizetési
megállapodasban foglalt feltételeknek
megfelelően, hianyalanul teljesíti a fizetési
kötelezettségét, a részletfizetési
megállapodásban rogzitett tartozźsźlt
további kamat nem terheli.''

4|. $ (4).(5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(4) A bérlőből jogcím nélkülivé vlílt
lakĺíshaszná|őva| a bérbeadó szervezet
feltétel bekövetkeztésig, az
adósságkezelési szolg źitatźs id(itartamźig
de legfeljebb a ľészletfizetési
megállapođásban vállalt hatríľidőig
hasznźůati szerződést ki't kiiltségelvri
lakbénel megegyező használati díj
megfizetése mellett. Amennyiben a
jogosultság fennáll ttgy szociźtlis lakbénel
megegyező haszná|ati díjat kell
megállapítani.

(5) Amennyiben a bérlőből jogcím
nélkiilivé vźit haszná|ő teljesíti a
rész|etfizetésimegállapodásbanvźú|a|takat,
és a továbbiakban sem taľtozasa és egyéb
felmondĺási ok nem á|I fenn, úgy a
bérbeadó szswezet a részletťtzętési
megállapodrásbanrögzített|ejaratihatándőt
kcivetó 90 napon belül a lakásra 1 év
hatźtrozott idejíi bérleti szerződést köt.''
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a következő új alcímmel 45lA. $-sal
egészül ki.

,,Bérlővédelmi pro gram
4slA. $

(1) A bérlővédelmi program keľetében az
önkormányzat azok'nak a bérlőknek, akik
egyiittműködnek az önkoľmanyzattal és
betaľtják a közösségi együttélés szabźiyait,
a bérbeadó a külön rendeletben
meghatĺĺľozottak szerint, segítséget nyujt a
lakbéľ- és kapcsolódó kiili'n szolgáltatasi
díj hátralék me gťtzetéséhez.

(2) A bérbeadó szervezet a 60 napot
meghaladó lakbéľ- és kapcsolódó kĹilön
szolgĺáltatĺísi díjhátľalékkal ľendelkező
bérlők tészére részletes tajékoztatőt kiild a
bérlővédelmi programba való résnétel
lehetőségéről.''
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VII. FEJEZET
A BÉRBEłI ór goz'zŁl Áxuĺ-Ás

szĺ.ľÁr.yĺ.r
A béľbeadó i hozzájaralás általanos

szabźůvai
sĺĺ.s

Nem lehet béľbeadói hozzé$źru|ást ađni,
ha:
a) béľlőnek az énntett lakás utan fennálló
lakbér és kiilönszolgáltatasi ďíj tartozása
van,
b) az önkotmźnyzat a bérleti szerződést
felmondta,
c) a béľleti szerződéssel kapcsolatban
bíľósági vagy végľehajtrĺsi eljáľás van
folyamatban.

Bérbeadás béľlőtársak részéľe
51.S

(1) Hĺĺzastaľsak' anyakönyvi
nyilvántaľtásba bejegyzett élettáľsak
részére közös írásbeli kérelmiikĺe
bérlőtĺáľsi jogviszony keretében kell a
lakást bérbe adni, amennyiben a Ltv..ben,
és jelen rendeletben szabźiyozott
feltételeknek megfelelnek.

@ AKépviselő-testĹiletfelhatalmazása
a|apján a bérbeadó szewezet közös
kéľelem a|apjźn a bér|ótarsi jogviszoný
elismeri a bérlő és
a) a közoki raÍta| igazolt életíáľsą
b) a jogszeríien befogadott szĹilője,
gyeľmeke, gyermekének gyermeke (unoka)
között
c) ha legalább 5 év óta lakcím bejelentéssel
és élewitelszeľíĺen egyĹitt lakik az
ingatlanban.

(3) A Képviselő-testiilet felhatalmazása
alapjén a bérbeadó szervezst bérlőtĺárs
halá|a esetén, az elhuný bérlőtĺáľsnak a
vele haláláig, több mint 5 éve, lakóhely
bejelentkezéssel és életvitelszenĺen
együttlakó hźaastźrsa, sziilője, gyeľmeke,
unokája, közokirattal igazolt élettĺáľsa és a
lakásban visszamaľadt béľlőtĺáľs közös
kérelmére bérlőtarsi szerzóđést köthet.

51. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép :

,,(l) A bérbeadó szervezet hĺĺzastłírsak és
anyakönyvi nyilvantaľtasba bejegyzett
élettáľsak közös írásbeli kérelmére
bérlőtĺírsi szerződést k<it.

Q) 
^ 

bérbeadó szervezet a bérlő és a vele
egyutt lakó gyeľmeke, unokáją szĹilője,
nagyszĹilője, élettarsą testvére köz<is
kérelmére bérlőtársi szetzódést köt, ha:
a) a testvéľ a béľlővel a lakasban
legďább 3 év óta folyamatosan egyĺitt
lakik,
b) élettars a bérlővel a lakásban
legalább 3 év óta folyamatosan egyutt
lakik."
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(4) Tt'bb bérlőtáľs esetén a bérlőtarsĺ
szeruódést a (3) bekezdésben foglalt
feltételek mellett csak akkor lehet
megkötni, ha ahhoz valamenný bérlőtaĺs
hozzáljźtru|t.

(5) A rendeletben meghatározott köte|ezó
eseteket kivéve, a bérlőtaľsi jogviszony az
e rendelet 23 $ (3) és (a) bekezdéseire
tekintettel, vďamint ezen szakaszba fog|alt
feltételek teljesülése esetén megkötött
bérleti szerződés a|apjźn keletkezik.

(6) A béľlőt{ĺľsi jogviszony közös
kérelemľe megsziintethető.

Hoz'zájárulás a lalĺĺsba valĺí
o"'"ää:To-

(1) Önkormĺányzati lakásba a bérlő a
bérbeadó írrísbeli hozzź$étrutźsa nélktil is
befogadhatja házastźrsźÍ' anyakönyvi
nyilvíntartĺásba bejegyzett élettaľsát,
gyermekét, befogadott gyermekének a
gyermekét (unoka), valamint szĹilőjét. Mas
személyeknek a lakĺĺsba való
befogadasahoz a bérbeadő hozzź$rírulasa
szfüséges.

@ AKépviselő-testĹilet fe|hatalmazźsa
a|apján a béľbeadó szervezet a bérlő
(béľlőLáĺs, táľsbérlő) kérelméľe
hozzájaru|hat althoz, hogy a bérlő :

a) a közokiratta| igazo|t é|ettÁrsát,
b) nagysziilőjét
a lakásba befogadja.

52. $ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

',(2) A bérbeadó szervezet a bérlő
(bérlőtĺáľs, taľsbéľlő) kérelmére hoz.zájáĺu|
allhoz, hogy a bérlő tirö,kbefogadott.,
mostoha- és nevelt gyermekét és annak
hźaastźlrsát, e|tartőját, testvéľét, unokáját,
élettĺíľsát, egyenes áei rokonának
hźnastźltsát, továtbbá örökbefogadott-,
mostoha- és nevelt gyermekét és annak
házastÁrsát befogadja. A befogadó
nyilatkozatot a (4) bekezdésben
meghatźtr ozott feltételek fennĺíllasa esętén
a bérbeadó szęrvezet írásban adjaki.',

,rĺ
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(1)

Hozzáfiáru|áłs a furtársĺ szerződéshez

s3.s

A Képviselő.testiilet fe|hata|mazása
a|apjźn a bérbeadó szewezet a béľlő
írásbeli kérelmére hozzájaru|hat
allhoz, hogy a bérlő a
hataľozatlan idejű bérleti jogviszony
folytatasa ellenében taľtási szetzodést
kössön, ha nem állnak fenn
töľvényben meghatározott krlzźrő
feltételek. HozzéĄáru|iís esetén a bérlő
az e|tartót a lakásba befogadhatja.

Ha a tartasi szsundést nem a bérleti
jogviszony folyüaüása ellenében ki'tiŁ az
eltaľtó lalcĺsba való befogad.ísá}roz alĺkor
lehet honźljaru|nl, ha az eltaľtó
kötelezettséget vĺĺllal aľľą hogy a bérlő
lakasberleti jogviszonyanak megszĹinése
esetén a lalĺĺsbol masik lalcás biztosítĺása
nélkĺil kiköltözik. A hozzájau|asnak
feltétele a befogadó-nyilatkozat
bérbeadóho z v alő benyij üása is.

(3) Az eltartott gyeľmeke, unokája,
valamint a jogi személy eltartó
esetében a taľtasi szerzódéshęz
hozzájaru|ás nem adható.

(4) A Képviselő-testĺilet fe|hata|mazása
alapjän a bérbeadó szewezet
megtagadhatja a lorrtźsi szeruődéshez
v a|ő hozzájĺíľulását, ha a szeruodő felek
életkora, avagy egyéb körĹilményei
atapján a bér|o tartásta nem szorul,
illetve az e|tartő a tartásra nem képes.

53. $ (l) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(1) A bérbeadó szewezet- a bérlő íľásbeli
kérelmére _hoz-zź$áĺalő nyí|atkozatot ad ki
ałlhoz, hogy a bérlő bérleti jogviszony
folytatĺása ellenében tartźsi szerzodést
kössön az a|ábbi esetekben:
a) ha a bérlő határozat|arl idejű bérleti
j ogviszonnyal rendelkezik,
b) szakorvosi véleménnyel igazo|ja"
hogy taľtásra szorul,
c) íľísban nyilatkozik arról, hogy
nincs jogszabá|y által taľtásľa kötelezett,
vagy igazolją hogy atartásranem képes,
d) írásban nyilatkozik arról, hogy
mással nem kötött taľtĺási szeľződést, és
e) az eltartó a tartási szerződésben
nyilatkozik affa vonatkozóan, hogy a
tartasľa képes, és kötelezettségeit a
szerzódés ľészletes tarta|mazza.,,

(2) 
^ 

Lakásrendelet 53. $ (4) bekezdése
helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(4) A Képviselő-testiilet felhatďmazĺĺsa
alapjan a bérbeadó szewezet meglagadja a
tartasi szerződéshe z v a|ő hozzálara|ásźÍ, ha
a szerződo felek életkora, avagy egyéb
körülményei alapjan a bérlő taľtásra nem
szorul, illetve az e|tartő a taľtásra nem
képes.''

(2)
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Albérletbeadás
s4.s

(1) A lakást albérletbe adni a
Képviselő-testiilet felhatďmaz źsa a|apjźn a
bérbeadó szewezet hoz.zźĄaralásával,
kĺzáltő|ag az a)-e) pontban meghatározott
feltételek esetén lehet. amelvek a
következők:

Lakás cs eľ éhez hoz.zńjáľu lás
ss.$

(1) A lakáscseľéhez va|ő hozzź$źru|ást
azLBł. keretei között lehet megadni, illetve
megtagadni.

(2) 
^ 

lakás bérleti joga csak más lakás,
illetve lakások bérleti vagy
fulajđonjogaľa cserélhető el. Az
onkoľmĺĺnyzat fulajdonában lévő lakas
bérleti jogának és magánfulajdonban
lévő lakásra fennálló bérleti jog
cseĘéhez az onkoľmányzat nem ad
bérbeadói hozzé$ átrulást.

(3) Bérleti jog fulajdonľa való cseréje
esetén nem lehet hozzź$árulrn a
cseréhez, ha a béľlő és a vele
egyiittköltĺiző személyek a cseÍę
folýín együttesen nem szereznének
egy lakás egészére fulajdont.

(a) Ha a csere folytĺĺn többlakásos
épületben fulajdoni hínyađot
szerezslek' akkoľ a tulajdoni
hányadnak olyan nagyságrinak kell
lenni, hogy az megfeleljen egy
lakĺásfulajdonnak.

(5) A csere folytán a lakásba költöző
személlyel a bérleti szerződést nem
lehet terhesebb feltételekkel megköüri,
mint amilyen feltételekkel a cseľélő
bérlő bérelte, kivéve, ha ehhez a csere
folytáÍt a bérleti jogot szerző
hozzájaĺal. A csere jóváhagyasaná|
kĹilönösen figyelemmel kell leĺľri a
rendelet 23.$-áľa. Ez a ľendelkezés
nem vonatkozik a lakbéľ
megőllapításěra.

54. $ (1) bekezdés felvezetó mondata
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A bérbeadó szetvezet hoz.zájźru| a
lakás ďbérletbe adasah oz. hal.,,

+{
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Lalcís cserébLez hoz.zájá ľulás

ss.$

(1) A lakáscseréhez va|ő hozzźljáľulast
azL*. keretei között lehet megadni, illetve
megtagadni.

(2) A lakás bérleti joga csak más lakás,
illetve lakások béľleti vagy
tulajdonjográra cserélhető el. Az
onkoľmĺĺnyzat fulaj donában lévő lakás
bérleti joganak és magĺĺnfulajdonban
lévő lakasľa fennálló bérleti jog
cseĘéhez az onkoľmányzat nem ad
bérbeadói hozzáj anilást.

(3) Béľleti jog fulajdonĺa való cseréje
esetén nem lehet hozzźljaru|ru a
cseréhez, ha a bérlő és a vele
egyÍittköltöző személyek a cseľe
folytán egyiittesen nem szereznének
egy lakas egészére tulajdont.

(a) Ha a csere folyľán többlakásos
éptiletben tulajdoni hanyadot
szerezĺlek, akkor a fulajdoni
hanyadnak olyan nagyságúnak kell
lenni, hogy az megfeleljen egy
lakĺásfulajdonnak.

(5) A cseľe folytán a lakĺísba költtiző
személlyel a bérleti szerződést nem
lehet terhesebb feltételekkel megkötni,
mint amilyen feltételekkel a cserélő
bérlő bérelte, kivéve, ha eÍthez a cseľe
folytán a bérleti jogot szerzo
hozzájaru|. A csere jóváhagyásźná|
ktilönösen figyelemmel kell lerľri a
rendelet 23.$.áĺa. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik a lakbéľ
megállapítĺásĺĺľa.

55. $ (l) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(1) A lakascseréhez va|ô hozzájźrutást az
Ltv. keretei köziitt lehet megadni, illetve
megtagadni.
A bérbeadói hozzájaru|ás megadásáľól,
vagy megtagadásaľól a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottsĘ dönt.''
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A lalĺĺsbéľleti jogviszony
folytatására vonatkozó jog

elĺsmeľése

s6.$

(1) A Képviselő-testtilet felhatalmazása
alapjĺĺn a béľbeadó szewezet, ha
fudomasĺáľa jut, hogy a lakasban a
béľlő ha|á|a után olyan személy
maradt vissza' aki a lakasbérleti
j ogviszony folytatasĺĺľa j ogosult lenne,
de jogát nem érvényesítette, 30 napos
hatánđ(5 biztosítasával felhívja az
érintettet a joga gyakorlásanak
lehetőségére.

(2) Az (l) bekezdésben megllatálrozott
hatĺíridő lakásbérlęti jogviszony
folytatasára jogosult hibájából eľedő
elmulasztĺása esetén a bérbeadó
szervezet k<iteles a lakás kiiirítése iránt
intézkedni.

56. $-a a kĺivetkező' új (3) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) A bérbeadó szenĺęzet az Ltv. 32. $-
ában foglalt feltételek teljestilése esetén a
jogviszony folytatójával bérleti szerzodést
köt."
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Lal<ĺĺsbővítés
60.s

(1) A bérlő kérelméľe a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hozzajaru|ásával bérbe
adható bővítés céljából a b&e|t lakással
szomszédos lakas és nem lakás céljĺára
szolgáló helyiség is. A lakasbővítés bérlő
általi elvégzését a béľbeadó és a béľlő a
mĺír fennálló bérlet és jövőben létesítendő
bérlet esetében is kezdemé ny ezhetĹ

(2) A bérbeadó szervezet_a ľtVT teľületén
lévő lakasokat kivéve_lakas megĹiľesedése
(biľtokba való visszavétele) esetén köteles
megvizsgálni, hogy van-e lehetőség
csatolásra vagy a lakís mĺás módon töľténő
hasznosítasáľa.

(3) A csatolásra felhaszná|hatő lakĺások
rendelkezésre állása esetén a bérbeadó
szervez'et előterjesztést készit elő a
csatolással kapcsolatban megkĺithető
megállapodas jővehagyásźtra a tulaj donosi
jogokat gyakorló bizottsághoz döntés
végett.

(4) A bérlőnek vállalnia kell a
megnövekedő alapteľületľe vonatkozó
lakbér megfizetését, továbbá a műszaki
egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljĺáľrís
és a munkálatok költségeit.

(5) A béľbeadó szewezetlek a bérlővel
béľleti ęLőszerzőđést kell kötni az építési-
kivitelezési munkálatok befejezéséig.

(6)

(7) A Képviselő-testtilet felhata|mazása
alapjĺín a bérbeadó szewezet módosíthatja
csatolás címén a bérleti szerzođést abban
az esetben, ha a csatoláshoz a fulajdonosi
bizottság hozzájánit és bérbeadó szervęzet
a csatolás szabá|yszerűségét ellenőnzte és
arrő| igazolĺíst adott ki.

60. $ (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(5) A béľbeadó szeĺvezet a bérlővel
hasznźůati szerzodést kiit az építési-
kivitelezési munkrálatok befejezéséig, de
legfeljebb egy évre, kiiltségelvű lakbérľel
megegyező méľtékrĺ haszná|ati díjfizetési
kötelezettségge|.,,
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eredetí rendelet
Budapest Főváros VIII. kerület

JĺĎzsefu árosi onkoľm ányzat Képviselő.
testiiletének 1 0/201 5. (Iil.01.)

önkoľmányzatĺ rendelete
a pénzbelĺ és teľmészetbenĺ, valamĺnt a
személyes gondoskodást nyújtó szocĺális

és ryermekjőiéti e||áńánok helyi
szabályaiľól

1. s (l) A rendelet hatá|ya kiterjed a
Budapest VIII. keľület kiizigazgatźsi
területén élő és ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartőzkodási hellyel rendelkező:
a) magyar állampolgárokrą
b) bevríndoroltakľa és letelepedettekľe,
c) hontalanokľa,
d) a magyar hatóság által menekiiltként

Yagy oltďmazottként elismeľt
személyekľe.

(2) A rendelet hata|ya a szociális
igazgatźsről és szociális ellátasokról szóló
|993. évi III. törvény (a továbbiakban:
srt.) 7. $ (1) bekezdésében meghatarozott
elláüások tekintetében a ľendelet 1. $ (1)
bekezdésben foglaltakon fulmenően
kiterjed az Európai Szociális Kartat
megeľősítő oľszágoknak Magyarország
tertiletén jogszeľííen taľtózkodó
állampolgáraira is, ha az ellátás hiĺĺnya a
rászorulóé|etét,testiépségétveszélyezteti.

(3) A rendelet hatźůya kiterjed az Szt. 3. $
(3) bekezdésében, a gyermekek védelméről
és gyĺĺmiigyi ígazgatésról szóló |997. évi
)ooil. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.

$ ( 1 ) bekezdésében meghataro zottak'r a.

(4) A rendelet hata|ya kiteľjed a személyes
gondoskodast nyujtó ellátások tekintętében
a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuaľosi Önkoľmĺĺnyzat (a
továbbiakban: onkoľmanyzat) áIta|,

alapított és fenntartott személyes
gondoskodĺíst nyujtó szociális és
gyeľmekjó|éti intézményekĺe és az azok
ĺíltal nyujtott ellátĺásokra, valamint u (|)
bekezdésben meghatĺĺrozott személyeken
kíviil az Önkoľmĺányzat mas
önkoľmányzattal kötött ellátási szerződése
alapjan a Budapest VIII. kerületében
ellátásban ľészesülő személvekre.

módosító rendelet
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(5) A rendelet hatá|ya kiterjed a pénzbe|i
és természetbeni ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó ellátasok
tekintetében az onkoľmanyzat áItA1

alapított gazdasági tarsasĘokra, valamint
az onkormĺínyzat fenntartásában vagy
működtetésében lévő intézményekľe.

5. s (1) Az e ľendeletben szabźiyozott
szociális ellátasokra való jogosultság
elbírőiása soľán a jövedelemszźtnításnźi az
Szt. 10. $ (2>(6) bekezdéseiben foglaltak
azirányadőak.
@ Nem rállapítható meg telepiilési,
rendkívüli települési tiĺmogatas, ha a
kérelmező vagy a családjában élő egyéb
személy vagyonnal rendelkezik, kivéve a
2. $ j) pontjában foglalt lakással
kapcsolatban rendkívüli éIethe|yzet
esetében.
(3) Nem á||apíthatő meg települési,
rendkívĹili teleptilési tiímogatĺís,
amennyiben a kére|mezó vagy a
családjában élő egyéb személy a kérelem
benyujüását mege|őzo 12 hónapon belti|
a) az éů|ani fogtakoztatási szervvel való

egytittrnűködés keľetében számáĺa
felajánlott, a foglalkoztatĺís
elősegítéséľől és a munkanélktiliek
ellátlísáról sző|ő 199|. évi IV. törvény
54. $ (10a)-(10c) bekezdésében
foglaltak szerinti munkalehetőséget nem
fogadja el vagy a közfoglalkoztatásra
iľłányuló jogviszonyát jogellenesen
megszünteti;

b) a közfoglalkoztatźsra iranyuló
jogviszonyát a munkáltató a munka
tĺiľvénykönyvéről szóló 20|2. évi I.
töľvényben foglaltak szeńnt azonna|i
hata|yű felmondĺíssď szĹintette meg;

c) akit az á|laIĺi fogla|koztatasi szerv .
neki felľóható okból - töľölt az
állĺáskeľesők nyi|v ántarIźtsából,
(4) Nem á||apíthatő meg települési,
ľendkíviili teleptilési tamogaüĺs,
amennyiben akére|mező
a) előzetes |etntőztatásban van, e|zźrás
btintetését' illetvę szabadságvesztés
biintetését tölti,
b) a ktizcĺsségi egyiittélés szabályait nem
tartja be,

új szabály
4. $ (6) A rendelet 23/A $-a kiterjed az
onkormrínyzat tulajdonában lévő lakas
bérlőjére, jogcímnélkiili haszĺrálójara'
ftiggetlenül a bérlLó vagy jogcímnélkĹili
lakáshaszrĺí]ó lakóhelvétől.

tré,


