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Képviselő-testi'iletnek
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e|óterjesztés

Tisztelt Képvĺselő.testület!
E|őzmény
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsęfuáros Képviselő- testülete a 131l20I2 (IV.19.) számil
hatźnozata alapjźn határozatIan időre, térítésmentesenbéľlőkijelölési jogot biztosított a
Budapesti Rendőr-főkapitźnyság részéreaz aIábbí onkormźnyzati tulajdonú lakások
tekintetében:

o
o
.
o
o

Budapest VIII., Dankó u.16.II.l4,
Budapest VI[., Dankó u. 16. III.i1.
Budapest VIII., Dankó u. 16. III.|2.
BudapęstVIII., Dankó u.20.I.l8.
Budapest VIII., Dankó u. 20. II./8.
A Képviselő-testiilet hatérozatźlbanfelkéĺtea polgármestert a béľlőkijelcilésijogot biztosító
megállapođás aláirására, melyre 2012. október }4-énkerĹilt sor.
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A Képviselő-testtilet a227/20I2. (VII.05.)

szám,Ĺĺhatározatával a kĺjvetkező döntést hozta:

,,hatźľozatlanidőre sző|őaĺ, térítésmentesenbérlőkijelölési jogot biztosit a Budapesti Rendőľfőkapitĺĺnystlgrészérea Budapest, VIII. kerület Lujzav 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
éptiletben |évő 12 db lakásľa, azza| a kikötéssel, hogy bérlőnek jelöltek csak olyan személyek
lehetnek, akik a Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. ker. Rendőrkapitźnysággal aktív
hivatásos-, kozszolgá|ati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (szolgálati
j ogviszonyban) állnak.''
A Képviselő-testÍilet határozatźtban felkérte a polgármesteľt a béľlőkijelölési jogot biĺosító
me gál l ap o d ás aIźlításźra.

Fenti döntés éľtelmébena Lujza u. |4. sz. alatti ĺjnkormányzati tulajdonú éptiletben a
k<jvetkező lakások bérlőkijelölési joga lett ingyenesen biztosítva a Budapesti Rendőrfőkapitanyságrészére: Lujzau. 14. fszt. I.,Lujzau. t4. fszt,2.,Lujza u. 14. UL.,Llujzau. 14.
U2.,Lujzau'.14.Il3.,Lýzau. 14.Il4.,Lujza u. 14. U5.,LtĄza u. 14. II|I.,Lujzau. 14.IIl2.,
Lujza u. 1 4.

III 3 .,

Lujza

t.

I

4.,

III 4.,

Lujza u. I 4.

III 5

.

A

Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Beliigyminisztérium Műszaki FőosńáIya előzetes
felméréseik alapján je|ezte, hogy a 17 db lakást nem fudják VIII. kerületi
Rendőrkapitźlnysággal szolgźůatijogviszonyban ál1ó rendőľĺjkkel feltĺilteni. Kéréskéntmerült
fel a Beltĺgyminisztérium Miĺszaki Foosztá|yarészéróI,hogy az onkormányzatvizsgá|jameg
annak lehetőségét, hogy más, a VIII. keniletben kozszolgá|atot ellátó szerv részérekerüljön

biztosításra az ingy enes bérlőkij elölésí j o g.
A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér mértékéľőlsző|ő 1'612010.(III.08.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 12. $ (3) bekezdése szerint ,l tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság javaslatára a
Képviselő-testĺilet a bérlőkijelalési jog (2) bekezd,ésben meghatározott ellenértékét
mérsékelheti, vag/ az ellenértéktőĺel is tekinthet, ha a lakńst a bérlőkiválasztósra jogosult az
al áb b i akb an me ghat dr o z o t t j o gc íme k al apj án ha s zno s ítj a :
fl a VIII' kerületben szolgólatot teljesítő tiizoltót, rendőľt kívánjók a lakásľa bérlőként jelt;lni
szolgálati viszonyuk idej ére szólóan.,'

Fentiek a\apjarl az onkormányzat ingyenes bérlőkijeltllési jogot biztosíthat a Fővárosi
Katasztrőfavédelmi lgazgatőság részére,amennyiben VIII. keriiletben szolgálatot teljesítő
tllzoltő lesz bérlőként kij elölve.

A Lujza u. |4. szám alatti épületben Iévő 12 đblakásból a kĺlvetkezo 5 db esetében keľülne
hatáľozat|an időre szólóan, térítésmentesenbérlőkijelölési jog a Főváľosi Katasztrőfavédelmi
Igazgatősághoz:
il/|.
37,93 nľrt
IIĺ2.
38,25 ĺm
tU3.
57,73 ľm
IU4,
42,J8 nm
ilis.
43,72 nrĺl

A

-

fentiekből következően szfüséges a BRFK és a Belügyminisztériummal kĺjtendő, a
Képviselő-testület áItaI 2012. július 05-én elfogadott megállapodás módosítása (2' sz.
melléklet), valamint a Fővarosi KatasńrőfavéđelmiIgazgatőság és a Belügyminisztériummal
kötendő megállapodás jőváhagyása (1. sz. melléklet).

A bérlőkijelölési jog feltételrendszeÍe aRendeletl2.

A Rendelet

$ - ban kęľtilt szabá|yozźsra.

12. $ (1) bekezdése a|apjźn,,Úi bé,lő-kijelÓlési jogot biztosító megáĺlapodásról,
és annakfeltételeiről a Képviselő-testület dant. A mególlapodásban részletesen lrell szabályozni a
bérlőkijelolésľejogosult, a bérbeadó és a kijelah bérlő jogait és lrôtelezettségeit, a béľIőkijelolési

jog glalrorolhatóságónak számót, valamint a bérlőkijelalési jog pénzbeli téľítésvagy

eg,léb

vagloni értékűszol gáltatás ellenében toľténik,,

A Rendelet

12. $ (2) bekezđésea bérlőkijelölési jog ellenértékekéntigényelendő ellenéľtéket,
a (3) bekezđésepedig az el|ęnértékméľséklésének,
vagy attőI t<jľténő eltekintetésének eseteit

szabáIyozza.

Fentiek alapjánkérem azaIábbihatározatíjavaslat elfogađásataRendelet 12. $ (1) bekezdése
és a 12. $ (3) bekezđésf) pontja alapjźn.

H.łrÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő.testĺilet úgy diint' hogy

1.

227l20I2. (V[.05.) szźlműhatźlrozatźnak1. pontját a következők szeľint módosítja:
,,1. Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvátosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete

hatźttozat|an íđőret&ítésmentesen biĺosítjaa Budapesti Rendőr-főkapitĺínyság tészére
az a|ábbi önkormány zati tulaj donú bérlakás ok b érl őkij el ö lé s i j o gát :

-

Budapest, VIil.,
Budapest, VIII.,
Budapest, VIII.,
Budapest, VIII.,
Budapest, VIII.,
Budapest, V[I.,
Buđapest,VIII.,

Lujzau. 14. fszt. 1.
Lujzau' 14. fsń..2.

Lujzau.14.UI.
Lujzau.l4.Il2.

Lujzau. A.43.
Lujzau.14.U4.
Lujzau. 14.U5.,,

2,

hatttrozatlan időľe szólóan, téľítésmęntesenbérlőkijelölési jogot biĺosíta Budapesti
Főviíľosi Katasztrőfavédelmi Igazgatoság részérea Budapest, VIII. kerület Lujza u.
|4. sz. alatti <jnkormźnyzati tulajdonú épületben lévő 5 db lakásra (IIl1.' IIl2,,IIl3.,
IIl4., ill5,) azzaI a kikötéssel, hogy bérlőnek jel<iltek csak olyan személyek lehetnek,
akik a Fővaľosi Katasńrőfavédelmi lgazgatőság Közép-Pesti Katasztrőfavéđelmi
Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltópaĺancsnoksággal aktív hivatásos.,
kozszo|gáIati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (szo|gáIati jogviszonyban)
állnak.

3.

a határozat 1. és a 2. poĺn alapján fęlkéri a polgármestert a béľlőkijelölési jogot
biĺosítómegállapodźsok aláírásáĺa, az előterjesztés mellékleteit tarta|maző tartalmí
elemękkel.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 1.,2.pont esetén 20|2. október 18.
3. pont esetén a Belügyminisztérium, a BRFK és a
jvetően
Katasztrőf avédelmilgazgatősźlgalź.irráséúkc

Fővaĺosi

A végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazđátkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft.
Budapest, 2012. októbeľ 4.
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sz. melléklet

l

Budapest Főváľos VIIr. kerület Józsefváľosi onkoľm ányzat, mint tulaj donos
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: |)ľ' Kocsis Máté polgármesteľ
torzsszźlm: 735705
statisztikai szátmje|: I57 3 57 I 5 -84I I -3fI -01'
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester,
másrészrőI

Főváľosi Katasztľófavédelmi tgazgatőság, mint jogosult
székhely: 108l Budapest, Dologhźn u.1.
törzsszátm:

494I4f

statisztikai számjel: I 57 20388-7 524-3 IZ-DI
képviseli: Varga Feľenc ttĺ. ezľedes, igazgatő
valamint

BeIiigyminisztéľĺum

1 Budapest, József Atti|a utca f-4.
torzsszáma: 311607
statisztikai számje|e: 1 5 3 1 1 ó05 -84 1 1 -3 1 1 -0 1
képviseli Dr. Tóth Lász|ő gazdasági és informatikai helyettes államtitkár,
kazau a mai napon az alóbbifeltételek mellett:

székhely: 1 05

VIII. kerület Józsefüárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilete . , ..l20I2. (X.l8.)
számű hatźtrozata a|apjźn - a belügyi szervek lakhatási gondjainak enyhítése éľdekébenhatározat|an
időľe térítésmentesena biztositja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatősáą részéreaz a|źtbbi
önkormányzati tulaj donú bérlakások többszöľös bérlőkij elölési j o gát:
1. Budapest Főváľos

-

Lljzat

I4.IUI.
Ltjzau. I4.M.
Lujzau.I4.IV3.
Budapest' VIII., Ll'ýzall. |4.IU4.
Budapest, VIII., Lujzau.l4.IU5.
Budapest, V[I.,
Budapest, VIII.,
Budapest, VIII.,

2. Jogosult a bérlőkijelölési jog keľętein beltil maga határozzameg.
béľlő személyét és

-

bérlő felelősségéta lakásban, illetve abéľletijogviszonnyal kapcsolatban okozottkĺárok
megtérítését.

3. Jogosult, mint bérbeadó a kijelölt személlyel akkor köthet szerzódést,ha

- bemutatja a jelölő szerv vezetójének a kijelölésľe vonatkozó rryi|atkozatát,
- bemutatja aközjegyzói okiratba foglalt egyoldalú kĺjtelezettségvá||a|ő nyi|atkozatźú,mely a|apjźn a
munkaviszonyának és így a bérleti jogviszonyának megszÍínésétkövető 15 napon belül a bérleméný
kiürítve, bérbeadónak źńadja.
Jogosult, mint béľbeadó egyebekben jogosult a bérleti szerzodés egyéb feltételeit a lakások és
helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól sző|ő 1993. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény), illetve a 16/20|0. (III.08.) önkoľmányzati
rendeletben fo glaltak keretei közt me ghat źtr ozni.

4. Jogosult a bérlőkijelölési jogot Tulajdonos írásbeli felhívása a|apján, annak

kézhezvéte|éto|

számitott 15 napon belül gyakorolhatja. Jogosult a megadott hatĺáľidőn beliil köteles a Tulajdonossal'

közölni
j

a bérlő személyétés meghatátozni a bérbeadás azon fe|tételeit, amelyre jogszabtúy, illetve

elen megállapodás felj ogosítj a.

5. Felek megállapodnak, hogy a béľlőnek jelölt csak olyan személy lehet, aki a

Fovárosi
Katasztľőfavédelmi lgazgatőstęKözép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos
Tuzo|tőparancsnoksággal aktív hivatásos., közszo|gá|ati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban
(tovább iakban együtt : szol gálati j o gviszonyban) áll..
6. Felek megállapodnak, hogy a kijelölt bérlő béľletiszerződésének időtaľtama a mindenkoľ hatályos

miniszteri rendeletben, utasításban foglaltaknak megfelelően meghatározott, ezen túl a kijelölt
béľlőnek vállalnia kell, hogy szo|géĺ|atijogviszonyának báľmely okból töľténő megsziĺnése esetén
elhelyezésre nem tarthat igéný'
A Jogosult vźĺ||a|ja,hogy a kijelolt bérlő szolgálati jogviszonyának bármilyen okból toténő
megsziinése esetén 30 napon beltil értesíti a Tulajdonost, egýttal felhÍvja a bérlő figyelmét ana,hogy
a lakást ingóságaitól

kii'irítve köteles a Tulajdonosnak birtokba adni.

7. Felek rögzitik, hogy ha a béľlőkijelölési joggal érintett lakást ismételten bérbe lehet adni - a bérlőkijelölési jog megszűnésénekesetét kivéve _ a béľbeadásra vonatkozó felhívását követő 15 napon
belül Jogosult köteles Tulajdonossal közölni a bérlő szemé|yét, valamint meghatźtrozni a bérbeadásnak
azokat a feltételeit, amelyekľe jogszabá'|y vagy megźilapodás feljogosítja'
8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jogosult a megállapodásban foglalt bérlőkijelölési jogát az adott
lakásra vonatkozóan 3 hónapon keresztül nem gyakorolja, abban az esetben a Budapest Főváros VIII.

keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete jogosulttá válik bérlő kijelolésére.

9, A 7' pontban írt hataľidő elmulasztása esetén, illetve a 8. pontban meghatározott esetben
bérlőkijelĺilésre Jogosult köteles a lakás költségelven megállapított lakbérének megfelelő cisszeget és a
ktilön szolgźĺ|tatás díját, esetleges lomtalanítását, takaritását, illetve az egyéb felmerült költségeit
megfizetni.
|0.

Az1 . pontban jelzett lakások a bérlőkijelölési jog fennállása alatt nem idegeníthetők el.

A

konkľétbérlőjelölés során a Jogosult

a

ťlzetendő lakbér összegének, valamint a jelen
megállapodásban rögzítettek kivételével a bérleti szerzodés egyéb fe|tételeit jogosult előírni.

11'

12. Tulajdonos, mint bérbeadó köteles gondoskodni - a Lakástörvény erľe vonatkozó szakaszai a|apján
_ például az épi|et kaľbantartás źľő|,az épület kozponti beľendezéseinek és a lakások beľendezéseinek
üzemképes állapotban tartásárő|, amelyet a Tulajdonos a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kftn keresztül végez.

13. Beliigyminisztérium a jelen okiratot azza|
c é lkitrĺzéseit, i ll

a

nyi|atkozati taľtalommal irja a|á, hogy annak

etve szerkezetét elfo gadj a és tttmo gatj a.

A jelen megállapodás alapján kötött bérleti szerződésekľe - egyebekben - a lakások és helyiségek
bérletére,valamint elidegenítési'ikľevonatkoző egyes szabźiyokĺőlszóló 1993. évi LxxvIII. törvény,
14.

továbbá a Budapest Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonźhan á||ő lakások bérbeadásának feltételeiÍől,
sző|ő 16/2010.(III.08.) önkormányzati ľenđelet,illetőleg miniszteri
valamint a lakbér méľtékéľől
rendeletekben' utasításokban foglalt ak az irźtny adők.
Szerzódő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jőváhagyő|aga|áirtak.

Budapest' 2012. október ....

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi

onkormányzat
képviseletében
Dr. Kocsis Máté

Fővárosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság
képviseletében

Varga Feľenc tiĺ' ezredes
igazgatő

polgáľmester

Jogi szempontból ellenj e gyzem:.
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

Belügyminisztérium
képviseletében
Dr. Tóth Lász|ő
gazdasźłgiés informatikai he|yettes
államtitkár

dr. Mészár Eľika

a|jegyzó
Fedezete:
P

énzijgyi szempontból ellenj egyzem:

p

énzngy i ůgy o sztá|yv ezető

Páris Gyuláné

Dátum: Budapest,2012.
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Budapest x.őváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat, mint tulajdonos
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester
torzsszám: 735705

statisztikai számje|: | 57 3 57 I 5 -84I I -3fI -0 I
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester,
mósrészről
Budapestĺ Rendőľ-főkapitĺányság' mint jogosult
székhely: l139 Budapest, Teve ltca 4-6.
torzsszźtm: 7f0388
statisztikai számj el: I 57 20388.7 5f 4 -3 12 -0 r
képviseli: Dľ. Tóth Tamás r. dandértélbornok, rendőrfőkapitány
valamint

Belügyminisztéľĺum

1 Budapest, József AtÍi|a utca f-4.
törzsszáma: 311607
statisztikai számjele: 153 1 1605-841 1-3 1 l-01
képviseli Dr. Tóth Ltszlrő gazdasági és informatikai helyettes źů|amtitkár,
között a mai napon az alábbifeltételek mellett:

székhely: 1 05

Főváros VIII' keľĺ'iletJózsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testiilete -227lf0|2. (V[.05.)
szźtmű hatátozata és a .,..lflIf. (X.18.) szź.ľľlűhatźtrozata a|apján - a belügyi szeľvek lakhatási
gondjainak enyhítése éľdekébenbatározat|an időľe téľítésmentesena biztosítja a Budapesti Rendőľfőkapitányságrészére az a|źbbi önkormányzati tulajdonú bérlakások többször<js béľlőkijelolésijogát:
- Budapest, VIII., Lujza:u. 14. fszt.1.
- Budapest, VIII., Lujzau. 14. fszt. f.
- Budapest, VľI., Lljzau.I4'U|.
- Budapest, VIII., Lljzau.14.I/2.
- Budapest, VIII., Lujzau.14.43.
- Budapest, VIII., Lujzau. A.44.
- Budapest, VIII., Lujzau.14.V5.
1. Budapest

2. Jogosult a bérlőkijelölési jog keretein beltil maga határozzameg:
bérlő személyét és
bérlő felelősségét a lakásban, illetve a bérletijogviszonnyal kapcsolatban okozott károk

-

megtérítéséľe.
3. Béľbeadó a kijelölt személlyel akkor kĺjthet szeruódést,ha

jelölő szerv vezetőjének a kijelölésľe vonatkozó nyi|atkozatźĺt,
- bemutatja akozjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozatźtt, mely a|apján a
munkaviszonyának és így a béľleti jogviszonyának megszúnésétkövető 15 napon belül a bérleményt
kiürítve, béľbeadónak źúadja.
Tulajdonos, mint bérbeadó egyebekben jogosult a bérleti szerződés egyéb feltételeit a lakások és
- bemutatja a

helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükľevonatkozó egyes szabtiyokĺől szóló 1993. évi
torvény (a továbbiakban: Lakástĺjrvény), illetve a 16lf010. (ilI.08.) önkormányzati

LxXVm.

rendeletbenfoglaltakkereteikozt.meghatározni.

4. Jogosult a bérlőkijelölési jogot Tulajdonos írásbeli felhívása a|apján, annak

kézhezvéte|étó|
számított 15 napon belül gyakorolhatja. Jogosult a megadott határidőn belül köteles Tulajdonossal,
mint bérbeadóval közolni a bérlő szemé|yét és meghatĺározni a bérbeadás azon feltételeit, amelyre
jo

gszab á|y,

i|

l

etve j e len me gál lapo dás fe lj o go s ítj a'

5. Felek megállapodnak, hogy a bérlőnek jelölt csak olyan személy lehet, aki a Budapesti Rendőrfőkapitányság VIII. ker. Rendőrkapitánysággal aktív hivatásos-, közszo|gá'|ati jogviszonyban, illetőleg
munkaviszonyban (továbbiakban e gyütt : szol gálati j o gviszonyban) áll.
6. Felek megállapodnak, hogy a kijelölt bérlő bérleti szerződésének időtartama a mindenkoľ hatályos
miniszteri ľendeletben, utasításban foglaltaknak megfelelően meghatározott, ezen tul a kijelölt
bérlőnek vállalnia kell, hogy a szo|gá|atijogviszonyának báľmely okból tĺjľténőmegszűnése esetén
elhelyezésre nem taľthat igéný. A Jogosult vá||a|ja, hogy a kijelölt bérlő szolgálati jogviszonyának
báľmilyen okból történő megsninése esetén 30 napon beliil értesítia Tulajdonost' egyúttal felhívja a
bérlő figyelmét aľ:a, hogy a lakást ingóságaitő| kitiľítve köteles a Tulajdonosnak birtokba adni.
7. Felek rogzitik, hogy ha a bérlőkijelölési joggal érintett lakást ismételten béľbelehet adni _ abér|őkijelölési jog megszűnésénekesetét kivéve _ a bérbeadásra vonatkoző felhívását követő 15 napon
belül Jogosult köteles Tulajdonossal közölni a bérlő szemé|yét, valamint meghatározni a bérbeadásnak
azokat a feltételeit, amelyekľe jogszabtiy vagy megállapodás feljogosítja.

foglalt bérlőkijelölési jogát az ađott
lakásra vonatkozóan 3 hónapon keresztül nem gyakoľolja, abban az esetben a Budapest Főváľos VIII.
kerĹilet Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete jogosulttá válik bérlő kijelölésére.
8.

Felek rogzitlk, hogy amennyiben

9.

A 7. pontban iĺt határidó

I0.

Az

a Jogosult a megállapodásban

elmulasztása esetén, illetve a 8. pontban meghatźlrozott esetben
bérlőkijel<jlésre Jogosult köteles a lakás költségelven megállapított lakbéľénekmegfelelő <isszeget és a
ktilon szolgźL|tatá,s díját, esetleges lomtalanitását, takaritásált, illetve az egyéb felmerült költségeit
megfizetni.

A

1. pontban

jelzętt lakások

a

bérlőkijelölési jog fennállása alatt nem idegeníthetők el.

konkľétbéľlőjelölés soľán a Jogosult

a

ťlzetendő lakbér összegének, valamint a jelen
megállapodásbanrogzítettek kivételévela bérleti szerződés egyéb feltételeit jogosult előírni.

11.

12. Tulajdonos, mint bérbeadó koteles gondoskodni - a Lakástöľvény erľe vonatkozó szakaszai a|apján
_ például az épi|et karbantartás árő|, az épület központi beľendezéseinek és a lakások bęrendezéseinek
tizemképes állapotban tartásárő|, amelyet a Tulajdonos a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
n keresztĺil végez.

13. Belügyminisztéľium a jelen okiľatot azzal a nyilatkozati taľtalommal irja a|á, hogy annak

célkitrĺzéseit,illetve szerkezetét elfogadj a és támogatja.

Ajelen megállapodás

alapján kötött bérleti szerzódésel<re - egyebekben - a lakások és helyiségek
béľletére,valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi Lxxvn. törvény,
továbbá a Budapest Józsefuáľosi onkormányzatniajdonában álló lakások bérbeadásrának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéľólsző|ő 1612010.(III'08.) önkormányzati ľenđelet,illetőleg miniszteri
rendelętekben, utasításokban foglalt ak az irány adők.
14.

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jőváhagyő|aga|áírták.
Budapest, 20If . oktőber ......
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