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'ł Yárosgazdálkodási

EmberiEľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testíi-

letne|,- az e|őterjesztés m egtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

t.

Tónyá|Iás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése:

A Kisfalu Kft. szakmaijavasIattal fordult

a Polgárnresteri Hivatal|roz, amelyben a Budapest Józsefuárosi

on-

k'ornányzattuIajdonában álló Iakások bérbeadásának fe|téte|eiről, valamint a lakbéľmértékérőlsző|ő 1612010.
(III.08.) számri onkormányzati rendelet (továbbiakban Relrdelet) módosítását kezdeményezte. Ezt azza| indokolta, hogy lakás- és helyiséggazdá|kodási feladatok e|őkészítésesorán, a gyakorlatot is figye|embe véve valanlintjogszabá|yi változásokra tękintetteI feImerüIt a Rendelet több ponton történő módosításának szÜkségessége'

Rendelettel kapcsolatos szakmaijavas|ata kiterjed a bérbeadás jogcímei és a lakások jogcíln
szeľillti bérbeadásának lnódját szabá|yoző II. fejezet, a bérleti jogviszony ke|etkezése, időtartama, tarta|ma
cílĺűIII. fejezet, a bérleti jogviszony megszĹinésétszabá|yoző V' fejezet, a lakbér és a kti|ön szo|gá|tatási
díjakra vonatkozó VI' fejezet, a béľbeadói hozzájfuu|ás szabá|yaittafta|maző VII. fejezetnek, valamint a lakás
bővítésének szabá|yaíttarta|naző VIII. fejezet egyes szakaszainak módosítására'

A Kisfalu Kft.
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Szakmai koncepció iavaslgtai a következők:

A Rendelet 3. s (I) és (4) bekezdéséhez:

A

lakásgazdálkodási koncepció kidolgozása minden évben más és más feladatokat tár fel' újabb pľoblémák
kerülnek előtérbe, ezértnehéz általánosan meghatározni, hogy milyen kötelező elemeket tarta|mazzon a koncepció. Mindemellett a ktiltségvetésikoncepció és a lakásgazdálkodási koncepció együtt, egy időben történő
kidolgozásának szabá|yozása mindkét feladatot ellátó szervezetnek nehézséget okoz' Ezértjavaso|ják a 3.$
(1) bekezdésének módosítasát oly módon, hory a lakásgazdá|kodási koncepció kidolgozásaavagyongazdá|kodási terv részeként kertiljön beterjesztésre. Javaslafuk kiteľjed továbbá ú (|) bekezdés utolsó két mondatának tö,rlésére is, mivel a rende|et e bekezdésében meghatĺározott számszeru adatok folyamatosan változnak,
azok becsült éľtékek,nem képezhetik megalapozott szakmai koncepció a|apjźt.

A (4) bekezdés b) pontjának módosítasa
Á Rendelet 4. s

O

a méltanyossági

jogcím tĘraszabźůyozásźratekintettel szükséges.

bekezdés e.) pontjához:

A

hatályos rendelet 4. $ (2) bekezdése hatźrozza meg, hogy mely esetekben írható ki lakások béľbeadására
pá'lyźnat. A2013. és2014. években kĹírtpźúyázatieljĺáľások tanúsága alapján a rendelet szabźiyai túlságosan
szigorú hatlárokat szabnak apá|yázőkkörére vonatkozóan.^(2) bekezdése e.) pontja a|apjźlĺa 35. évüket be
nem töltótt házasok, vagy felsőfokú tanintézményben tanulók szátmźra írható ki pá|yáaat. A mai tĺľsadalmi,
gazdasági viszonyok között a ťlataloknak - az iskola e|végzésétkövetően - źitallźtbannem a családalapítas,
hanem azahhoz szĺikséges megélhetés biztosÍtása, karrierjük építéseaz elsődleges feladat, igy azokapá|yakezdo fiatalok, akik még nem kötöttek házasságot, elesnek apáiyázat adta lehetőségtől.
Ezért javaso|jźkapźiyázók életkorára vonatkozó szabźůyt40 évre módosítani.

A Rendelet 8. $-hoz:
IJjraszabát|yozásra keriil a rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesíteff bér|et szabátlyai, amelynek új elnevezése Méltĺányosságból létesített bérlet, pźůyź.zatonkívú|.

A Rendelet 9. s @ bekezdéshez:

A

Rendelet hatrályos szövege nem|latározza meg' hogy a lakásban visszamaradt jogcím nélküli használóval
milyen bérleti szerződés köthető, és azt sem, hogy abban az esetben, ha a lakás nagysźtga megha|adja, vagy
nem éľiel a lakásigény méľtékét,
másik lakás is bérbe adható a visszamaradt jogcím nélkiili hasznźiő részére.
A bérbe adható másik lakás kijelöléséről tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźry dönt. Ezéľtjavasolják annak
kiegészítésétaz a|ź'ŕ,biak a|apján: (4) A lakásban visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználónak, az á|tala
használt lakást is a 10. $ (2) bekezdésébenmeghatározottak szerint - bérbe lehet adni az a|ábbi esetekben: .''

A Rendelet II. s (I)- (2) bekezdéséhez:
1 l.$ (1) bekezdés c) pontjának a Lakástörvényre tĺĺrténő
javítani sztikséges a Lakástöľvényre történő hivatkozást.

Jogszabźiyváútozáts miatt módosítani kell a Rendelet

hivatkozásait. A(2)

bekezdésben is

A (2)

bekezdés a) pontja a|apján olyan megállapodás is köthető a bér|ővel, hogy részérebérbeadó másik
lakás tulajdonjogát ajźtn|ja fel. Ma már az önkormányzat nem köt másik lakás tulajdonjogára vonatkozó kötelezettség vállalással megállapodást, hiszen a bérlővel szinte lehetet|en az ilyen típusúmegállapodások megkötése, ugyanis a bérlő hasonló cseľelakást szeretne, de azt ebben az esetben nem tudja a tulajdonos ĺjnkormźnyzat biztosítani, hiszen bér|eti jogért cserébe tulajdonjogot ad, melynek értéke jóval magasabb, mint a
bérleti jog ellenértéke, így javasolják ezen szakasz a) pontjának a hatĺĺlyon kíviil helyezését.

A Rendelet I1/A. $-hoz:

A

(2) bekezdés 2. mondatát javasolj źtk tlgy módosítani, hogy bérbeadó - a fulajdonosi bizottság döntése alapjźn - a visszaadott és a bérbe adandó lakás forgalmi értékkülönbözetének 40%o.źúfizetheti meg bérlo részére
ilgy, ązza| a feltétellel, hogy abbó| jogosult az esetlegesen felha|mozott|akbér- és kapcsolódó kiilön szolgáltaĺási díjhátľa|ékátt közvetlenül levonni. A tulajdonosi döntés a|apjźtn kifizethető bér|o ńszére a levonások
után fennmaradó összeg 50 % a fe|újításimunkák elvégzésére,50 %-źLt pedig bérbeadó a csereként elfogadott lakás bérleti dijálba számítja be. A (8a) bekezdéssel történő kiegészítéséltelmében ezen szabá|y több
lakás együttes forgalmi értékénekfigyelembevétele esetén is irányadó.

Javasolják eztaszakaszt új) (9)-(l0) bekezdéssel kiegészíteni, mely a|apjźn a családegyesítésnek is eleget
tud tenni bérbeadó, amennyiben két lakás helyett családok részérel lakást ad bérbe. A (10) bekezdéssel történő kiegészités érte|mében a fentiek a|ka|mazásábó|kizźtrjátk azon személyeket, akiket bírósági jogeľĺĺsíté.
lettel kötele zell a |akźs kiürítéséľe.

A Rendeleĺ l2. $-hoz:

A (3) bekezdés f) pontja jelenleg csak a kerületben szolgálatot teljesítő tűzoltók és rendőľök kijelölése esetén
ad lehetőséget az ellenéľtékmérsékléséreés elengedésére. TekinteÍte| ana, hogy egyrészt a kłSzbiztonság

megteľemtésébenvaló k<jzľeműködés önkormányzati fe|adat' másrészt önkormányzati érdek is, hogy minél
több rendészeti szerv munkatársa telepedjen meg a keľületben, akár a szolgálati helyükön akźr ahhozköze|
eső helyen, így javasolt a Rendelet l2.$ (3) f) pontjában foglalt szabáĺyok módosítasa az a|źtbbiak szerint:

fl

rendészeti szervek dolgozójĺźt kívánjĺźka lakósra bérlőkentjelölni szolgdlati viszonyuk idejére szólóan.',

A

(6a) bekezdés rogzíti, hogy a piaci alapú lakbéľt a jövőben kötendő
ig7ĺ a korábban megkötött szerződéseket nem érinti.

megállapodások eseĹén kell alkallItz-

ni,

A Rendelet 14.$-hoz:
lakásokat a Képviselő.testÍilet jeliili ki és a haĺályos rendelet a|apjźn a
jogosult
dönteni. A döntési mechanizmus gyorsabbá tétele céljából javabérbeadásľól is a Képviselő-testtilet
_
a rendeletben szabályozott feltételek meg|éte esetén - a béľlőt a Tusoljuk, hogy a már kijelölt lakásokba
lajdonosi Bizottság jeliilje ki.

A közszolgálati cétlal bérbe adható

A Rendelet 16. $-hoz:

A

(2) bekezdésében a közérdekű célok megvalósítása érdekében az önkormányzat a lakás használójával is
bérleti szerződést köt. A szakmai koncepció éľtelmébena lakást jogcím nélkül használókkal bérleti szerződést kötni még ideiglenes jellegge|, hatźrozott időre sem szabad, hiszen ezzel jogi helyzettiket tekintve tévedésbe eshetnek, ezért javasolják a jogcím nélkiili lakáshaszná|őkkizźrźsát ezen szabá|yok alka|mazasából.

A Rendelet

J,8.

S-hoz:

Jogszabályvźitozás miatt módosítani kell a (6) bekezdésnek a Lakástöľvényľe töľténő hivatkozásait.

A Rendelet 2I/A $-hoz.

A szakmai koncepció

éľtelmébena Kisfalu Kft. javasolj a az (|) bekezdést kiegészíteniazza|, hog1ĺ bérbeadó
szervezettĄhatÍnozott idejrĺ bérleti szerződést köthet, előbéľleti jog biztosításával.

ARendelet 22. $-hoz:
A (4) bekezdéséből javasolják törölni a _ kivéve a bérleti jogviszony folýatós esetét kivéve- szövegrészt. A
bérleti jogviszony folýatĺísa esetén, aszerződést módosítani lehet, de e nélkül is ajogviszony folytatója lesz
a bérlő.

A koncepció

értelmében a (6) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt hatźtrozott idejÍĺszerződéseket nem
szükséges közjegyzói zźradék'ka| ellátott okiratba fog|a|ni, hiszen a Vht. 183/A. pontja a|apjźn, a bérbeadó a
hatfuozott idejű bérleti szeruődés |ejáĺtat követő 60 napon be|ül kérheti a végrehajtás nem peres eljárás keretében töľténő foganatos itásźú.

Á Rendelet 22/B. s-hoz:
meg, hogy M egy évihatározott idejiĺ bérleti szerzódés |ejźńźúkövetően mi a bérbeadó széndéka.Ezéľt javasolt a koncepció éľtelmébenkiegészíteni azt a 40. $ (4) bekezdéséľehivatkozással, valamint az e|őbér|eti jog biztosítlĺsával.

E szakasz nemhatźrozza

A Rendelet 23. $-hoz:

A (3) bekezdés c.) pontjában rendeleti hivatkozás módosítása sziikséges.
A Rendelet 26. s (5) bekezdéséhez:
Ezen bekezdés hatályon kívül helyezése javasolt, tekintettel ana, hogy a bérleti díj nem ťlzetése,vagy egyéb
felmondási ok miatt a peľes eljárás hosszú ideig tart, abér|o nem fizeti eza|att bérleti dijat,nagy összegú
kintlévősége keletkezik a tulajdonos önkormányzatnak. A határozott idő |ejźrtźúkövetően azonban gyorsított
végrehajtĺási eljráľás keretében a lakást ki lehet iiríteni I.2hőnap alatt, amennyiben nincs moratórium.

A Rendelet 36. $-óhoz:

A (6) bekezdést pontosítani szükséges a pénzbeli térítésteljes megfizetésének vonatkozásában.

A Rendelet 37 -

38. $-hoz:

A 37.

$-t és a 38. $ (1) bekezdésének Lakástörvényľe történő hivatkozásaitjogszabźiyvéiltozásra tekintettel
sztikséges módosítani.

Tekintettel arĺa,hogĺaz lij Ptk részletesen tarta|mazza a bérleti szerződésre vonatkozó szabályokat, igy a
kettős sz-abźńyozás elkerülése érdekében javasolt a 38. $ -ának a módosítása.
A Rendelet 39.s,40. s' 4I.s és 43.$-hoz

Az egységes szabá|yozás

érdekében a szakmai koncepció alapjźn a Kisfalu Kft. javasolja a Rendelet 39. $kívtil helyezésé|mely a rész|etfizetési megállapodással kapcsolatos töredék szabźiyokattarfv|nnaz'z,v, és a részletszabályoknak a 41. $-ba történő átemelését. Ezze| arész|etťtzetési megállapodásokkal
kapcsolatos feladat és hatásköľök, valamint eljaĺási rend egységes lesz és vonatkozik mind a bérlők, mind
felmondást követő, vagy egyéb okból megszíĺntjogcímné|kiili használók által köthető rész|etfizetési megálátnakhatÁ,|yon

lapodás szabá|yaira.

A 41. $ szabźiyait javasoljuk aze|őzoekben írtak alapjrán kiegészíteni aza|źtbbiak szerint:

A

(3) bekezdés a) és b) pontjában a tartozás |0 %o-źnak egyösszegiĺ megťlzetésétírja elő a Rendelet. Sok
esetben abér|őlhasználó nem tudja egyösszegben befizetni a I0 %o-ot, ezért e gyakorlati szempontok figyelembevételével javasolt beépíteni annak lehetőségét, hogy 60 nap a|att is megfizethesse a tartozás I0 %o.ának
megfele|ő összeget, majd azt követően kĺjtheti meg a rész|etťlzetési megállapodást.

A b) pontot javasoljuk kiegészíteni az a) pontban írt lehetőséggel, mely alapjĺán, ha a bérlő e|térő rész|etfizetési kérelmet ad be, a hatĺískörrel rendelkező bizottság jogosult dönteni a kérelemről.
A c) pont egy korábbi ľendelet módosítas a|kalmával adminisztľációs hiba miatt
most javasolt ismét beilleszteni.

A Rendelet 43.

$ (1) a) pontját kiegészíteni szükséges

kerĹilt

ki a rendeletből, amit

a2,5 szobźs lakásra vonatkozó rende|kezéssel.

A Rendelet 43lB. $ pontjait a ryakoľlatban felmeriilő problémák miatt javasolják módosítani. A hatrályos
jogszabály a|apjźn a szociális lakbér irĺánti kérelemhez csatolni kell az utolsó hónapban kifizetett, ellátĺást
igazolió szelvéný. A szelvény azt igazo|ja, hogy abban a hónapban milyen összeget kapott az ĺjgyfé|.Az
ellátas összegét az ĺjgyfé|megterhelheti bármilyen közüzemi költséggel, vagy egyéb olyan levonással, me|yet a szociátlis lakbér megállapításánál nem lehet, vary már más módon figyelembe vett a béľbeadó szervezet. Ezért az e||éltźtstigazo|ő okiratot kell csatolni, mely az e||átźs valóságos összegét igazo|ja. A munkanélkiili elláüás összegének igazo|źsáĺźtlis hasonló ahe|yzet, ezéĺtabbaĺ az esetben a Munkaügyi Hivatal igazo.
lását kell csatolni az e||átźs folyósításáľól.
A c) pontban félreérthetőazegyéb kéľelmező szôhasználat, azegyéb esetekre vonatkozik aszabźiyozás.
A Rendelet 44. $-hoz:

A szociális

lakbéľt a béľbeadó szervezet a bérlő kérelmére1 évi időtartamĺa źůllapitjameg. Több alkalommal

je|ezték a bérlők 1 éven belül, hogy szociális helyzetiik megváltozott, és kértéka lakbér ismételt megźi|apítźr

sá!t. EzéÍtszükség az (|) bekezdést kiegészíteni azza|, hogy a bérbeadó szervezet béľlői kérelemľe köteles
egy éven belül is a szociális lakbéľmegźi|apitźlsátfelülvizsgálni. Ugyanakkor a (f) bekezdést sziikséges kĹ
egészíteniazza|,ha a bérlő nem jelenti be, hogy szociális körülményei megváltoztak és már nem jogosult a
szociális lakbéľľe,köteles ajogosulatlanul kapott kedvezményt bérbeadónak megfizetni.

A Rendelet 47. S-hoz

Az (l) bekezdés hattrozzameg a lakások bérleti díjának ménékét.

A Lakástörvény 34. $ (2)' (4)' (5) bekezdéseihatźrozzĺákmeg azt,hogy

a tulajdonos önkormányzat

rendele-

tében mely szempontok figyelembevételével źi|apítjamega bérleti díj mértékét.

A piaci

a|apú bérleti díj meghatźlrozźsźnáialapvető feltéte|, hogy annak mértékébetulajdonos az a|źlbbi tény ezőket be számítsa, így :

.
-

a béľbeadőnakazépülettel,azépij|et központi beľendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel

-

azönkormányzat

a |akás alapvető jel|emzői,
a bérbeadő áita| a szerződés keretében nyujtott szo|gáitatás,

kapcsolatos ráfordítĺásai megtéľüljenek, valamint
ebből származő bevéte|ei nyeľeségetis Erta|mazzanak.

A jelenleg hatályos rendeletben meghatározott piaci alapri béľletidíj már nem fedęzi a bérbeadó kiadásait
sem, ezért szükséges annak emelése.

A

(7) bekezdés ľendelkez1k a bontásra, felújításra'illetve átalakításra kijelölt hźaakban lakó bérlők bérleti
díjának csökkentéséről, melyeket egyrészt a rendelet egyéb rendelkezéseivel is összhangba kell hozni, másrészt pedig a gyakorlatban tapaszta|tak alapján módosítani. Az e körben felmerii|ő eseteket a könnyebb rendeleti alkalm azhatősźęratekintettel 3 pontba célszerű osztani.
a) az onkormźnyzatáltal bentlakás mellett végeztetettfelújÍtasi,áta|akitźsi munkálatok á|ta| érintett lakásokra az (I) bekezdés alapján nlegállapított béľletidijat a tu|ajdorrosi jogokat gyakoľló bizottság döntése alapjan
a bérbeadó szewezet csökkentheti, de a bérlőnek az összes egyéb jogcímen végrehajtott csökkentést is figyelembe véve, bérleti díjként (használati díjként)meg ke|l fizetnie az (I) bekezÄésben megh atározott _ az adott

lakásra alkalmazandó

-

bérleti dii mértéknek tegfeljebb a

50%o-źú,

b) az a) pontban mepllatźrozott bérleti díj csökkentés nem a|ka|mazható a szociális lakbénel ľendelkező
bérlőkľe,

c) a kijelölt épületekből átmenetileg kiköltöztetett bérlőkkel kötendő bérleti szerződésben, a Képviselőtestiilet fe|hata|mazźsa a|apjźn a bérbeadó szervezet a két lakás bérleti díja ktizül az a|acsonyabb bérleti díj
<is

szegét áů|apítja meg,

A Rendelet 48. S-hoz

A (2) bekezdésének módosíĺása

a Lakástörvénynek való megfelelésre tekintettel szükséges.

A

rendelet jelenleg hatályos szakaszakizźrő|ag abban az esetben nem engedi meg a szerződés módosítását,
ha a komfoĺtfokozat megvźitoztatźlsaa béľlő költségére töľténik. Ez nem felel meg a törvényi szabźiyozásnak.

A (4)

bekezdése logikai|ag az albérletbe adásról szóló és taľtalmilag az 54. $-hoz tartozik, ezért javasolt annak áthelyezése.

A Rendelet 54.$-hoz:
KiegészĹil a ľendelet a korábban a 48.$-hoz Ártoző szövegrésszel, amelyből most kikerül a bérbeadó hozz,źr
jáľulásával kitétel.

A Rendelet 57. $-hoz:

A Lakástörvény

5.$ (1) bekezdése alapján a tĺársbérleti lakrész bérbeadását az önkormányzat rendeletében
szabályozza. A hatályos szabźiyozźsnem tartalma77,a,hogy a tĺársbérletilakrész bérbeadásáról - tekintettel
ana, hogĺ ez tulajdonosi döntés - a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt, ezért annak megielölése

szĺikséges.

A Rendelet 60.$-hoz:
Jogszabály vźůtozás, más esetben a bérlő anyagi he|yzete, esetleg miĺszaki pľoblémák miatt sok lakás jogi
helyzete nem rendeződött tekintettel arľa, hogy a hatályos rendelet a|apjźn a jogi rendezésre, a módosított
bérleti szerződés megkötésére 3 év áll rendelkezésľe. A lakások eredeti állapotĺának visszaállítasa jelentős
költséggel, munkával jáľną a bérlőket eľre eredménytelenül szólítanáfe| a bérbeadó szervezet.
Javasoljuk a rendelet e szakaszźnak módosításttt az e|maradt ügyek rendezése érdekében:
l.) A Képviselő.testiilet fe|hata|mazása alapján a bérbeadó szervęzęt módosíthatja csatolás cíména
bérleti szerződést abban az esetben ha
a csatoláshoz a fulajdonosi bizottság hozzájáru|t és
iroda a csatolás szabtůyszeruségétellenőrine és aĺrő| igazo|ást adott
az önkormányzatihávkeze|ő
ki.
2.) Amennyiben a bérlő a lakás bővítéséta tulajdonosi bizottság hozzź$áru|źlsa nélkül végezte e|, de az
önkoľmányzatihávkezelo iroda megál|apította, hogy a csatolás miĺszakilag mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt a csatolás eľedményeképpen a bérleti szerzódés megkötéséľől.
a folyamatban lévő Ĺigyekre is alkalmazni kell.

E szakaszt

II.

Á' beteľjesztés ĺndoka:

A szakmai
hatásköre.

feladatokat ellátó Kisfalu Kft. javas|ata a|apjźn készült rendelet megalkotása a Képviselő-testület

ilI.

Diintés célja, pénzügyi hatása

A minőségi lakáscserék esetében a bérbeadó á|ta| a bérlőnek

megťlzeteÍtlakások forgalmi éľtékénekkülön.
bözetével abér|ő ľendelkezett, a rendelet módosíŁását követően aztkizárő|ag a cserével megszerzett lakásra
fordíthatja, mely a bérbeadó tulajdonát képező lakás értékéneknövelésére, i||etve a bérleti díjra fordítható. A
jogosulatlanul igénybevett szociális lakbér szankcionálásával nő az önkormányzat bevétele. A bontásra, fel.
újításra k|jelölt hźzakban, illetve a bentlakás mellett végzett felújítási munkálatok idejére bérlők részérejźrő

kedvezmények_azakadéiyoztatásméľtékénekvizsgźůatával-csökkenhetnek.

A Lakástörvény

34. !! (2), (4), (5) bekezdései hatźľozzźtkmeg azt., hogy a tulajdonos önkormányzat rendeletében mely szempontok ťlryelembevételével ál|apitjameg a bérleti díj méľtékét.

A piaci

alapú bérleti dij meghaŁározÁsźnźi alapvető feltétel, hogy annak mértékébetulajdonos aza|źlbbité.

nyező ket

-

eszáĺmítsa, igy :
a lakás alapvető jel|emzoi,
a bérbeadő źita| aszerződés keretében
b

nýjtott

szo|gźútatás,

a bérbeadónak az épüleffel,azépu|etközponti berendezéseive| és a lakással, a lakásberendezésekke|
kapcsolatos ráfordítĺásai megtérĺilj enek, va|amint
az önkormányzat ebből szźtrmaző bevételei nyeľeséget is tarta|mazzanak.

A jelenleg haŁĺlyos rendeletben meghatározott piaci alapú bérleti díj már nem fedezi a bérbeadó kiadásait
sem, ezért szükséges annak emelése.

A jogalkotĺásról szóló törvény 17.$-a alapján e|őzetes haüĺsvizsgálat elvégzéséve|a Kisfalu Kft. fe|méľtea
szabá'|yozÁs vźrható következményeit, amelyeket az alátbbitáLbl.źlzattarta|maz:.

A vizssálat eľedménve
Nincs

A vizssált kľĺtéľiumok
A tenlezett rendelet társadalmi hatásai

A tervezett rendelet gazdasági és ktiltségvetési
hatĺásai

A

minőségi lakáscseľék esetében a bérbeadó áůta| a
bérlőnek megťlzetett lakások forgalmi éľtékénekkiilönbözetével a bérlő ľendelkezett, a rendelet módosítását követően aztkizárćńaga cseréve| megszerzett lakásra foľdíthatja,mely a bérbeadó fulajdonát képező lakás
értékéneknövelésére, illetve a béľletidíjra foľdÍtható.
A j ogosulatlanul igénybevett szociális lakbér szankcionáiźlsźiľal'no az önkormányzat bevétele. A bontásra'
felrijításra kijelölt hźaakban, illetve a bentlakás mellett
végzett felújítási munkálatok idejére bérlők részérejárő
kedvezmények _ az akađźilyoz1atásmértékénekvizsgár
|atźxa|

-

csökkenhetnek.

A Lakástörvény

34. $ (2)' (4)' (5) bekezdései hatfuozzźtk meg azt, hogy a tulajdonos önkormányzat rendeletében mely szempontok figyelembevételévelá||apitja
meg a bérleti díj méľtékét.

A

piaci alapú bérleti díj meghatźrozźsánźllalapvető
feltétel, hogy annak mértékébetulajdonos az a|źhbi
tény ezőket beszÍlmitsa, igy :
a lakás alapvető jellemzői,

-

a bérbeadő át|ta| a szerzodés keretében

nýjtott

szo|gźútatás,

a bérbeadónak az épülettel, az épulet központi
berendezéseivel és a lakással' a lakásbeľendezésekkel kapcso|atos ráfordításai megtérü|jenek, valamint

. az

önkormányzat ebből származő bevételei

nyeľe sé get is Íarta|mazzanak.

A jelenleg hatályos

rendeletben meghatározott piaci
alapú bérleti díj már nem fedezi a bérbeadó kiadásait
sem. ezért szükséses annak eme|ése.
A tervezett rendelet kornvezeti következnényel

Nincs

A tervezett ľendelet egészségügyi következmé-

Nincs

nvei

A teľvezett ľęndelet adminisztľatív terheket befolváso|ó hatásai

Aközszo|gálati célúlakások bérbeadása esetében könynyíti az adminisztrációt, a határozott idejű bérleti szerződések vonatkozásában, a hatá|yban lévő végrehajtási

töľvény a|apjźn szükségtelenné teszi a kötelezettség
vá|lalásának kozjegyzoi okiľatba foglalását' mely a béľbęadónak és a bérlőnek is megkönnyíti a fe|adatait, a
szociális lakbér megá|lapításánál a rendelet módosítasával a kötelezően elíľtiľatok benyújtása alapján a béľbeadó szervezet újabb vizsgá|at nélkül is a bérlo va|óságos anyag i he|yzetét állapíthatj a meg.

A rendelet megalkotasának szükségessége, a
ogalkotás
nyei

j

A

elm

aradasának

v

Minél hatékonyabb szab

ki alak

íÉsa

árható következné-

let a|ka|nazásához szĺiksége s szeĺnéIy i,
ezeti,
Ĺĺrgyi és pénzugy i feltételek
szerv
re nde

w.

ály ozási környezet

Rendelkezésre állnak

Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő-testü|et hatásköre az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén, va|amint
a Magyarország|le|yi onkormányzatairól sző|őf}lrl. évi CLXXXIX. torvény l3.$ (l) bekezdés 9. pontjában
és az 1993.évi LXXVil. törvény 3.$ (l) bekezdésébenfoglaltakon alapul'
Kérem a Tiszte|t Képviselő-testülettol a mellékelt rendelet elfogadását'
Budapest, 20l5. május 21'

d4/(

dr. Kocsis Máté
poIgármesteľ

f

Törvényességi elIenőrzés
Danada-Rimán Edina
:

jegyző

nevében és megbízásából

MeIlékletek:

1.
2.

sz. melléklet: ľendeletmódosítás
sz' melléklet: rendeletmódosítás kéthasábos vá|tozata

előterjesztés

1..

szdmú melléklete

A kihirdetés módja:
A kihirdetés napja:

Danada.Rimán Edina

jegyző

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzatKépvisető.testĺĺletének
..12015. (.....)

iinkoľmányzati ľende|ete

onkoľmányzattulajdonában álló lakások béľbeadásának feltéte|eiľől,
valamint a lakbér mértékéľőlszóló
1612010.(m.08.) iinkoľmányzati ľendelet módosítĺĺsáľól

a Budapest Józsefváľosi

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az Alaptĺĺľvény32.
cikk (2) bekezdésébenfoglalt feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére,va|amint az

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LxxvIII. törvény
bekezdésében kapott fe|hatalmazźtsa lapján a következőket ľendeli el:

3. s (l)

1. $ (1) A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában á||ó lakások bérbeadĺásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékérőlszóló 1612010. (III.08.) önkoľmányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
bérbeadó szeĺvezet előterjesztése alapján 5 évenkénta
vagyongazdálkodási terv részeként_ iľányelveket határoz meg aľról, hogy az adott évben az üľes és
várhatóan megtiľesedő lakások közül a (4) bekezdés a)-m) pontjaiban meghatározott bérbeadási
jogcímek alapján a bérbeadásra milyen arányok érvényesítésecélszeríĺ.''

,,(1)

(2)

Képviselő-testtilet

A Rendelet

t@ A
..b)

A

a

(4) bekezdés b) pontja helyebe a következő

rendelkezés lép:

lakĺźsokbérbeadĺźsatörténhet:J

méltányosságból létesített bér|et páiyáuaton kívül,''

2. $ A

Rendelet 4. $ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő

rendelkezés lép:

[A bérbe adható lakńsok rendellrezésre álldsától fiiggően, szocidlis bérletre jogosultak részérevag1ł
szociĺźlisbérletre nem jogosultak részéremagasabb bérleti dfi előírasa mellett pólyázat kiírósára
kerülhet sor:J
,,e) 40. évüket be nem

3.

$

töltött

házasok vagy felsőfokú tanintézményben tanulók sztlmźra,,,

A Rendelet 8. $-a helyébe a következő rendelkezés

lép:

,,Méltányosságból létesített béľlet'pályázaton kívii|

8.S
A szociális ĺigyeket gyakorló bizottság - a bérbeadó szervezethezbenýjtott kérelmek a|apján, az
előkészítő munkacsoport tźtmogatő javaslata esetében, a bérbeadó szewezet előterjesztéséľe,
(1)

előterjesztés 1, szómú melléklete
amennyiben a kére|mező vI[. kerĹiletben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik vagy
rendelkezett és további lakhatását nem tudja önerőből megoldani, mélüányosságból, egyedi
mérlegelésa|apjźtn a szociális, jövedelmi és varyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését
és jelen $
szerinti kizźrő ok vizsgálatáva| _ pá|yáuaton kívtil, évente legfeljebb |2 lakás mértékéig- e ľendelet
alkalmazásában költségelvű lakbér megźi|apítása mellett lakás bérbeadásaról és bérleti jogviszony
létesítesérőldönthet.
(2)

Az (1)

bekezdés alkalmazásában

a

bérlet létesítésérőlhozott döntés során e|sősoľban

mé ltĺányolható he|y zetek:

a) a kérelmezó ave|e egy háztartásban élő közelihozzźúartozőjáva| együtt önhibáján kíviil veszítette
vagy veszíti el a korábbi lakását,
b) a kérelmező jelenlegi lakhelyén veszé|yeztetettségnek kitett személy,
c) a kérelmező önhibáján kívül lett jogcím néIkiili lakáshasználó, ide nem értve azokat az

eseteket, amikor a szerződés a bérlőnek felróható okból a bérbeadónak felmondásával szÍĺnt
meg.
d) a Józsefuáľosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti K<izpont kľízislakásának lakója volt,
e) a kérelmezó azonnali intézkedéstigénylő ľendkívüli élethelyzete.
(3)

Az (l) bekezdés esetében bérleti szerződés | évhatátozott időre előbérletijog biztosításáva|vagy

feltétel bekövetkezéséig köthető.

(4) Az (l) bekezdés szerinti kérelem e|bírá|ása tegalább 3 fős előkészítomunkacsopoľt (a
továbbiakban: előkészítő munkacsopoľt) javaslata a|apján történik. A munkacsopoľtban ľésztvevők
körét a polgármester hatźrozza meg annak figyelembevételével, hogy tagiainak több, mint a fele
szociális vagy gyennekj óléti terĺileten dolgozókból áIl.
(5) Az előkészítő munkacsoport javaslatát megelőzően a bérbeadó szervezet megvizsgálja a (8)
bekezdés szerinti feltételeket, a feltételek fennállása esetén a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ a kérelmezőnél helyszíni köľnyezettanulmáný végez.

(6) Az előkészítő munkacsopoľt a kérelemben fogla|tak, a benyújtott igazolások,
környezettanulmány a|apján készítiel a kérelmezo tźmogatźtsáľavonatkozó javas|atźú.
(7)

a

helyszíni

A kéľelmęzó részérea bérbeadó szervezet legfeljebb háľom lakás megtekintésétbiztosítja.

(8) Nem létesiilhet jelen $ szerinti bérleti jogviszony e rendelet 23. $-ában foglalt kizĺró okok,
valamint az a|źtbbi körülmények fennállása esetében:
a) a kérelmezó vagy a vele eryiitt költöző személy a kérelem benýjüását megelőző 12 hónapon belül
az á||ami fog|a|koztatási szerwel való együttműködés keretében szźtmára felajánlott, afog|a|konaús
elősegítésérőlés a munkanélküliek ellátásáľól szóló 199l. évi [V. töľvény 5a. $ (l0a)-(10c)
bekezdésébenfoglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el vagy a közfoglalkoztatásta
irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti;
ab) a kérelmezőnek vagy a vele együtt költöző személynek a kérelem benýjüását mege|óző |2
hónapon belül a közfogla|koztatźsra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka töľvénykönyvéről
szo|ő 20|2. évi I. törvényben foglaltak szerint azonnali hatá|yű felmondással sziintette meg,
ac) a kérelmezó vagy a vele együtt költöző személy esetében a kérelem benyújtását mege|őző |2
hónapon belül az á|lami foglalkoztatási szerv . neki felróható okból - törölt az álláskeresők
nyi|vántartásából,
b) a kérelmezó vagy a vele együtt költöző személy
ba) aszociźllis törvény szerinti vagyonnal rendelkezik,
bb) a közösségi egyiittélés szabályait nem tĄabe,
bc) a lakókömyezete rendezettségénekbiaosításáľa vonatkoző feltételeket nem teljesíti,
bd) családjában nevelt gyermeke kötelező óvodai nevelésének vagy iskolai tanköte|ezettségének nem
tesz eleget,

előterjesztés 7' számú melléklete
onkormányzatźná| jogosulatlanul vett igénybe pénzbe|i vagy
teľmészetben nyújtott települési tamogatĺĺst, rendkívüli települési üámogatast és visszafizetési
kö'telezettségének teljes mértékbennem tett eleget, kivéve ha rész|etťlzetésimegállapodás a|apján

be) Budapest Józsefuáľosi
fi

zetési kötelezettségének határidőben eleget tesz,

v

agy

bf) Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatfe|é helyi adó vagy adók módjara behajtandó köztartozás
fizetési kötelezettsége álI fenn, amigazt nem egyenlítette ki, kivéve harész\etfizetési megállapodás
alapján fizetésí kötelezettségének haĺáridőben eleget tesz.
c) amennyiben a kéľelmező:
ca) előzetes |etartőztatásban van, e|zárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetéSéttölti,
cb) azáltala lakott ingatlan jogszeruhasznttlatĺának jogcímét nem tudja igazolni,

d) amennyiben a kére|mezo és a vele eryĺittköltöző személyek semmilyen jövedelemmel nem
rendelkeznek vary ĺĺsszjövedelmük a béľbeadandó lakás lakbér- és egyéb szo|gáltaLások díjának
mértékétnem fedezi.''

4.

$

A Rendelet 9.

,,(4)

A

$ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

lakásban visszamaradt jogcím nélkiili lakáshasználónak,

az źita|a hasznźůtlakást is - a 10.

(f)bekezdésében meghatározottzk szerint - bérbe lehet adni az alźbbi esetekben:

$

a) ha a lakásba történő költözésére vonatkozóan bérbeadói honźĄźru|ttst adtak, és a lakás nagysĘa a

lakásigény ménékétnem haladja meg, és állandó lakcím bejelentéssel, életvitelszerűen lakott a
lakásban a bérlő halrźiát mege|óző 3 évben és a bérlőnek unokája (a nem befogadott gyermekének
sztiletett gyermeke), testvére, életüársą illetve a bérlő há"r:astársának szĺilője, gyermeke, unokáją

testvére, és

b) ha a bérbeadó a bérbeadói hozzźtjátu|ásban nem kötötte ki, hogy a jelenleg jogcím nélktili
hasnlźůő, abér|óhallźúátkövetően elhelyezési, illetve pénzbe|i térítésmegfizetése nélkül köteles a
lakást elharyni.''

5. $ (l) A Rendelet 11. $ (1) bekezdés c) pontjában a,,Ln. 26's (5)-(6)

bekezdése,, szövegrész

he|yébe a,,Ltv. 26.s (I) bekezdése,,szövegrész lép.

(2) A

Rendelet 11. $ (2) bekezdés ,t'n.23.$ (3) bekezdése és a 26.s (5)-(6) bekezdése,,

szövegrész helyébe a,,Ltv. 23.s

(3)

6.

A Rendelet l l.

$ (1)

@

bekezdése és a 26.$ (I) bekezdése,, szövegrész|ép.

$ (2) bekezdés a) pontja hatá|yźt veszti.

A Rendelet l1lA.

$ (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az onkormányzatta| érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók a|acsonyabb komfortfokozatu,
vagy kisebb alapterületíi lakás béľbeadásźúkérhetik, a bérbe adandó lakás |akhatóvá tételének
megállapodásban való vállalása, és az źita|uk bérelt bérleményleadása mellett. Amennyiben a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság hozzźtjám| a lakáscseréhez, a visszaadott és a bérbe adandó
lakás forgalmi étékkiilönbözetének 40%o-źúfizetheti meg bérlő részéreą,',a|, hogy a bérbeadó
jogosult az esetlegesen felhalmozott lakbér- és kapcsolódó külön szo|gźůtatási diiháhalékát a
bérlakások értékénekkülönbtizetéből közvetlenül ĺevonni. A tulajdonosi dĺintésa|apjźn a levonások
után esetlegesen fennmaradt összeg 50%-źLt a felújítási munkákra a másik 50%-źúpedig bérbeadó a
csereként elfogadott lakás bérleti díjźbaszttmitja be.,,
(2)

A Rendelet l l/A.

$ a k<ivetkező (8a),

(9).(l0) bekezdésekkel egésztil ki:

,,(8a) Amennyiben a bérbe adandó lakások együttes forgalmi éľtékekevesebb, mint a visszaadott
lakás forgalmi éľtéke,a bérbeadó a1|/A. $ (2) bekezdésben szabályozottak szerintjár el.''

3

előterjesztés

1,

szúmúmelléklete

(9) E $ szerinti jogcímen két lakás béľlője (bérlőtłírsa)kĺjzös kérelméreegy lakás is bérbe adható, ha
a lakások egyikén sincsen lakbér- és kapcsolódó kü|ön szolgáltatási díjhátľalék,és a bérbe adandó
lakás lakhatővá téte\éta leendő béľlők megállapodásban válla|jtk, az általuk bérelt bérlemények
leadása mellett. A bérlők kötelesek a visszaadott lakások együttes forgalmi értéke,és a béľbeadandó
lakás forgalmi értékénekösszege k<jzötti kĺilĺjnbözetének _ amennyiben a bérbe adandó lakás
forgalmi éľtékénekösszege nagyobb, mint a leadandó lakásoké - 50 o^-źLt megfizetni. Amennyiben a
bérbe adandó lakás forgalmi éľtékekevesebb, mint a visszaadott lakások együttes fbrgalmi értéke,a
bérbeadó a 1|/A. $ (2) bekezdésben szabá|yozottak szerint jár el.

(l0) A l l/A.

$-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatők abban az esetben, ha jogerós bírósági ítélet
kötelezi a jogcím nélküli lakáshasználót a lakás kiüľítésére.''

7.

$ (1)

A Rendelet

12. $ (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

bizottság javaslatĺźraa Képviselő-testiilet a bérlőkijelölési jog (2)
belrezdésben meghatarozott ellenértékétmérsélĺelheti,vag/ ctz ellenértélđőlel is tekinthet, ha a lalrást a
bérlőkivólasztasrajogosult az alábbialrban meghatarozott jogcímek alapjón hasmosítja:J

[A tulajdonosi jogoknt głakorló

ľendészetiszeľvek do|gozőját
',Đ
sző|őan.,,

(2)

^

kívánják a lakásra bérlőkéntjelölni szo|gźńati viszonyuk idejéľe

Rendelet 12. $-a a következó (6a) bekezdéssel egészül ki:

,,(6a) Az (5)-(6) bekezdésben foglalt piaci alapú lakbér fizetésérevonatkozó szabályokat a 2015 június
5. napját követően megkötött bérlőkijeltilési megállapodások esetében kell alkalmazni.

8.

$

A Rendelet a

14. $ (2)bekezdése helyébe a következő

ľendelkezés lép:

A

3.$ (4) bekezdés g) pontja szerinti célokra felhasználható lakásokat (a továbbiakban:
közszo|gźiati cé|úlakások) a tulajdonosi jogokat gyakor|ó bizottság javaslata alapjźln a Képviselőtestiilet jelöli ki. A lakások bérlőjére a munkáltatók tehetnek javaslatot a polgáľmesteľnek. A

,, (2)

bérbeadasról szóló döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság hatásköre.,,

9.

$

A Rendelet

16. $ (2) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

..(2)Amennyiben az (1) bekezdés szerinti |akás az önkormányzat tulajdona' akkor a lakás bérlőjével
az önkormányzat ideig|enes vagy végleges elhelyezéséreszoló bérleti szerződést köt. Amennyiben
ideiglenesen töľténik az e|belyezés, úgy a bérleti szerződést hatáĺozott időre kell megkötni. Jogcím
nélküli lakáshasználó esetében jelen bekezdés ľendelkezései nem a|kalmazhatóak.''
10. $ (1)

A Rendelet l8.$ (6) bekezdése helyébe a következő rende|kezés lép:

Nem nyílik meg, i|letve nem gyakoro|hatő az előbérleti jog,ha a bérleti jogviszony a bérlőnek
felróható okból a Ptk. 6:348. $-ában azLtv.24. $ (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott okból
szűnik meg, felteve, hogy az e|őbérleti jog gyakorlása iránti igény bejelentésénekidőpontjáig a
bérlőnek a felmondás előtti bérbeadói figyelmeztetés máľ megkĹi|désre keriilt.''
,, (6)

1

1.$ (1)

A Rendelet

2

l/A.

$

(

1

) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

,,(|) Äzza| a bérlővel, aki határozoff időľe szóló bérleti szerzódés alapján előbérleti joggal

rendelkezett és aszerződés lejáľtát követően a szerződéskötést akadályozó körii|ményeket e|hárította
- ha a szerződéskĺitésfeltételei fennál|nak - U1yanaffa a lakásra a Képviselő-testĺilet fe|hata|mazźsa
a|apján a bérbeadó szervezet iĄ, hatálrozott időre szóló béľletiszerződést köthet, előbéľleti jog

biztosításával.''

előterjesztés 1. számú melléklete

(2)

A Rende|et2|lA.5-au alábbi

*(3)

E

kötelezi
12. $ (1)

(2)

(3) bekezdéssel egészül ki:

$-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatők abban az esetben, ha jogeľős bírósági ítélet
a jogcím nélküli lakáshasználót a lakás kiürítésére.''

A Rendelet 22. s G) bekezdésének b)

A Rende|et22.

és d) pontjai hatályukat vesztik.

$ (7) bekezdése helyébe következő

rendelkezés lép:

,,(7) A közjegyzői okiľat költségei a (6) bekezdés c) pontja esetében a bérbeadót terhe|ik, míg a (6)
bekezdés a) és e) pontja esetében a bérlőt teľhelik.''
13. $

A Rendelet fZĺB. $-ahelyébe a következő rendelkezés

lép:

E rendelet 3. $ (4) bekezdés p) pontjában foglalt azon jogosultak részére,akik az
',22/B. $
onkormányzat át|tal meghirdetett programban megllatározott feltételeket teljesítették, egy szobás
lakás, egy évi határozott időre adható béľbeelőbérleti jog biztosíĺásával. A hatrározott idó |ejárta
esetében a 40. $ (4) bekezdésébenfoglalt rendelkezés ek az irźnyadóak."
14. $

A Rendelet 23.

$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem kathető új bérleti szerződés azzal a személlyel, akinek:]

,,c) jogcim nélkül hasznźúönkoľmányzati lakást, kivéve, ha a rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apján
elhelyezésre jogosult,''
l5.

$

16. $

A Rendelet 26.

veszti.
$ (5) bekezdése hatźůyźú

A Rendelet36.

$ (6) bekezdés helyébe

akövetkező rendelkezés lép:

,,(6) A pénzbe|i térítésminimum 25 %-áLt a megállapodás aláírásakor, a fennmaradő részt pedig a lakás
birtokbaadását követő 15. napon belĺil kell bérlő ľészéremegfizetni. A lakást a megállapodźs a|áirź"sźú
követő 45 napon beliil a volt bérlónek ki kell üríteni és át kell adniaabérbeadó szervezetnek.

l7.

$

A Rendelet 37.

,,37.

$-a helyébe a következő rendelkezés lép:

$ AzLtv.25. $ (l)-(3) bekezdésében és a Ptk. 6:348. $-ában szabá.|yozott esetekben a béľleti
fel kell mondani, a felmondás jogát a Képviselő-testii|et fe|hata|mazása alapján a

szerzódést

bérb eadó szerv ezet gyakorolj a.''

l8. $ A

Rendelet 38. $ (1) bekezdés a)-d) pontjai hatályukat vesztik és az (1) bekezdés helyébe a

következő rendelkezés lép:

1 ) A Képviselő-testiilet felhat a|mazźsa a|apjtn a bérbeadó szeÍvezet a bérlakás bérleti szerzódését
felmondja azLtv.25. $ (1)-(3) bekezdésében és a Ftk. 6:348. $-ában meghatźrozott esetekben.''

,,(

19. $

A Rendelet 39.

$-a hatźiyźftveszti.

20. $ (1) A Rendelet 40. $-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) E $-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatők abban az esetben, ha jogerős bírósági ítélet
kötelezi a jogcím né|küli lakáshasználót a lakás kitirítésére.''
21. $

(l) A Rendelet 4l.

$ (3) bekezdés a)-b) pontjának helyébe a következő

rendelkezés lép:

előterjesztés 1. szómú melléklete

A Képviselő-testiilet fe|hata|mazttsa alapján a bérbeadó szervezet azza| a bérlővel, aki a
bźttra|ék'kezelésitámogatrás jogosultsági feltételének nem felel meg, vagy nem kívánja igénybe venni
,,(3) a)

és a fenná||ő tartozźtsźnakIIYo-át egyösszegben vagy 60 nap a|att rész|etekben megfizeti, a
fennmaradó hátralékra legfeljebb 36 havi rész|etťlzetésimegá||apodást köthet. Részletťlzetési
megállapodás a fennálló tartozás |O%o-źnakmegťlzetésétkövetően köthető meg. Amennyiben a bérlő
a rész|etťlzetésimegállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, hiĺánytalanul teljesíti a flzetési
kötelezettségeit, a rész|etťĺzetésttovábbi kamat nem terheli. A bérlő ettól eltéró rész|etflzetési
kérelméről a hatiískörrel rendelkező bizottság a bérbeadó szeĺvezet javaslata alapján dĺint.

b)

A

Képviselő-testiilet fe|hata|mazźtsa alapján

a

bérbeadó szeĺvezet azza| a jogcím nélküli

lakáshasználóval, aki a hátralékkezelési Lámogat.ás jogosultsági feltételének nem felel meg, vagy nem
kívánja igénybe venni, és a fennálló tatoásának |Iyo-źLt egyösszegben vagy 60 nap alatt
részletekben megflzeti, a fennmaradó hátralékra legfeljebb 36 havi rész|etťlzetésimegállapodást
köthet. Részletľrzetésimegállapodás a fennálló tartozźs lDo/o-źnak megfizetésétkövetően köthető
meg. Amennyiben a jogcím nélküli lakáshasmáló a részletfizetési megállapodásban foglalt
feltételeknek megfelelően, hiánýalanul teljesíti a fizetési kötelezettségeit, a rész|etťlzetésttovábbi
kamat nem teľheli. A jogcím nélküli lakáshasználó ettől eltérő részletfizetésikérelmérőla hatáskörrel
rendelkező bizottság a béľbeadó szervezet javaslata alapjĺán dönt.''
(2)

A Rende|et41.

$ (3) bekezdése a következó

c)ponttal egésztil ki:

A Képviselő-testiilet fe|hata|mazźlsa alapján a bérbeadó szervezet azza| a haľmadik személlyel,
aki a béľlő, illetve jogcím nélkü|i lakáshasználó fennálló tartozźsźúťlzeti meg, f4 havi részletfizetési
megállapodást köthet.''
,,c)

(3)

A Rende|et41'. $-a az alábbi (4)-(8) bekezdéssel egészĺilki:

A bérlőből jogcím nélktilivé vált lakáshasmźůőva| a Képviselő-testtilet fe|hata|maz,źtsa alapján a
bérbeadó szervezet feltétel bekövetkeztésig, az adósságkeze|ési szolgáltatas idotartamáLig de
legfeljebb a rész|etflzetési megállapodásban vállalt hat'áľidőig haszná|ati szerződést köthet
költségelviĺ lakbéľľelmegeryezős hasznáńati dii megfizetése mellett. Amennyiben a jogosultság
fennáll úgy szociális lakbérrel megegyezó használati díjat kell megállapítani.
(5) Amennyiben ajogcím nélkĹili használó teljesíti arészletťlzetésimegállapodĺásban vállaltakat, és a
továbbiakban sem tartozása és eryéb felmondási ok nem áll fenn, i,gy a Képviselő-testĺilet
fe|hata|mazása alapjĺán a bérbeadó szervezet a rész|etťlzetésimegállapodásban rögzitett tejźrati
,, (4)

haĺáľidőt követő 90 napon beltil a lakásra | év hatfuozott idejű bérleti szerződést köt a jogcímnélkĹi|i
lakáshasználóval előbérleti jog biztosítása mellette.
(6) A Képviselő-testiilet felhata|mazźsa a|apjétn a bérbeadó szervezet jogosult a megál|apodást
azonna|i haŁállyal felmondani, amennyiben bérlő vagy a jogcím nélkiili lakáshasználó a (3) és (a)
bekezdésben rögzítettek szerinti ńsz|etflzetési megállapodás valamint vá'||a|t adósságtörlesztés
bármely esedékes részletének megfi zetésételmulasztja.
(7) A (6) bekezdésben foglalt esetben a hźttralrékteljes összege kamatival növelten egyösszegben
esedékessé válik. A bérleti szerzódés felmondására pedig az Lfu-ben megllatttrozott szabáiyok az
iľrányađóak.

(8) Amennyiben a bérlő vagy jogcím nélküli lakáshasználó a részletfizetésimegál|apodásban foglalt

fe|tételeknek megfelelően, hiánytalanul teljesíti a fizetési kötelezettségét,
kamat nem terheli.''

a

részletfizetési

megállapodásban rögzített Ertozásáttovábbi
22. s

A Rendelet 43.

$ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő

ľendelkezés lép:

[(I) Áz a bérlő J

,,d)

aki a lakásának komfort fokozatźúólfiiggetlenul, az a|źlbbi lakásnagyságot meg nem haladó

lakásban lakik:

előterjesztés

1.

szdmú melléklete

l-4 fő esetén 2 szoba,
5-8 fő esetén 2,5-3 szoba,

9 vag1ĺ e feletti fő esetén 3,5 szoba vagy annźi nagyobb szobaszám,

és,,

23. $ (1) A Rendelet 43lB. $ a) pontjának ,,az utolsó hónapban kifizetett ellótdst igazoló szelvényt,,
szövegrész helyébe a,,az utolsó hónap ténylegesjövedelméről szóIó igazolást '' szövegrész lép.
(2)

A Rendelet43/B.

24. $ (1)

$ c) pontjának ,,egłébkérelmező esetén,' szövęgrészebatá|yźtveszti.

A Rendelet 44.

$ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A lakbér ismételt megźń|apitźtsérdekében a béľbeadó szervezet bármikor, de lega|ább évente
felhívja a bérlőt annak igazo|źsźłra,hogy fennáll-e a szociális lakbéne vonatkozó jogosultsága, a
bérlő pedig köteles tźtjékoztatni a bérbeadót aľról, ha a szociális lakbér mindenkori szociális,
jövedelmi és vagyoni feltételeinek máľ nem felel meg. Amennyiben a bérlő egy éven beliil kéri, úgy
a bérbeadó szervezeta szociális lakbérre való jogosultságot felülvizsgái1a. Ha a felü|vizsgá|at alapján

a bérbeadó szervezet azt ái|apitja meg, hogy a bérlő szociális lakbérre vonatkozó jogosultsága
megszíĺnt,a bérlő ismét költségelvÍĺ bérleti díjat köteles fizetni. A bérbeadó szewezet erről a
költségelvű bérleti díj megállapítźsźxa|egyidejĺileg tź$ékonatjaa bérlőt.''
(2)

A Rende|et

44, $-a a következó (2a) bekezdéssel egészüĺ ki:

,,(2a) Amennyiben a bér1rő az

(l) bekezdésben rögzítetttźtjékoztatási kötelezettségét elmulasztja,

és a

bérbeadó tudomást szetez arról, hogy a béľlő szociális lakbéľre való jogosultsága megszűnt, űgy
béľlő köteles a jogosulatlanul kapott, a szociális és kĺiltségelvĹĺlakbér közötti különbözetet, mint

kedvezméný bérbeadónak visszafizetni.''
25. $

(l) A Rende|et 47.

,,aa)

A piaci

$

(l) bekezdése a következő

aa) ponttal egészül ki:

alapri lakbér komfortfokozat szerinti mértéke,2015. június 5. napját k<lvetó nappal

kezdődően:

Komfoľt fokozat:

Piaci alapú lakbéľ:

Nem távfiĺtéses
összkomfortos lakás

l2o0'o0 Ft/mzlhó+ÁFA

esetén:

Komfortos és
távfiĺtéses
összkomfort. |akás

l000.00 Ft/mzlhó+ÁFA

esetén:

FéIkomfoľtos lakás

800,00

esetén:

Ft/mzlhó+ÁFA

Komfoľtnélküli lakás
esetén:

600,00

Fťm2/hó+ÁFA

Sziikséglakás esetén:

262,00
p.t/m2lhó+ÁFA

(2)

A Rende|et 47.

$ (7) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

kijelölt éptiletekben lévő lakásokra, u (|) bekezdés a|apján megállapított bérleti
illetve hasmźiati díjat'_ az em|itett köľiilményekre való hivatkozássa| a (2)-(5) bekezdésekben

,,(7)

A

bontĺásra

előterjesztés

1-.
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meghatÁrozott k<jľülmények fennállása mellett és azok hiźtnyźhanis - a tulajdonosi jogokat gyakor|ó
bizottság döntése a|apján a bérbeadó szeĺvezet csökkentheti, de bérlőnek az összes egyéb jogcímen
végrehajtott csökkentést is ťlgyelembe véve, bérleti dijként meg kell ťlzetnie az (I) bekezdésben
meghatiározott_ az adott lakásraa|ka|mazandó _ bérleti dij mértéknek legfeljebb a 50%o-át.',

(3)

A Rendelet a7.

(4)

A Rendelet 47. $-akövetkező (7b)-(7e)bekezdéssel egésziil ki:

$ (7a) bekezdése hatáůyátt veszti.

,,(7b) A felújításra,źltalakitásra kijeliilt épü|etekben lévő lakások'ra, az (1) bekezdés alapján
megállapított bérleti illetve használati díjat, amennyiben a bérbeadó bentlakás mellet végez felújítási,
átalakítlási munká|atokat _ az említett köriilményekre való hivatkozással a (2)-(5) bekezdésekben
meg}latźrozott köriilmények fennállása mellett és azok hiányában is _ a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apjźn a bérbeadó szewezet csökkentheti, de bérlőnek az összes eryéb jogcímen
végrehajtott csökkentést is figyelembe véve, bérleti díjkéntmeg kell ťlzetnie az (|) bekezdésben
meghatźrozoLt _ az adott lakásra a|ka|mazaĺdó _ bérleti díj méľtékneklegfeljebb az 50Yo-źú.
(7c) A kijelölt éptiletekből átmenetileg kiköltöztetett bérlőkkel kötendő bérleti szeľződésben, a
Képviselő-testtilet fe|hata|mazása alapjĺán a bérbeadó szervezet a kikö,ltözéssel érintett és az
átmenetileg felajánlott lakás bérleti díja köziil az a|acsonyabb bérleti díj összegét á||apítja meg.
(7d) A (7) és (7b) bekezdésekben megállapított bérleti díj csökkentés nem a|ka|mazható a szociális
lakbénel rendelkező bérlők esetében.
(7e) Amennyiben bérbeadó a lakás, vagy az azt magátban foglaló épület felújítási,átalakítĺási
munkálatait a lakás kitirítése mellett végzi, a Képviselő-testt.ilet felhatalmazása alapján a bérbeadó
szeÍvezet, béľlő béľleti j ogviszonyát szünetelteti.''
26. $

(l) A Rendelet48.

$ (2) bekezdése helyébe akövetkező

ľendelkezés lép:

Ha a bérbeadó kötelezettségébe taľtozó komfortfokozat növe|ő

beruhźnást megállapođás
a|apján nem a bérbeadó végzi e|, a lakásra kötött bérleti szerzođéskomfoľt fokozatváltozts miatt, a
lakbér tekintetében nem módosíthatő. A lakbét az eredeti komfoľtfokozatnak megfelelően kell
megállapítani. Amennyiben a komfortfokozat növelő beruhĺázás költségét megállapodás alapján a
bérbeadó viseli, űgy aazeredeti szetződés a lakbértekintetébenmódosítható.''
,,(2)

(2)

A Rendelet 48.

27. $

$ (4) bekezdése hatályát veszti.

A Rendelet 54.

$-a a következő (1a) bekezdéssel egészĺilki:

..(1a)

A szociális lakbéľesetén fizetendő lakbér kétszeresét,míg a költséE-, va5! piaci alapú |akbér
esetén a fizetendo lakbér háromszorosát kell fizetni akkor, ha a bérlő albérletbe adja' Nem
érvényesíthető a magasabb bérleti díj, ha a béľlő gondnokság a|att źil. és szociális vagy pszichiátriai
otthonban taľtózkodik, amígez a köri'ilmény fennáll.''
28. $

A Rendelet

57. $

(l)' (3>(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

lép:

,,(1) A

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apján a megĺiresedett társbéľleti lakĺészta
lakás másik részében bérleti joggal rendelkező társbérlőnek kell bérbe adni, ha a teljes lakás nem'
vagy egy szobánál nem nagyobb mértékbenhaladja meg a visszamaradt Ĺírsbérlőnek a rendelet 1.
számű mellékletébenmeghatĺrozott, elismert lakásigénye mértékénekfelső határát.

(3) Ha a lakásban kettőnél több tĺársbérletilakrész van' a megiiresedett tarsbér|eti lakrészt annak a
visszamaradt táľsbérlőnek lehet a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apján bérbe adni,
akinek a kérelme az elismert lakásigény mértékeszempontjából indokolt.
(4)

Ha a lakásigény méľtékeszempontjából egyik visszamaradt tlársbérlő igénye sem haladja meg

az elismert lakásigény méľtékénekfelső haŁáľát, ilgy a megüľesedett taľsbéľletilakrészt annak a

előterjesztés

1-.

számú melléklete

társbérlőnek kell a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsźę döntése a|apjáłn bérbe adni, aki vállalja,
hogy a másik visszamaradt társbérlő elhelyezéséről gondoskodik és ezźita| a lakás táľsbérleti jellege
megszĺintethető.''
29. $ (1)

A Rendelet 60.$ (5) bekezdéséneka helyébe a következő rendelkezés

lép:

,,(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlovel bérleti elöszerzodést kell kötni az építésĹkivitelezési
munkálatok befej ezéséig.''
(2)

A Rendelet 60. $ (6) bekezdésehatályźúveszti.

(3)

A Rendelet 60.

$-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A Képviselő-testiilet fe|hata|mazása alapján a bérbeadó szervezet módosíthatja csatolás cíména
bérleti szerződést abban az esetben, ha a csatoláshoz a tulajdonosi bizottság hozzáĘátrult és bérbeadó
szervezet a csatolás szabźůyszeruségétellenőriztę és anő| igazo|ást adott ki.
(8) Amennyiben a bérló a lakás bővítéséta tulajdonosi bizottság hozzájám|ása né|kül végezte el, de a
bérbeadó szervezet megállapította, hogy a csatolás miĺszakilag mindenben megfelel a jogszabá|yi
előírásoknat a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt a csatolás eredményeképpen a bérleti
szerződés megkötésérő|.Ezt a rende|kezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.''
,,(7)

30. $ (1) Ez a rendelet 2015. jlinius 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit
eljárásokban is kell alkalmazni.

a folyamatban lévő

(2) E rendeletahatźiyba lépésétkövető napon hatá|yźńveszti.

(3) Hatá|yát veszti a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonźban źilrő |akások bérbeadásának
fe|tételeiről, valamint a lakbér métékérőlszóló l6120l0.(I[.08.) önkormányzati rendelet
módosításáľól szóló 37 120|3 N|I.22.) ö'nkormányzati rendelete.
Budapest,20l5. junius

Danada-Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester

előterjesztés 1-. számú melléklete

INDoKoLÁs

Altalános indokolás

Az

önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet módosítása
szükségessé vált, egyrészt a jogszabályi vá|tozások átvezetése miatt, másrészt a gyakorlati munka, a

|akásgazdźikodási feladatok ellátása soľán tapaszta|t, kimeríthetetlen probléma fonások és azok
megoldásának tanúságai alapján a szabźúyozás pontosabbá téte|e, így a bérbeadói feladatokat a
bérbeadó szervezet gyorsabban, göľdülékenyebben láthatja el.

Részletes indokolás

A

I.

!-hoz

|akásgazdálkodási koncepció kidolgozasa minden évben más és más feladatokat tźr fel, újabb
pľoblémák kerülnek előtérbe, ezért nehéz általánosan megllatźtrozni, hogy milyen kiitelező elemeket
tarta|maz'zon a koncepció. Mindemellett a költségvetési koncepció és a lakásgazdálkodási koncepció

együtt, egy időben történő kidolgozásának szabályozása mindkét feladatot ellátó szervezetnek
nehézséget okoz. Ezért javasolt, hogy a |akásgazdálkodási koncepció kidolgozása a
vagyongazdálkodási teľv részekéntkerĺiljön beterjesztésre. Az (1) bekezdés utolsó két mondaĺának
törlésének indoka, hogy a rendelet e bekezdésébenmeghatttrozotĺ számszeru adatok folyamatosan
vá|toznak, azok becstilt éľtékek,nem képezhetik megalapozottszakmai koncepció a|apjźú,.
2. $-hoz

A mai társadalmi, gazđasáęiviszonyok között a fiataloknak - az iskola elvégzésétkövetően - źitat'źbar|
nem a családalapítĺás, hanem az ahhoz sziikséges megélhetés biztosítása, kaľrierjük épitéseaz
elsődleges feladat, igy azok a pźůyakezdő fiatalok, akik még nem kötöttek házasságot, elesnek a
pźiyźzatadta lehetőséglő|.Ezértjavasolt apá'|yźnőkéletkorára vonatkozó szabáiyt 40 évre módosítani.
3. $-hoz

IJjraszabáůyozásra keľĹil a rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesített bérlet szabáýai, amelynek új
e|nevezése Méltĺányosságból létesített bérlet, pályázaton kívtil.

A

4.$-hoz

Rendelet hatályos szövege nem határoaza meg, hogy a lakásban visszamaľadt jogcím nélküli
haszná|óval milyen bérleti szerződés köthető, és azt sem, hogy abban az esetben, ha a lakás nagysága
meghaladją vagy nem éri el a lakásigény mértékét,másik lakás is bérbe adható a visszamaľadt jogcím
nélktili használó részére.A bérbe adható másik lakás kijelöléséľől tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottsźę dönt. Ezért javasolt annak kiegészítését.
5. $-hoz

Jogszabályvźůtozásra tekintettel a Rende|etnek a Lakástörvényľe történő hivatkozásait is módosítani
kell. Ma már az önkormányzat nem köt másik lakás tulajdonjogáravonatkozó kötelezettség vállalással
megállapodást, hiszen a bérlővel szinte lehetetlen az ilyen típusúmegállapodások megkötése, ugyanis
a bérlő hasonló cseľelakást szeretne, de azt ebben az esetben nem tudja a tulajdonos önkormányzat
biztosítani, hiszen bérleti jogéľtcserébe tulajdonjogot ad, melynek éľtékejóval magasabb' mint a
bérleti jog ellenértéke, így javasolt a hatályon kíviil helyezése a hivatkozott pontbak.
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6. $-hoz
módosítás értelmébena tulajdonosi döntés a|apján kifizethető bér|ó részérea levonások után
fennmaradó tisszeg 50 yo a felújíĺásimunkák e|végzésére,50 %-źúpedig béľbeadő a csereként
elfogadott lakásbérleti dijźba számitja be. Továbbá a módosítás a|apján a családegyesítésnek is eleget
tud tenni bérbeadó, amennyiben két lakás he|yett családok részére1 lakást ad bérbe.

A

7. $-hoz
rendelet 12. $ (3) bekezdés f) pontja jelenleg csak a keľületben szolgálatot teljesítő hĺzoltók és
rendőrök kijelölése esetén ad lehetőséget az e||enérték mérsékléséreés elengedésére. Tekintettel arra,
hogy egyľészt aközbiúonság megteremtésében való közľeműködés önkoľmányzati fe|adat, másrészt
önkoľmányzati érdek is, hogy minél több rendészeti szerv munkatáľsa telepedjen meg a kerĺiletben,
akár a szolgálati helyiikön akár ahhozközel eső helyen, így javasolt a Rendelet módosítása.

A

8. $-hoz
közszolgźúati cél.|a| béľbe adható lakásokat a Képviselő-testiilet jelöli ki és a hatályos rendelet
a|ap1źln a bérbeadásról is a Képviselő-testtilet jogosult dönteni. A döntési mechanizmus gyorsabbá
tétele céljából javasolt, hogy a már kijelölt lakásokba - a rendeletben szabźiyozott feltételek megléte
esetén - a bérlőt a Tulajdonosi Bizottság jelölje ki.

A

9.

$-hoz

A lakástjogcím nélkül használókkalbérleti szerződéstkötni

még ideiglenes jelleggel, hatźrozottidőre
sem szabad, hiszen ezze|jogi helyzetiiket tekintve tévedésbeeshetnek, ezértjavasolt ajogcím nélküli
lakáshaszná|ők kizárźsát ezen szabźúvokalka|mazásából.

Jogszabályvá|tozás

10. $-hoz

miatt módosítani kell a (6) bekezdésnek a Lakástiirvényre történő hivatkozásait.

Il.

a

$-hoz

szabźiyozást kiegészíteni azza|, hogy bérbeadő szervezet
szerzódést k<jthet, előbérleti jog biztosításával.

Javasolt

új hatĺírozottidejĺĺbéľleti

12. $-hoz
bérleti jogviszony folytatása esetén, a szerződést módosítani lehet, de e nélkiil is a jogviszony
folytatója |esz a béľlő. A (6) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt hatźtrozott ideju szerződéseket
nem szükséges közjegyzői zźlradé|&alellátott okiratba foglalni' hiszen a Vht. 183/A. pontja a|apján, a
béľbeadó ahatźtrozott idejíĺbérleti szerződéslejfutźtt követő 60 napon belül kérheti a végrehajtás nem

A

peres eljáľás keretében történő foganatosítĺását.

E szakasznemhatározza

13. S-hoz

Megy évibatźrozott idejű bérleti szerződés

|ejźrtát követően mi a
bérbeadó szándéka. Ezért javasolt a koncepció éľtelmébenkiegészíteniazt a 40. $ (4) bekezdésére
hivatkozással, valamint az e|óbér|eti j o g b iztos ít źsźwaI'

A

meg, hogy

14.$-hoz
(3) bekezdés c.) pontjában rendeleti hivatkozás módosítása sztikséges.

15. $-hoz
javasolt'
tekintettel aľra, hogy a bérleti dij nem ťlzetése,vagy
Ezenbekezdés haĺályon kívtil helyezése
eryéb felmondási ok miatt a peres eljźtrás hosszú ideig taľt' a bérlő nem fizeti ez a|att bérleti díjat,
nary összegu kintlévősége keletkezik a iiajdonos önkormányzatnak. A hatfuozott idő |ejártźtt
követően azonban gyorsított végrehajtrási eljrárás keretében a lakást ki lehet üríteni |-2 hónap a|att,
amennviben nincs moratórium.
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A

16.$-hoz
(6) bekezdést pontosítani sziikséges a pénzbeli térítésteljes megfizetésének vonatkozásában.

17.$ I8.S-hoz

A

37. $-t és a 38. $ (1) bekezdésénekLakástöľvényre történő hivatkozásait jogszabáýźůtozásra
tekintettel szĺikséges módosítani. Tekintettel arra, hogy az i$ Ptk részletesen tarta|mazza a bérleti
szerződésre vonatkozó szabźůyokat,igy a kettős szabźúyozźselkerülése érdekébenjavasolt a 38. $ ának a módosítása.

I9.S 20.5 21.$-hoz
egységes szabá|yozás érdekébena szakmai koncepció a|apjtn a Kisfalu Kft. javasolja a Rendelet
39. $-ának hatályon kívül heýezését,melly a rész|etťlzetésimegállapodással kapcsolatos töredék
szabá|yokattarta|mazz4 és a ľészletszabályoknak a 41. $-ba történő átemelését.Ezze| a részletťlzetési
megállapodásokkal kapcsolatos feladat és hatáskör<ik, valamint eljárási rend egységes lesz és

Az

vonatkozik mind a bérlők, mind felmondást követő, Ydg! egyéb okból megszĺĺntjogcím nélküli
haszĺlálók által köthető rész|etfizetésimegállapo dźs szabźiyaira.
22.$-hoz

Kiegészíteniszükséges a 2.5 szobás lakásľa vonatkozó rendelkezéssel.
23.$-hoz

A gyakorlatban felmerülő

problémrák miatt javasolt módosítani.

24.$-hoz

A

béľbeadó szervezet bérlői kérelemre köteles ery éven belĺi| is a szociális lakbéľmegállapítását
feltilvizsgálni. Ugyanakkor a (2) bekezdést szükséges kiegészíteni azza|' ha a bérlő nem jelenti be,

hogy szociális körülményei megváitoztak és már nem jogosu|t
j

ogosulat|anul kapott kedvezméný bérbeadónak megfi zetni.

a

szociźllis lakbérľe, köteles a

25. $ -hoz
34. $ (2)' (4)' (5) bekezdései határozzźlk meg azt, hogy a tulajdonos önkoľmányzat
rendeletében mely szempontok figye|embevételével źů|apítjamega bérleti díj mértékét.
A piaci alapú bérleti díj meghatĺározásźnźi alapvető feltétel, hogy annak mértékébetulajdonos az

A Lakástörvény

a|átbbi tény ezóket beszátmítsa, igy

:

- a lakás alapvető jellemzői,
- a bérbeadó által a szerződés keretében nýjtott szol.gáitatźs,
- a bérbeadónak az épülettel, az épiilet központi berendezéseivel és a

lakással, a

lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtéľiiljenek, valamint
az önkormányzat ebből szárm aző bev éte|ei nyereséget is tarta|mazzaĺak.
A jelenleg hatályos rendeletben meghatározott piaci alapú bérleti díj már nem fedezi a bérbeadó
kiadásait sem, ezéľtszĺikséges annak emelése.

-

A

(7) bekezdés rendelkezik a bontásľa, felújításra, illetve źta|akításrakijelölt hźaakban takó bérlők
bérleti díjának csökkentéséľől, melyeket egyrészt a rendelet egyéb rendelkezéseivel is összhangba kell
hozni, másrészt pedig a gyakorlatban tapasrtakaka|apjźn módosítani.
26. $-hoz

A (2)bekezdésének módosítĺása a Lakástöľvénynek való

megfelelésľe tekintettel szükséges.

A rendelet

jelenleg hatĺályos szakaszakizárő|ag abban az esetben nem engedi meg a szerződés módosítását, ha a
komfoľtfokozat megváitońatása a bérlő költségére történik. Ez nem felel meg a törvényi
szabáůyozásnak. A (4) bekezdése logikailag az a|bér|etbe adásról szóló és taľtalmilag az 54. $-hoz
tartozik, ezéľtjavasolt annak źúhellyezése.
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27. S-hoz
KiegészĹil a rendelet a korábban a 48.$-hoz tartozó szövegľésszel, ameýből most kikerül a bérbeadó
hozzźý ár u|ásával k itéte l.

A

(l)

28. $-hoz

bekezdése alapján a trársbéľleti lakrész bérbeadását az <inkormźnyzat
rendeletében szabźúyozza. A hatá|yos szabályozás nem tarta|mazzao hogy a tarsbérleti lakrész
bérbeadĺásáról _ tekintette| arra, hogy ez fulajdonosi döntés - a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
dont, ezért annak megielölése szükséges.
29. $-hoz
Jogszabáýá|tozás, más esetben a bérlő anyagihe|yznte, esetleg míĺszaki pľoblémákmiatt sok lakás
jogi helyzete nem rendeződött tekintettel ana,hogĺa haüí|yos ľendelet alapján a jogi rendezésre, a
módosított bérleti szerződés megkötésére 3 év áll rendelkezésre. A lakások eľedeti állapotĺának
vissza;állítĺísajelentős költséggel, munkával jźrna, a bérlőket erre eľedménýelenül szólítaná fel a
bérbeadó szeÍvezet. Javasolt a rendelet e szakaszttnak módosítĺísa az Ĺigyek rendezése érdekében.

Lakástörvény 5.$

30. $-hoz

Hatźúybaléptető és deľegulációs ľende|kezések.

13

előterjesztés 2. számú melléklete

AS

EREDETI REI\IDELET

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefoárosĺ
onko ľmányzat Képvĺselő-testületének

Budapest Főváľos VIII. keľĺĺletJózsefváľosi
onkoľmányzat Képvĺselő-testületének
16 /2010. (trI.08.) számrú tinkoľmányzati ľendelete

..l20t5.(.....) iinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

a Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat
tulajdonában álló lalcások béľbeadásának
feltéte|eiľől, va|amint a lakbéľ mértékéľőlszó|ó
1 6/20 10.(m.08.) iinkoľ mányzati ľendelet
módosítĺĺsáľól

tulajdonában álló lakások bérbeadĺĺsának
feltételeĺľől,valamint a lakbéľmértékéľől

Budapest Józsefuáros onkormányzatźnak Képv
Budapest Főváros VIII. kerület J
testiilete (a továbbiakban: Képviselő-testiilet) a lakások onkormányzat Képviselő-testülete az A|aptörvény 32
és nem lakás cé|jźtraszolgáló helyiségek bérletéľe, cikk (2) bekezdésében foglalt feladatköľében eljáľva,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes lakások és helyiségek béľletére,valamint
szabályokról szóló 1993. évi LXXvm. törvényben elidegenítésĺikrevonatkozó egyes szabályokról
(továbbiakban: Ltv.), továbbá a helyi önkormányzatokľó|
1993. évi Lxxvn. törvény 3. $ (l) bekezdésé
szóló 1990. évi LXV. töľvény (továbbiakban: otv.; to. 5 kapott fe|hata|mazása lapjan a következőket rendeli eĺ:
(1) bekezdés és a 79. $ b) pontjában kapott felhata
a|apjźtn - a Budapest Fővaros Közg1nĺlésének 17ĺ2006.

(IV.14) Főv. Kgy. rendeletének keretei között onkoľmányzat tulajdonában álló lakások bérbeadrásrának

feltételeiről, valamint a ťlzetendő |akbér mértékéľől,
következő ľendeletet alkotj a:

önkormányzati

3.$

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.

$ (1) bekezdése helyébe a következő

Képviselő-testtilet a bérbeadó szervezet
előterjesztése a|apjźtn 5 évenként_ a költségvetési

(1)

$ A

Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
va|amint a lakbér mértékérőlsző|ó 16lf010. (III.08.)
1.

A

koncepció elfogadásával együtt _ irányelveket határoz
meg aľról' hogy az adott évben az üres és várhatóan
megiiresedő lakások közül a (4) bekezdés a)-m)
pontjaiban meghatźrozott bérbeadási jogcímek a|apján a
e cé|szerll.
bérbeadásra milyen arányok éľvényesítés

,,(1) A Képviselő-testiilet a bérbeadó szervezet
előterjesztése alapjan 5 évenként a
vagyongazdálkodási teľv ľészeként_ irányelveket
hatźlroz meg arról, hogy az adott évben az tires és

várhatóan megtiresedő lakások koztil a (4) bekezdés
a)-m) pontjaiban meghatározot7 béľbeadási jogcímek
a|apjźn a bérbeadásra milyen aľányok éľvényesítése
célszeriĺ.''

2.

4.$

rendelkezés lép:

$ (1) A Rendelet 4. $ (2) bekezdés e) pontja helyébe
a következő ľendelkezés lép:

(2) tA bérbe adható laĺrnsok rendelkezésre óllasótól
fiiggően, szociĺźlisbérletre jogosultak részérevag
szociólis bérletre nem jogosultak részěre magasabb
bérleti díj előírása mellett pdlyazat kiírásóra kerüIhet
sor:J

rendellrezésre óllásátóI
jogosultak
béľIetre
részérevagl
szocidlis
figgően,
szociólis béľletrenem jogosultak részéremagasabb
bérleti díj előírósa mellett póIyazat kiírdsára
kerüIhet sor:J

e.) 35. évüket be nem töltött

40. évüket be nem töltött hźzasok vagy
'e)
felsőfokritanintézménybentanulókszámtlra.,,

hĺázasok vagy felsőfohi

tanintézménvben tanulók szźtmźra.

[A bérbe adható lakasok

előterjesztés 2. számű melléklete
3.$

A Rendelet 8.

lép:

Rendkívůili élethelyzetben lévőkkel létesített
béľlet'pá'Jy ánaton kívül

8.S
szociális ügyeket gyakorló bizottság - a
bérbeadó szewezethez benyújtott kérelmek
(kezdeményezések)alapjan - azonnali
intézkedéstigénylő rendkívüli é|ethelyzet
esetén, méltlĺnyosságbő|, egyedi mérlegelés
a|apjźn a szociális, jövedelmi és vagyoni
feltételek, valamint a bérlet létesítésétkizaró ok
vizsgáLata nélkül _ pá|yázaton kívĹil, évente
legfeljebb |2 lakás mértékéig e rendelet
lakbér
a|ka|mazásźlban szociális

a|apí

megállapítasa mellett béľletijogviszony
létesítéséľől
dönthet.

(2)

(3)

,,Méltányosságból létesítettbéľlet, pályázaton kívĺil

8.S

A

(l)

(l) A

$-a helyébe a következő rendelkezés

szociális ügyeket gyakorló bizottság

lakás métékéig- e rendelet a|ka|mazÁsában
köttségelvíĺ lakbér megźú|apitősa mellett lakás
bérbeadásĺáról és bérleti jogviszony létesítéséľől
dönthet.

bekezdés a|ka|mazásźtban a bérlet
hozott döntés során elsősorban
létesítéséľől

Az (1)

(2)

köthető.

méltrányolható helyzetek

(1) bekezdés a|ka|mazźsźlbana

bérlet
^z
létesítésérőlhozott döntés sorĺĺnelsősoľban
méltanyolható helyzetek:

hajléktalan esetében, ha a hajléktalanná
váIźsát megelőzően legalább haľom évig a
VIII. keľĹiletben élewitelszerííenlakott, és
ott ręndelkezett bej elentett lakcímmel,

érintett személy a vele egy
hźztartásban é|ő kĺizeli hozzátartozőjáva|
egyĹitt önhibáj'ĺn kívĺilveszítette el a

b) ha az

korábbi lakását,

c)

:

a) a kérelmezó a vele egy hźntartásban élő közeli
hozzźttartozójával egytitt iinhibáján kívül veszítette

vagy veszíti el a korábbi lakását,
b)

kére|mezó jelenlegi

a

v eszé|y eztetettsé gnek

kitett szemé ly'

lakhelyén

c) a kérelmezo onhibájźln kíviil lett

jogcím nélküli
lakáshasználó' ide nem éľtveazokat az eseteket,
amikor a szerződés a bérlőnek felróható okból a
bérbeadónak felmondásával szűnt meg.
d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ krízislakásának lakója volt,

e) a

kérelmező azonnali intézkedést igénylő

rendkívüli é|ethelyzete.

Az (1) bekezdés esetében bérleti szerződés 1 év
hatfuozott időre előbérleti jog biztosításáva| vagy
(3)

jelenlegi lakhelyén veszé|yeztetettségnek

kitett személy (kĺĺzelihozzźĺartozők)

esetében, ktilönösen, ha a veszé|yezteto
személy is ktizeli hozzźftaľtoző,
d) ha önhibáján kíviil lett jogcím nélküli
lakáshasználó, nem éľtveide azokat az
eseteket, amikor a szerzodés a bérlőnek

felróható okból

a

esetében, a bérbeadó szervezet előterjesztésére,
amennyiben akére|mező VIII. keriiletben lakó- vagy
taľtózkodási hellyel ľendelkezik vagy rendelkezett és
további lakhatasát nem tudja önerőből megoldani,
méltányosságból, egyedi mérlegelésa|apjźn a
szociális, jövedelmi és varyoni feltételek, va|amint a
bérlet létesÍtesétés jelen $ szerinti kizárő ok
vizsgźúatáxa| _ pźiyźvatonkívtil, évente legfeljebb 12

(1) bekezdés esetében béľletiszerződés csak
^z
hatźrozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig

a)

-

bérbeadó szervezethez benyújtott kérelmek a|apján,
az előkészítő munkacsopoľt tĺámogató javaslata

a

felmondásával szúnt meg

bérbeadónak

feltétel bekövetkezéséig köthető.

(a) Az (l) bekezdés szerinti kérelem elbínálása
legalább 3 fős előkészÍtĺímunkacsoport (a

továbbiakban: előkészítő munkacsoport) javaslata
a|apján történik. A munkacsopoľtban részľvevők
körét a polgáľmester határozza meg annak
figyelembevételével, hogy tagjainak több, mint a fele
szociális vagy gyerÍnekjóléti terĺileten dolgozókból
źů1..

(5) Az előkészítő munkacsoport

javaslat'ĺát

|ózően a béľbeadó szeÍvezet mewizssália a

előterjesztés 2. szómú melléklete
bekezdés szerinti feltételeket, a feltételek fennállása

esetén a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ a kérelmezőnél helyszíni
környezettanulmáný

v

égez.

(6) Az előkészítő munkacsoport a

a

kérelemben

benyújtott igazolások, a helyszíni
környezettanulmány a|apjźtn késziti el a kérelmező

foglaltak,

üámogatásĺára vonatkozó javaslatat.

(7) A kérelmező részérea bérbeadó

szervezet

legfelj ebb három lakás megtekintését biĺosítja.

(8) Nem létesülhet jelen $ szeľinti bérleti jogviszony
e rendelet 23. $-źlban foglalt kizźrő okot valamint az
alábbi köľülmények fennállása esetében:
a) a kérelmező vagy a vele egyiitt kĺjltöző személy a

kérelem benyujtását mege|ozo 12 hónapon beltil az

źi|ami fog|a|koztatźtsi szerwel való együttmĺĺködés
keretében szálmźra felajánlott, a foglalkoztatás
elősegítésérőlés a munkanélküliek ellátĺásáról szóló
I99|. évi IV. törvény 5a. $ (l0a)-(l0c) bekezdésében
foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el
vaw a közfoglalkoztatásta irányuló jogviszonyát
jogellenesen megszünteti;
ab) a kérelmezőnek vagy a vele egyiitt költöző
személynek a kérelem benýjtasát mege|őzó 12
hónapon belül a közfoglalkoztatĺĺsra irányu|ó

jogviszonyátamunkáltatóamunka

töľvénykönyvéről sző|ő 2012. évi I. töľvényben
foglaltak szerint azonnali hatáýtl felmondássa|
szüntette meg,

ac) a kérelmező vagy a vele együtt költöző

személy

esetében a kérelem benyujtrását mege|őzo 12 hónapon

belül az állami fog|a|koztatási szerv - neki felróható
okból - törölt az álláskeresők nyilvántaľtásából,
b) a kéľelmezóvagy a vele együtt költöző szemé|y
ba) a szociális törvény szerinti vagyonnal
rendelkezik,
bb) a közösségi egyiittélésszabáiyait nem taľtja be,
bc) a lakókörnyezete rendezettségének biĺosítĺásáľa
vonatkozó feltételeket nem teljesíti,
bd) családjában neve|t gyermeke köte|ező óvodai
nevelésének vagy iskolai tankötelezettségének nem
tesz eleget,

be) Budapest Józsefurárosi onkoľmányzatáĺá|
jogosulatlanul vett igénybe pénzbeli vagy
természetben nyujtott települési támogatást,
rendkíviili települési támogatást és visszaťlzetési
kötelezettségének teljes méľtékbennem tett eleget

kivéve ha részletfizetési megállapodás

alapján

ťlzetési kötelezettségének hatĺáridőben eleget tesz,
vagy
bf) Budapest Józsefuárosi onkormányzat felé helyi
adó vagv adók módi
itandó könartozás

előterjesztés 2. számú melléklete

fizetési kötelezettsége á|| fenn, amíg azt

nem

egyenlítette ki, kivéve ha rész|etfizetési megállapodás
alapján fizetési kötelezettségének határidőben eleget

tesz.
c) amennyiben a kérelmező:
ca) e|őzetes letartóztatásban van, e|zárás büntetését,
illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
cb) az áita|a |akott ingatlan jogszeľii hasznźiatźnak
jogcímétnem fudja igazolni,

d) amennyiben a kéľe|mező és a vele együttköltöző

személyek semmilyen j<lvedelemmel

nem

a bérbe adandó
lakás lakbér- és egyéb szolgáltatások díjának

rendelkeznek vagy összjövedelmiik
méľtékétnem fedezi.''

4.

e.$

(4)

A

lakásban visszamaradt jogcím nélkiili

lakáshasználónak, az źůtalrahasznáit lakást is béľbelehet
adni az alábbi esetekben:
a) ha a lakásba történő költ<jzésére vonatkozóan
bérbeadói llozzájźm|źlst adtak, és a lakás nagysäga a
lakásigény mértékétnem haladja meg, és állandó lakcím
bejelentéssel, életvitelszeľíĺenlakott a lakásban a béľlő
haliáúát mege|őző 3 évben és a bérlőnek unokája (a nem
befogadott gyermekének született gyermeke), testvére,
élettĺĺrsa,illetve a bérlő hĺázastársának sziilője,
gyermeke, unokáją testvére, és

b) ha a bérbeadó a bérbeadói

hozzá|źĺrulásban nem

ki, hogy a jelenleg jogcím nélkiili hasznźió, a
béľlő ha|át]rźtt kö'vetően elhelyezési, illetve pénzbeli
kötötte

térítésmegfizetése nélkiil köteles a lakást elhagyni.

I 1.$

(|)

[Lalaźsgazdállroddsi feladatok ellótósa lęretében

A

lakásban visszamaľadt jogcím nélküli
az źúta|ahasználtlakást is _ a l0. $
(2) bekezdésében meghatározottak szerint - bérbe

,,(4)

lakáshasználónak,

lehet adni aza|źhbi esetekben:

a) ha a lakásba töľténő költözésére

vonatkozóan

bérbeadói hozzáĘiru|źst adtak, és a lakás nagysźtgaa
|akásigény mértékétnem haladja meg' és állandó

lakcím bejelentéssel, élewitelszeríienlakoff a
lakásban a bérlő ha|á|át mege|oző 3 évben és a

bérlőnek unokája (a nem befogadott gyermekének
született gyermeke), testvére, élettáľsa, illetve a bérlő
hźpastźrsźnaksztilője, gyermeke, unokája, testvére,
és

b) ha a bérbeadó a bérbeadói hozzáĄáru|ásban nem
kötötte ki, hogy a jelenleg jogcím né|küli hasznźiő, a
bérlő halálát követően elhelyezési, illetve pénzbeli
térÍtésmegfizetése nélkĺilköteles a lakást elhagyni.''

5.

történik a bérbeadós, ha:J

A

Rendelet 9. $ (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

$

(l) A Rendelet l1. $ (1) bekezdés c) pontjában a
,,Ln. 26.s (5)-(6) bekezdése,, szövegrész helyébe a
$

,,Ltv. 26.s (I) bekezdése', szövegrész lép.

c) a bérbeadó az Ltv. 26. s (5>(6) bekezdése a|apján
történő bérbeadói felmondás esetén azLtv.26. $ (l)-(3)
bekezdésébenfoglalt kö,vetelményeknek megfelelő
cseľelakást ad bérbe

(2) Az Ltv. 23.s

(3) bekezdése és a 26.

s (5).(6)

bekezdése a|apjźtn tiiľténő bérbeadói felmondás esetén a
béľlőrészéľeazLN.26. $ (1)-(3) bekezdésében foglalt
követelményeknek megfelelő cserelakást kell bérbe
adni, melyet a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság

(2)

A Rendelet

11. $ (2) bekezdés ,I'tv. 23.s

o)

bekezdése és a 26,$ (5)-(6) bekezdése,,szöveglész
helyébe a ,J-tv. 23.s (3) bekezdése és a 26.s (I)
b ekezdés e,, szövegrész lép.

előterjesztés 2. számú melléklete
jeltil ki.

a.) A

bérlőve| való írásbeli megállapodás alapján,
tulajdonjog biĺosÍĺĺsával
olyan lakás is felajánlható _

(3) A Rendelet
veszti.

1l.

$ (2) bekezdés a) pontja hatźiyátt

pénzbe|i térítésnélkül _ amelynek lakhatóvá téte|étezen
bekezdés szerinti jogcímen felmondásra kertilt lakás
bérlője a megállapodásban vállalja.

6. $ (1) A Rende|et l1lA. $ (2)

l l/4.$

(2) Az

Önkormányzattal érvényeslakásbérleti

jogviszonyban állók alacsonyabb komfortfokozatű, v agy
kisebb alapteľületrĺ lakás bérbeadźsát kérhetik, a bérbe
adandó lakás lakhatóvá tételének megállapodásban való
vźůl'a|źsa,és az általuk bérelt bérleményleadása mellett.
Ebben az esetben bérbeadó kdteles a visszaadott és a
bérbe adandó lakás forgalmi értékkiilönbozetének 40o/o-

źlt bér|ő ľészéremegfizetni azĺa|, hogy a béľbeadó
az esetlegesen felhalmozott lakbér- és
kapcsolódókülönszolgá|tatásidíjhźLtra|ékźLtabérlakások
értékénekkü|önbözetéből közvetlenül levonni.

jogosult

bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

,,(2) Az onkormányzattal érvényes lakásbérleti
jogviszonyban á|lók alacsonyabb komfortfokozafu,
vagy kisebb alapterületií lakás bérbeadasát kérhetik, a

bérbe adandó lakás lakhatóvá

tételének

megállapodásban való vállalásą és az általuk bérelt
béľleményleadása mellett. Amennyiben a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság hozzź$źru|a
lakáscseľéhez, a visszaadott és a bérbe adandó lakás
forgalmi értékkülönbö'zetének 40%-źLt fizetheti meg
bér|ő részére azza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbér- és kapcsolódó kĹilön
szolgáltatási díjhátralékátt a béľlakások értékének
különbtizetéből közvetlenül levonni. A tulajdonosi

döntés a|apjźn a levonások után esetlegesen
fennmaradt összeg 50%-áLt a felújÍtasi munkákľa a

másik
lakás

(2)

A

b

50%-ált pedig bérbeadó a csereként elfogadott
i dij źtba szźĺmítjab e.,,

érl et

Rendelet 11/A. $ a k<jvetkező (8a), (9)-(10)

bekezdésekkel egészül ki:

,,(8a) Amennyiben a bérbe adandó lakások együttes
foľgalmi értékekevesebb, mint a visszaadott lakás
forgalmi éľtéke,a bérbeadó a |IIA. $ (2)
bekezdésben szabáiyozottak szeľint jár el.''

(9) E $ szeľinti jogcímen két lakás bérlője
(bérlőtĺársa) közös kéľelméreegy lakás is bérbe
adható, ha a lakások egyikén sincsen lakbér- és

kapcsolódó külön szolgá|tatási díjhátralék, és a béľbe
adandó lakás lakhatóvá tételéta leendő bérlők

megállapodásban vállaljrák, aZ általuk bérelt
béľleményekleadása mellett. A bérlők k<jtelesek a
visszaadott lakások együttes forgalmi éľtéke,és a
bérbe adandó lakás forgalmi éľtékénekösszege

_ amennyiben a bérbe adandó
lakás forgalmi éľtékénekösszege nagyobb, mint a
leadandó lakásoké - 50 %-áLt megfizetni. Amennyiben
a bérbe adandó lakás forgalmi éľtékekevesebb, mint
a visszaadott lakások egyiittes foľgalmi értéke,a
bérbeadó a I|/A. $ (2) bekezdésben szabźĺ|yozottak
szerintjár el.

közötti

különbözetének

előterjesztés 2. számú melléklete

(l0) A

l l/A. $-ban foglalt szabályok nem
a|ka|mazhatók abban az esetben, ha jogeľős bírósági
ítéletköte|ezi a jogcím nélküli lakáshasználót a lakás

kiüľítésére.''

A

7. $ (1)

12.$

Rendelet 12. $ (3) bekezdés f) pontja

he|yébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

IA

tulajdonosi jogokat głakorló bizottsóg

tA tulajdonosi jogokat g1łakorló bizottság javaslataľa
a Képviselő-testijlet a bérlőkijelölési jog (2) belrezdésben
meghatarozott ellenértéIret mérsélreĺheti,vag az

javaslatara a Képviselő-testiilet a bérlőkijelolési jog (2)
bekezdésben meghntarozott ellenértékétmérsé]relheti,

jogosult az alábbiak'ban meghatarozott jogcímek alapjón
hasmosítja:]

meghatarozou j ogcímek alapján hasmosítja: J

(3)

ellenértéIoől el is tekinthet, ha a lalrast a bérlőkivdlasztásra

Đ a VIII. kerületben szolgálatot teljesíto ťuzo|tőt,
rendőrt kívánjfü a lakásra bérlőként jelölni szolgálati
viszonyuk idej ére szólóan.

vag/ 0z ellenértélłőleI is tekinthet, hn a laĺĺastą
béľlőkiváIasztásľa jogosuh ca alóbbiakban

,,Đ

rendészeti szervek dolgozóját kívánják a lakásra

béľlőkéntjelölni szolgálati viszonyuk idejére
szó|őan.',

(4)

A

Rende|et |2. $-a a következő (6a) bekezdéssel

egészül ki:

Az (5>(6) bekezdésben foglalt piaci alapú lakbér
fizetésérevonatkozó szabályokat a 20|5jűnius 5.
napjźt követően megkötött bérlőkijelölési
megállapodások esetében kell alkalmazni.
,,(6a)

14.$

(2)

A

Rendelet a 14. $ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

8. $

A

3.$ (4) bekezdés g) pontja szerinti

célokra
felhasználható lakásokat (a továbbiakban: közszolgálati
célúlakások) a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
javaslata a|apjźn a Képviselő-testiiletjelöli ki. A lakások

bérlőjérea munkáltatók tehetnek javaslatot
polgáľmesteľnek. A bérbeadásról szóló döntés

a
a

Képvi selő-testĺilet hatásköre.

A

3.$ (4) bekezdés g) pontja szerinti céloka

felhasználható lakásokat (a továbbiakban:
közszo|gźiati célúlakások) a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság javaslata a|apjźtn a Képviselő-

jelöli ki. A lakások bértőjérea munkáltatók
tehetnek javaslatot a polgármesternek. A
bérbeadásról szóló döntés a tulajdonosi jogokat
testiilet

gyakorló bizottság hatásköre.,,

9.$ A

16.$

Rendelet 16.

következő

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti |akás

az

a lakás hasznźiőjával,
(ideéľtve a volt béľlőt vagy lakáshasználót) az
önkormányzat

,, (2)

tulajdona, akkor

önkormányzat ideiglenes vagy végleges elhelyezéséľe
szóló bérleti szerződést köt. Amennyiben ideiglenesen
történik az elhe|yezés, úgy a bérleti szerződésthatározott
időre kell megkötni. Végleges elhelyezésre kizáĺő|ag a
amelvre mind határozott. mind
bérlő i

$ (2)

bekezdése helyébe a

rendelkezés lép:

..(2)Amennyiben az (l) bekezdés szeľinti |akás az
önkormányzat fulajdona, akkor a lakás bérlőjéve| az

önkoľmányzat ideiglenes

elheýezésére szóló

vagy

végleges

bérleti szerzódést köt.

Amennyiben ideiglenesen történik az e|he|yezés, úgy
a bérleti szerződést határozott időre kell megkötni.
Jogcím nélküli |akáshasználó esetében j elen bekezdés

előterjesztés 2. számú melléklete
hatźrozat|an idejű bérleti szerződés is k<jthető.

ľendelkezése i nem a|ka|mazhatőak.',

10. $ (l) A Rendelet 18.$ (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

18.$

(6)

Nem nyílik meg, illetve nem gyakorolható az
előbérleti jog, ha a bérleti jogviszony a bérlőnek
felróható okból az Ltv.24.s (1) bekezdés a-d) pontjában
megllatározott okból szÍĺnikmeg, feltéve, hogy az
előbérleti jog gyakorlása iránti igény bejelentésének
időpontjáig a bérlőnek a felmondas előtti bérbeadói
fi

gyelmeztetés már megküldésre keľĹilt.

nyílik meg, illetve nem gyakoľo|hatő az
jog, ha a bérleti jogviszony a bérlőnek
okból a Ptk. 6:348. $-ában azLťv.24. $ (l)

,, (6) Nem

előbérleti

felróható
bekezdés a-d) pontjában meghatározott okból szűnik
meg, feltéve, hogy az e|őbér|eti jog gyakorlása iránti
igény bejelentésének időpontjáig a bérlőnek a

felmondás előtti béľbeadói figyelmeztetés

mźtr

megkiildésre került.''

11. $ (1)

2114.

A

Rendelet

2llA.

következő rendelkezes |ép:

$

(I) Azn| a bérlővel, aki hatĺározott időre szóló bérleti
szerződés a|apján előbérleti joggal rendelkezett és a
szerződés |ejźtrtźúkövetően a szerződéskötést akadályozó
körülményeket elhráľította -ha a szerződéskötés feltételei
fennállnak- ugyanarÍa a lakásra a Képviselő-testtilet

fe|hata|mazása alapján a béľbeadő szervezet új,
hatźrozott időre szóló szerződést köthet.

E

$-ban meghatfuozott lakáshasználó a
szabźiyai szeľint rész|etťlzetésimegállapodást

4l.$ (3) bekezdés b) pontja szerint.

rendelet
köthet a

,,(|,s

$

(l)

bekezdése helyébe a

Azza| a bérlővel, aki hatrĺrozott időre szóló

bérleti szerződés a|apjźtn előbérleti joggal
rendelkezett és a szerződés lejártát követően a
szerződéskötést akadźilyoző körü|ményeket
elháľította -ha a szerződéskötés feltételei fennállnak-

ugyanarTaalakásraaKépviselő-testtilet

fe|hata|mazźlsa alapján a bérbeadó szervezet űj,
határozott időre szóló bérleti szerzódést köthet.
e

lőbérleti j o g bizto sitásá* a|.',

(2)

rendelet

^ ki:
egészül
*(3)

E

2I/A. $-a az a|źbbi (3)

bekezdéssel

$-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatők

abban az esetben, hajogerős bírosági ítéletkötelezi a
jogcím nélküli lakáshasználót a lakás kiüľítésére.''
22.5

(ó)

Az új béľleti szerződést

végrehajüási áradékkal

ellátható kozjegyzoi okiratba kell foglalni, ha:

12. $ (1)

A

Rendelet 22. s (6) bekezdésének b) és d)

pontj ai hatĺĺlyukat vesztik.

b.) a szerzódés rendkívtili é|ethelyzetben lévő személlyel
öt évnélrövidebb időtartamra, előbérleti jog biĺosítĺása
nélkül keľül megkötésre,

d.)

a

lakást vis maioľ okán

a

bérbeadó szervezet

hatźr ozotí időre adj a b érbe,

(2)

A Rende|et2f.

rendelkezés lép:

(7) A kozjegyzoi okirat költségei a (6) bekezdés b)-d)
pontja esetében a bérbeadót terhelik, míg a (6) bekezdés
a) és e) ponda esetében a bérlőt terhelik.

$ (7) bekezdése helyébe következő

A közjegyzői okiľat költségei a (6) bekezdés
pontja esetében a béľbeadót terhelik, míg a (6)
a) és e) pontja esetében a bérlőt terhelik.''
,,(7)

előterjesztés 2. szómú melléklete

A

13. $

Rendelet

rendelkezés lép:

ffĺB. s
E rendelet 3. $ (4) bekezdés p) pontjában fog|a|t
jogosultak részére,akik az onkormányzat

azon
éL|ta|

meghirdetett programban meghatározott feltéte|eket
teljesítették, egy szobźls lakás, egy évi határozott időre
adható bérbe.

2flB. $-a helyébe a

következő

,,fŻ/B. $ E rendelet 3. $ (4) bekezdés p) pontjában

foglaĺt azon jogosultak részére,akik

az
progľamban
onkormányzat áL|ta| meghirdetett
megllatározott feltételeket teljesítették' egy szobás
lakás, egy évihatźtrozott időre adható bérbe előbérleti
jog biztosíüásával. A hatfuozott idő lejrĺrta esetében a
40.$ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések az

irányadóak.''

14. $

23.$

A Rendelet 23.

$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a

következő rendelkezés lép:

(3)

[Nem köthető ?łj bérleti szerződés azzal a

[Nem kothető új bérleti szerződés azzal a személlyel,
akinek:J

személlyel, akinek:]

c.) jogcím nélkül használ önkoľmányzati lakást, ,,c) jogcím nélkül használ
kivéve, ha a rendelet l0. $-a alapján elhelyezésľe kivéve, ha a rendelet 9. $
elhelyezésre jogosult,''

jogosult,

26.$

(5) A Képviselő-testiilet

fe|hata|mazása a|apjźn a
bérbeadó szervezet hatźlrozatlan időre szóló bérleti
szeruódést köthet azza| a volt bérlővel, aki már
rendelkezett hatźrozat|an idejíĺ béľleti
jogviszonnyal, ha azt bérbeadó bérleti díjtntozás

<ĺnkormányzati lakást

(2) bekezdése alapján

15. $

A Rendelet 26.

16. $

A Rendelet 36.(6) bekezdés helyébe a következő

$ (5) bekezdése hatá|yáúveszti.

miatt mondta fel, azonban bérlő a tartozásźú
megťrzette és ezt követően bérbeadó már két
alkalommal 5 évi hatĺáľozott idejű bérleti szerződést
kötött vele, mely idő alatt újabb felmondási ok nem
merĺilt fel.

36. $ (6)

A

pénzbeli térítésminimum 25%-źLt a megállapodás
aláírásakor, a fennmaradó részt. pedig a lakás
visszaadásakor kell kifizetni. A |akást a megállapodás
a|áírésátt követő 45 napon belül a volt béľlőnek ki kell
üríteni és át kell adnia a bérbeadó szervezetnek.

rendelkezés lép:

,,(6)

át

37.

A

kell adnia

|7. $

A

a bérbeadó szeľvezetnek.''

Rendelet 37. $-a helyébe a k<ĺvetkező

ľendelkezés lép:

$

Az Ltv.

pénzbe|i térítésminimum 25%-źLt a

megállapodás a|źúrásakor, a fennmaradő részt pedig a
lakás bitokbaadźséltkövető 15 napon be|ül kell bérlő
részśremegfizetni.. A lakást a megáIlapodás a|6írtsźú
követő 45 napon belül a volt bérlőnek ki kell üríteni és

24.$-á"ŕlan szabźůyozott esetekben

a

bérleti
szeľződést fel kell mondani, a felmondás jogáú a
Képvi se lő-te stĺi let fe|hata|mazása alapjźn a bérbeadó
szervezet gyakorolja.

,,AzLt,l.25. $ (1)-(3) bekezdésében és a Ptk.

6:348.

$-ában szabáiyozott esetekben a bérleti szerződést fel

kell mondani, a felmondás jogát a Képviselő-testtilet
fe|hatz|mazźsa a|apján a bérbeadó szewezet
gyakorolja."

18. $

A

Rendelet 38' $

(l)

bekezdés a

előterjesztés 2. számú melléklete

38.

hatáýukat vesztik és az (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

$

(l)

A

Képviselő-testiilet fe|hatalmaz,źlsa alapján a
bérbeadó szervezet a bérlakás bérleti szerződését
felmondja

azLtv.24. $ (l)

bekezdésben meghatározott

esetekben, így különösen:

A

Képviselő-testiilet fe|hata|mazÁsa alapján a
bérbeadó szervezet a bérlakás bérleti szerzódését
felmondja az Ltv. 25. $ (l).(3) bekezdésébenés a
Ptk. 6:348. $-ában meg}latfuozott esetekben.''
,,(1)

a)

a bérleti szerződésben foglaltak szerint, a bérlő a
lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti

ffiog'

b)

bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban

előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti,

c)

a bérlő, vaĐ| a vele eryüttlakó személyek a
a lakókkal szemben az eryüttélés

bérbeadóva|, vagy

követelményeivel ellentétes, botrĺányos magatartást

tanúsítanak'

d)

közös

a béľlő, vagy a vele együttlakó személyek a
helyiséget, illetőleg teľületet rongálják, vagy a

rendeltetésükkel ellentétesen használják.

3e.
(1)

l9.

$

A

rendelet 38. $ (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatźrozott esetben, amennyiben a bérlő
a)
az önkormányzat adósságkezelési

szolgáltatásról szóló

rendelet

szerinti

adósságkezelési szolgáltatĺásban részesĺi|'v agy

b)

a jelen rendelet 41.

pontjában

s

(3) bekezdésének a)
íĺ háĺalékraa bérbeadó szervezettel

legfeljebb 36 havi rész|etfizetési megállapodást

köt,

a béľbeadó szerlezet a jelen szakasz a) pontban
foglaltak esetében a szo|gźitatás időtaľtamźra, a
41. $ (3) a) pontban foglalt esetekben pedig a
rész|etflzetésimegállapodás idótartamátra a

Lakástĺiľvénybenszabźiyozotl fe|mondás
lehetőségéve| nem él.

Amennyiben béľlő a

megállapodásban foglalt

rész|etfizetési
feltételeknek

megfelelően, hiánýalanul teljesíti a ťlzetési
a rész|etťlzetésttovábbi kamat

kötelezettségeit,
nem terheli.
(2)

A bérlő az (1)

bekezdésben meghatĺáľozott
megállapodások hatályban léte a|aĺź,a hátralék
teljes összegének kifizetéséig köteles az aktuális

havi béľletiés könizemi dijakat haüíridőben
megfizetni és a kozljzemi díjak megfizetését a
béľbeadó szervezet felrszől.ításfua hitelt érdemlően
igazolni.

(3

A

Képvise|ő-testiilet fe|hata|mazźsa alapián

a

$

A Rendelet 39.

$.a hatźůyát veszti.

előterjesztés 2. szdmú melléklete
bérbeadó szerv ezet jogosult a megállapodás azonnali
felmondására, amennyiben a bérlő az (I) bekezdés
b) pontjában meghatáľo zottak szeľint megállapodást

köt, de az aktuális havi bérleti díj

és a
_,
szerződéshez kapcsolódő köznzemi díjak valamint
az á|ta|a vállalt adósságtörlesztés bĺĺrmelyesedékes
ľészénekmegťrzetésételmulasztja.

(4) A (3)

bekezdésben meg}latźlrozott esetben a

hátralék teljes összege kamataival

növelten
egyösszegben esedékesséválilq a béľleti szerződés
felmondására pedig a Ltv-ben meghatĺírozott
szabálvok az ir ánv adők.

(s)
(6)

(7)
(8)

(9)

Az adósságkezelési szo|gźůtatźsrólszóló 3I/2010.
(VII. 15.) önkormányzati ľendelet szerinti,
Budapest Józsefuiĺros onkormźnyzata áL|ta|
biztosított adósságkezelési szolgáltatrásban
részesülő, illetve ńsz|etťlzetési megállapodás
a|apján teljesítő bérlőből jogcím nélktilivévált

lakáshasználóval a
Képviselő-testiilet
fe|hata|mazźsa a|apjźn a bérbeadó szervezet _
feltétel bekövetkeztéig, az adósságkezelési
szolgáltaüás idótartamáig,

de

legfeljebb

a

rész|etfizetési megállapodásban vállalt határidőig

kizźrő|ag hasznźiati szerződést köthet, a
ténylegesen ťlzetendő k<iltségelvíĺ,illetve

jogosultság esetén a szociális lakbérrel megegyezó
használati díj megfizetése mellett. Az adósság

teljes

összegének teljesítésétkövetően,

amennyiben más felmondási ok nem áll fenn,
annak |ejfutźúkövető 90 napon belül a lakásra 1 év
határozott idejű bérleti szerzódést köt előbérleti
jog biĺosítĺásávala jogcím nélküli
Képviselő-testiilet
lakáshasználóval a
f e|hata|mazálsaalapjánabérbeadószerýezet.

20.

$ (1) A

Rendelet 40. $-a

bekezdéssel egésztil ki:

,,(8)

E

a

következő (8)

$-ban foglalt szabályok nem a|kalmazhatők

abban az esetben, hajogerős bírósági ítéletkötelezi a
jogcím nélküli lakáshasználót a lakás kiürítésére.''

41.$

21. $ (1)

A

Rendelet

4l. $

(3) bekezdés a)-b) pontja

helvébe a kö'vetkező ľendelkezés

előterjesztés 2. számú melléklete

(3) a) A Képviselő-testtilet fe|hata|mazása a|apján a
bérbeadó szewezet azza| a bérlővel, aki a
hátralékkezetési Łámogatás jövedelemre vonatkozó
jogosultsági feltételének nem felel meg, és a fennálló
ÍartozźsźnakI0%-áú egyösszegben megťlzeti, a

fennmaradó hátľalékľalegfeljebb 36 havi rész|etfizetési
megállapodást kČit a bérlővel. Amennyiben a bérlő a
részletľlzetésimegállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően, hiánýalanul teljesíti a ťlzetési
kötelezettségeit, a rész|etťlzetést további kamat nem

terheli. A bérlő ettől eltérő rész|etfizetési kérelmérőla
hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadó szervezet
javaslata alapján dönt.

b) A

Képviselő-testiilet fe|hata|mazása a|apjźtn a

bérbeadó szervezet azza| a jogcím nélkiili

lakáshasználóval, aki a hátľalékkezelésit.ámogatás
jövedelemre vonatkozó jogosultsági feltételéneknem
felel ffieg, és a fennálló taĺtozásźnak 10%-źLt
egyösszegben megfizeti, a fennmaradó hátralékľa
legfeljebb 36 havi rész|etťtzetési megállapodást köt.
Amennyiben a jogcím nélkiili lakáshasználó a
részletľlzetésimegállapodásban foglalt fe|tételeknek
megfelelően, hiánytalanul teljesíti a fizetési
kiitelezettségeit, a rész|etfizetést további kamat nem
teľheli.

a) A Képviselő-testület fe|hata|mazźtsa alapján a
bérbeadó szewezet az,za| a bérlővel, aki a
hátr a|éV,kezęlé s i támo gaĺás j o gosu ltsági fe ltéte lének

',(3)

nęm fe|el meg' vagy nem kívánja igénybe venni és a
fennál|ó tartozásźnak 10%-źúegyösszegben vagy 60
nap a|att részletekben megflzeti, a fennmaradó
legfeljebb 36 havi rész|etfizetési
hźúralékła
megállapodást köthet. Részletfizetési megállapodrás a
fennálló tartozźts lDoÁ-ának megfizetését követően
kiithető meg. Amennyiben a béľlő a rész|etťlzetési
megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően,

hiánytalanul teljesíti a ťlzetési kötelezettségeit, a
rész|etfizetést további kamat nem terheli. A bérlő
ettől eltérő részletfizetesi kérelméről a haŁáskönel
rendelkező bizottság a bérbeadó szervezet javaslata
alapján dönt.

b) A Képviselő-testület felhatalmazźsa a|apjźn a
bérbeadó szervezet azza| a jogcím nélktili
lakáshasználóval, aki a hátľalékkezelésitrámogatás

jogosultsági feltételének nem felel meg, vagy nem
kívánja igénybe venni, és a fenná||ő tartozásának
|0%-át egyösszegben vagy 60 nap alatt részletekben
megfizeti, a fennmaradó hátralékra legfeljebb 36 havi
rész|etfizetési megá|lapodást k<ithet. Részletľĺzetési

megállapodás

a fennálló tartozás

|O%o-źtnak

megfizetésétkövetően köthető meg. Amennyiben a

jogcím nélküli lakáshasmáló a

rész|etfizetési

megál|apodásban foglalt fe|tételeknek megfelelően,
hiánýalanul teljesíti a fizetési kötelezettségeit, a
rész|etťlzetésttovábbi kamat nem terheli. A jogcím
nélküli |akáshasználó ettől eltérő részletfizętési

kérelmérőĺa hatásköľrel ľendelkező bizottsźry a
bérbeadó szervezet javas|ata a|apjźn dönt.''

(2)

Rendelet 41.

^ egészül ki:
ponttal

s (3)

bekezdése a következő

c)

A

Képviselő-testiilet fe|hata|mazźtsa alapján a
bérbeadó szervezet azza| a harmadik személlyel, aki
a bérlő, illetve jogcím nélkiili lakáshasználó fennáI|ó
taĺtozźtsátt fizeti ffi€g, 24 havi rész|etfizetési

,,c)

megállapodást köthet.''

(3) A Rende|et 4|. $-a a következő (a)-(8) bekezdéssel
egészül ki:

,,(4) A

bérlőből jogcím nélkiilivévźút

lakáshasználóval a Képviselő-testület fe|hata|mazása
a|apjáĺ a béľbeadó szervezet feltétel bekövetkeztésig,

az

adósságkezelési szolgáltatiís időtntamáig de
legfeljebb a rész|eťfizetésimegállapodásban vá'||a|t
hatráridőis hasmálati szerződést köthet köl

előterjesztés 2. szdmú melléklete

lakbérrel megegyezős haszná'|ati díj megfizetése
mellett. Amennyiben a jogosultság fennáll úgy
szociá|is lakbénel megegyezó hasznéůati dfiat kell
megálIapítaĺli.

(5) Amennyiben a jogcím nétküli használó teljesíti a
részletfizetésimegállapodrásban vá||a|tzkat, és a
továbbiakban sem tartozÁsa és eryéb felmondási ok
nem áll fenn, úgy a Képviselő-testtilet fe|hata|mazása
a|apjátn a bérbeadó szervezet a ńsz|etťlzetési
megállapodásban rögzített |ejfuati hat.áridót követő
90 napon belül a lakásra | év határozott idejű bérleti
szprződést köt a jogcímnélkĹililakáshasználóval
előbérleti jog bizosíüása mellette.

A Képviselő-testiilet fe|hata|mazÁsa a|apjźn a
bérbeadó szervezet jogosult a megállapodást azonnali
hatállyal felmondani, amennyiben bér|ő vagy a
jogcím nélkiili lakáshasználó a (3) és (4)
bekezdésben rögzítettek szerinti rész|etfizetési
megállapodás valamint vállalt adósságtörlesztés
bármely esedékes ľészleténekmegfizetését
elmulasztja.
(7) A (6) bekezdésben foglalt esetben a hátralék teljes
tisszege kamatival növelten egyösszegben esedékessé
válik. A bérleti szerzódés felmondására pedig azLťvben meghat źtr ozotl szabályok az ir ány adőak.
(6)

(8) Amennyiben a bérlő vaw jogcím nélki'ili
lakáshasználó

a

részletfizetési megállapodásban

foglalt feltételeknek megfelelően,

hiánytalanul
ĺész|ętťlzętési
megállapod ősban r ögzített tartozását további kamat

teljesíti a fizetési kötelezettségét,

a

nem terheli."

22.

s ARendelet

43. $

(l) bekezdés a) pontja helyébe a

43.$

következő rendelkezés lép:

[(1) Az a bérlő,J

[(I) Az a

a)

.a)

aki a lakásának komfort fokozatźúő| függetlenül,
lakásnagyságot meg nem haladó lakásban

bérlő

J

aki a lakásának komfoľt fokozatátő| függetlenül,
alźtbbi lakásnagyságot meg nem haladó lakásban
lakik:
lakik:
1-4 fő esetén 2 szoba,
I-4fó esetén 2szoba,
5-8 fő esetén f,5-3 szoba,
5-8 fő esetén 3 szoba,
9 vagy e feletti fő esetén 3,5 szoba vagy annźi
9 vagy e feletti fő esetén 3,5 szoba vag7ĺ annźů
nagyobb szobaszám, és''
nagyobb szobaszám' és

az a|ábbi

43lB.

$

[A szocióIis lakbér iľónti kérelemhez csatolni kell

az

alóbbi igazolósokat:J

a)

a

havonta ľendszeres mérhető jövedelemmel
rendelkező kérelmező esetén a kéľelembenyujtását
mege|őzó hónap nettó átlagkeľesetéről szóló munkáltatói

az

23. $ (1) A Rendelet 43lB. $ a) pontjának ,,az utolsó

hónapban kifizetett ellótást igazoló

szelvényt',

szövegľész helyébe a ,,cłz utolsó hónap tényleges
j öv ede Iméről szóló igazoldst', szöv egrész lép.

előterj esztés 2. számli melléklete
igazo|ást, vagy az utolsó hónapban kĺÍizetettellátĺást

igazoló szelvényt, vagy a

táľsada|ombiĺosítasi
igazgatási szew igazolását, továbbá a FoglalkoztaŁás
elősegítéséľőlés a munkanélküliek ellátásźrő| sző|ő
tĺlrvényben foglalt szerinti ellátrásban részesülő
kérelmező esetén a kérelem benýjtasát mege|őző
hónapban foýósított ellátást igazo|ő szelvéný, ennek

hiányában

a munkaügyi

kirendeltség kérelem

benýjtĺását megelőző 30 napnál nem régebbi igazo|ásźú
a nyilvántaľtĺásba vételről és az együttmiĺködésről,

c) egyéb kéľelmező esetén a kérelmező btintető jogi
fe|előssége mellett átlagos havi jövedelméról tett
ny1|atkozata' valamint a külön jogszabáýban
me

(2) A Rende|et 43lB. $ c) pontjának ,,egyéb kérelmező
esetén'' szöv egrésze hatźiyźúveszti.

gllatár ozott vagyonnyi latkozatot.

A Rendelet 44. $ (1) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:
24. $ (1)

44.$
(1) A lakbér ismételt megźúlapitźtsérdekébena bérbeadó
szeÍvezet bármikor, de legalább évente felhívja a bérlőt
annak igazo|ásźra, hogy fennáll-e a szociá|is lakbéne
vonatkozó jogosultsága. Ha a bérbeadó tudomást szerez
arrő|, hogy a bérlő szociális lakbéne vonatkozó
j

ogosultsága megszíĺnt,a bérlrő ismét költségelvű bérleti

díjat köteles fizetni. A bérbeadő szervezet erról a
egyidejiĺleg
költségelvĺĺbérleti díj megźů|apítźsźxa|
tź!ékoztatjaa bérlőt.

,,(l) A

lakbér ismételt megá'||apitás érdekében a
bérbeadó szewezet bármikor, de legalább évente
felhívja a bérlőt annak igazo|źsźtra,hogy fennáll-e a
szociális lakbéne vonatkozó jogosultsága, a bér|ő
pedig köteles tájékoztatni a bérbeadót arról, ha a
szociális lakbér mindenkori szociális, jövedelmi és

vagyoni feltételeinek már nem felel meg.
Amennyiben a béľlő egy éven belül kéľi,űgy a
bérbeadó szervezet a szociális lakbérre való

Ha a

felülvizsgálat

bérlő szociális lakbéne vonatkozó

jogosultsága

jogosultságot felĺilvizsgálja.

alapján a bérbeadó szervezet azt źi|apitja meg, hogy a

megszűnt,

a bérlő ismét k<ĺltségelvűbérleti díjat

köteles fizetni.

A

bérbeadó szewezęt erről a

költségelvű bérleti díj megállapítźsźxa|' egyidejiĺleg
tź! ékoztatja a b ér|őt,,,

(2)

A

Rendelet 44. $-a következő (2a) bekezdéssel

egészül ki:

,,(fa) Amennyiben a béľlő az (1) pontban ľogzített
tź|ékoztatási kötelezettségét elmulasztja, és a
bérbeadó tudomást szerez arról, hogy a bérlő
szociális lakbérre való jogosultsága megszunt, tlgy
béľlő köteles a jogosulatlanul kapott, a szociális és
költségelvíĺ lakbér közötti különbözetet, mint
kedvezményt béľbeadónak visszafi zetni.''

25. $

(l) A Rendelet 47. $ (1)

bekezdése a következő

aa) pontta| egészül ki:

A

piaci alapú lakbér komfoľtfokozat szęrinti
mértéke20l5.június 5. napját követő nappal
,,aa)

kezdődően:

Komfoľt

fokozat: I

Piaci

lakbéľ:

előterjesztés 2. szómú melléklete

Nem távfütéses

l200.00 rĺm2lno+Áľe

<jsszkomfortos lakás
esetén:

Komfortos és
tĺávfiĺtéses

|000.00 Ft/m2lhó+ÁFA

összkomfort. lakás
esetén:

(f) A

Rendelet 47.

$ (7)

bekezdése helyébe a

következő rende|kezés lép:

(7) A

bontásra, felújítiísra,illetve áta|akitásra kijeltilt
épĹiletekben lévő és emiatt a bérlőknek (használóknak)

el nem adható

lakásokra, valamint az Önkoľmźnyzat
által bentlakás mellett végeztetett felújítási,áta|akítási
munkálatok által érintett lakásokra az (L) bekezdés
alapján megállapított bérleti dijat, illetve a kijelölt
éptiletekből átmenetileg kiköltöztetett bérlőkkel kötendő
haszná|ati szerződésben megállapított használati díjat _
az em|ített kiirülményekre való hivatkozássa| a (2)-(5)
bekezdésekben meghaĹározott körülmények fennállása
mellett és azok hiányában is - kéľelemre,a Képviselőtestiilet felhata|mazása a|apjźn a bérbeadó szervezet

A bonLásra kijelölt épületekben lévő lakásokľa,
az (|\ bekezdés a|apján megállapított bérleti, il|etve
használati dijat,_ az em|ített, köľülményekľe való
hivatkoással a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott
korülmények fennállása mellett és azok hiányában is
- a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése
a|apján a béľbeadó szervezet csökkentheti, de
bérlőnek az összes egyéb jogcímen végrehajtott
csökkentést is figyelembe véve, bérleti díjként meg
kel| fizetnie u (I) bekezdésben meghatźrozott _ az
adott lakásra a|ka|rnazandó - bérleti díj méľtéknek
,,(7)

legfelj ebb a 5 ĺYo-áú.,,

csökkentheti, de bérlőnek (használónak) az összes egyéb
jogcímen végrehajtott csökkentést is figyelembe véve,
bérleti díjként(hasznáiati dijként) meg kell ťlzetnie az
(1) bekezdésben meghatźrozot1 az adott lakásra
a|ka|mazandó _ béľletidíj méľtékneklegfeljebb a 75%-

_

áú.

(7a) Amennyiben bérbeadó a lakás, vaĐĺ azaztmagźtban

(3)

A Rendelet 47.

$ (7a) bekezdése hatĺályát veszti.

(4)

A

47. $-a a következo

foglaló épiilet felújítrási, átalakíüási munkálatait a lakás
kitirítésemellett végzi, a Képviselő-testiilet
fe|hata|mazása a|apján a bérbeadó szervezet, bérlő
béľletijogvi szony ái szünetelteti.

Rendelet

(7b)-(7e)

bekezdéssel egészül ki:

,,(7b) A felújítĺásra,źńa|akitźsrakijelölt épületekben
lévő lakásokra, az (|) bekezdés alapjĺán megállapított

bérleti, illetve hasznźiati dijat, amennyiben

a
béľbeadó bentlakás mel|et végez felújítási, źúa|akitźsi

munkálatokat
hivatkozáss a| a

_ az említett köriilménvekre
Q\-$\

bekezdésekben

való

előterjesztés 2. szúmúmelléklete
körĹilmények fennállása mellett és azok hiányában is

a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése

alapján a bérbeadó szervezet csiikkentheti, de
bérlőnek az összes egyéb jogcímen végrehajtott
csĺikkentést is ťlgyelembe véve, bérleti dijként meg
kell fizetnie az (I) bekezdésben meghatározott _ az
adott lakásra alkalmazandó - bérleti díj mértéknek
legfeljebb az50%o.źĺ.

(7c) A kijelölt épĹiletekből átmenetileg kiköltöztetett
bérlőkkel kötendő bérleti szerződésben, a Képviselőtestiilet fe|hata|mazása alapján a bérbeadó szervezet a

kiköltözéssel éľintettés az átmenetileg felajánlott
lakás bérleti díja közü| az a|acsonyabb bérleti díj
összegét állapítja meg.
(7d) A (7) és (7b) bekezdésekben megállapított
bérleti díj csökkentés nem alkalmazható a szociá|is
lakbénel rendelkező béľlők esetében.
(7e) Amennyiben béľbeadó a lakás, vagy az azt
magźtban foglaló épiilet felrijítási, áúa|akitási
munkálatait a lakás kiürítése mellett végzi, a
Képviselő-testtilet felhata|maztsa a|apján a bérbeadó
szeĺĺezot,bérlő béľletijogviszonyát szünetelteti.''

26. $ (l) A Rendelet 48. $ (2) bekezdése helyébe a
kĺivetkező rendelkezés lép:

48.$

(f)

Ha a

bérbeadó kötelezettségébe tartoző
komfortfokozat növelő beruháuÁst a bérlő végzi e|, és
ennek költségét a bérbeadó nem térítimeg' a lakásľa
ki'tött bérleti szerzóđéskomfoľt fokozatváltozás miatt, a
|akbért az
lakbéľtekintetében nem módosítható.

eredeti

A

komfoľtfokozatnak megfelelően kell

megállapítani.

,,(2) Ha a bérbeadó kötelezettségébe tntoző
komfoľtfokozat növelő beruhźnást megállapodás
a|apján nem a bérbeadó végzi e|, a lakásra kötött
bérleti szerződés komfort fokozawáltozźs miatt, a
lakbér tekintetében nem módosithatő. A lakbért az
eredeti komfortfokozatnak megfelelően kell
megállapítani. Amennyiben a komfortfokozat növelő
beruhĺázás költségét megállapodás a|apjźn a bérbeadó

viseli, tlgy a az eredeti szerzódés a

lakbér

tekintetében módosítható.''

(4) A

szociális lakbér esetén fizetendő lakbér
kétszeresét, míg a költség-, vagy piaci alapú lakbér
esetén a fizetendő lakbér háromszorosát kell fizetni

(2)

A Rendelet 48.

$ (4) bekezdésehatźůyźúveszti.

akkor, ha a rendelet hatálybalépése utrán a lakást a bérlő

a

bérbeadó hozzÁjétu|ásźxa|albéľletbe adja. Nem
éľvényesíthetőa magasabb bérleti d[j, ha a bér|ő
gondnokság a|att á|| és szociális vagy pszichiátľiai
otthonban taľtózkodik.

27. $

A

Rendelet 54. $-a a következő (la) bekezdéssel

egészti| ki:

*(1a)

A

szociális lakbér esetén ťlzeteĺdó lakbér
kétszeresét, míg a költség-, vagy piaci alapú lakbér
esetén a fizetendo lakbér háromszorosát kell flzetni
akkor, ha a bérlő albéľletbe adja. Nem érvényesíthető
alatt
a masasabb bérleti díi. ha a bérlő

előterjesztés 2. szómú melléklete

źL|| és szociális vagy pszichiátriai otthonban

taľtózkodik, amigez a kĺirülmény fennáll.''

s7.

28. $
$

(l)

A Rendelet 57.

$

(l)'

(3)-(4) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

A

megüľesedett társbérleti |akrészt a lakás másik

részében bérleti joggal ľendelkező trársbérlőnek kell
bérbe adni, ha a teljes lakás nem, vagy egy szobánál nem
nagyobb mértékben haladja meg a visszamaradt
társbérlőnek a rendelet 1. szźmű mellékletében
megltatźrozott, e|ismert lakásigénye mértékénekfelső
hatánát.

,,(l) A

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése a|apjttn a megi.iresedett tarsbérleti lakľészta
lakás másik részébenbéľletijoggal rendelkező
társbérlőnek kell bérbe adni, ha a teljes lakás nem,
vagy egy szobánál nem nagyobb mértékbenhaladja
meg a visszamaradt tarsbérlőnek a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott, elismert lakásigénye
mértékénekfelső határát.

(3)

Ha a lakásban kettőnél több társbérleti lakrész van,
a megüresedett társbérleti lakrészt annak a visszamaľadt

társbérlőnek lehet bérbe adni, akinek a kérelme az
elismeľt lakási gény méľtékeszempontj ából indoko lt.

(3)

Ha a lakásban kettőnél több tarsbérleti lakrész
megüresedett tarsbérleti lakľésztannak a
visszamaradt Láľsbérlőnek lehet a tulajdonosi j ogokat
gyakorló bizottságdöntése a|apján bérbe adni, akinek

van)

a

a

kéľelmeaz elismeľt lakásigény

mértéke

szempontj ából indokolt.

(4) Ha a lakásigény méľtékeszempontjából egyik
visszamaradt Łírsbérlő igénye sem haladja me9 az
elismert lakásigény métékénekfelső határát, ilgy a
megiiresedett tĺársbérletilakrészt annak a tráľsbérlőnek
kell bérbe adni, aki vźi|a|ja, hogy a másik visszamaradt
tarsbérlő elhelyezésérő| gondoskodik és ezáltal a lakás
társbérleti j ellege megszüntethető.

(4)

Ha a lakásigény mértékeszempontjából egyik
visszamaradt társbérlő igénye sem haladja meg az
elismeľt lakásigény métékénekfelső hatĺáľát, ilgy a
megüresedett tĺársbérleti lakrészt annak a
társbérlőnek kell a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apjźn bérbe adni, aki vállalja,
hogy a másik visszamaradt tarsbérlő elhelyezéséről
gondoskodik és ezáital a lakás tarsbérleti jellege
megszüntethető.''

60.$

(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel

bérleti
építésĹkivitelezési
munkálatok befejezéséig, legfeljebb 3 év hatáĺozott

előszerződést kell kötni az

29. $ (1) A Rendelet 60. $ (5) bekezdésének a helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlőve| bérleti
előszeľződést kell kötni az építési-kivitelezési
munkálatok befej ezéséig.''

időre.

(6) Amennyiben a béľlő a miĺszaki egyesítésre bérbe (2) A Rendelet 60. $ (6) bekezdése hatályát veszti.
adott ingatlanra a bérbeadĺástól számított 3 éven belül a
munkálatokat nem kezdte elvagy nem fejezte be, illewe
építésiengedélyköteles tevékenység esetén 3 éven belül
nem kapott használatbavételi (fennmaradási) engedélý,
aZ e|őszerződés hatályát veszti. Ilyen esetekre az
e|végzett munkálatok utáni megtéľítésiigéný a bérlővel
ki'tött e|őszerzodésben ki kell árni.

(3)

A

Rendelet 60. $-a

bekezdéssel egészül ki:

a

következő (7)-(8)

,,(7) A Képviselő-testiilet felhata|mazása a|apján a
béľbeadó szervezet módosíthatja csato|ás cíména
bérleti szerződést abban az esetben. ha a csatoláshoz

előterjesztés 2. számú melléklete

a

tulajdonosi bizottság hozzájźtru|t és bérbeadó
szervezet a csatolás szabźůyszeruségétellenőrine és

an ő| igazo|źtst adott ki.

(8) Amennyiben a béľlőa lakás bővítéséta

lajdonosibizottsźryhozzájźru|źsané|kĺilvégeztee|,
de a bérbeadó szervezet megźi|apitotta, hogy a

fu

csatolĺás műszakilag mindenben megfelel a
jogszabályi előírrásoknak, a tulajdonosi jogokat

gyakorló bizottság dönt a csatolas eredményeképpen
a bérleti szerződés megkdtésérő|.En.a rendelkezést a
folyamatban lévő Ĺigyekĺe is alkalmazni kell.''

30. $ (1) Ez a rendelet 2015. június 5. napján lép
hatá|yba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
e[árásokban is kell a|ka|mazni.

(2) E rendelet a hatályba lépésétkĺjvető napon hatá|yát

veszti.

(3)

HlatáiyźÍveszti a Budapest Józsefuárosi
Önkormányzat tulajdonában źL||ó lakások
bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér
mértékérőlsző|ő 16/2010.(m.08.) önkormányzati
rendelet módosítĺásáról szó|ó 37/2013 (vIl.ff .)
önkormány zati rende lete.

Budapest,2015. június

Danada-Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

