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Budapest J őzsefv árosi Onko rmányzat
Jsp"ĺ."'0.testti'.t.

Előteľjesztő:dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: f0|3,június 5. . sz, napirenĺĺ

Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékérőt szóló I6lf0I0. (III. 8.) önkormányzati ľendelet

módosítására'

A napirendetlyĺ|tlzárt ĺ'ilésen kell targyalni, a ľendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség

sztikséses'

ElorÉszÍroSZERVEZETIBcysÉc: Klsr.łruKpľ. ď)
KÉszÍľprrp: ř{łĺou KATALľN lRooevnzpľo 
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BETERJEsZTÉsRp łlrelvn.s :

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságvé|eményezi x
trHumánszol gáitatási Bizottságvéleményez-

Határ ozati j av as\at a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
te stü l etne k az e| őter j e szté s m e gtár gy a|źs át'

Tisztelt Képviselő.testület!

A deviza hitelek arfolyam váItozása miatt nehéz heIyzetben lévő emberek megsegítéséte a

Józsefvárosi onkormányzat pá|yazatot kíván kiíľni. Tekintettel ana, hogy a jelenleg hatályos

ľendeletben foglaltak nem terjednek ki a páIyźaők ezen köréľe, ezért a 4. $ (2) bekezđését ki kell

egészíteni egy új, ,j'' ponttal.

A lehetséges pá|yázők á|ta|ábarlmég rendelkeznek lakásuk tulajdonjogával,hiszen a végľehajtási

eljárások ä k-ĺivetkező hőnapokban indulnak meg. A hatályos ľendelet a|apján azonban nem

pá|yá,hut,ak azok, akik lakás tulajdonjogával rendelkeznek, ezért szükséges, a rendeletet _ 23. $

(a) bc) ponttal kiegészíteni.

I. A đeviza lakáshitelek árfolyamvá|tozása miatt, nehéz helyzetbe került, Józsefvaľosban éIő

polgárok lakáshelyzetének megoldásara az alábbi javaslatot teľjesztjük Tisztelt Képviselő-

testület elé.
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A Budapest Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában źi|ő lakások bérbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér méľtékéľől sző|ő |612010. (III.08.) számú rendelet alábbi módosításáva| anehéz
helyzetbe keľĺilt deviza lakáshitellel rendelkezők, a részĹikľe kiíľt pźiyázat útján 1 éves hatarozott
idejű béľleti szerzőďést kĺjthetnek, apá|yázati felhívásban szabźt|yozottak szerint.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a Tisĺelt Képviselő-tęstiiletnek a Budapest Józsefuarosi
onkoľmanyzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékérőt
szőIő 1612010. (III. 8.) önkoľmźtnyzatĺ rendelet módosítását, az a|ábbiak szeľint:

l.) A ľendelet 4.$ (2) bekezdését szttkséBeS ,j'' ponttal kiegészíteni, azza| a tafralommal, hogy azok
részére, akik deviza alapú je|zá|oghitelfüet nem képesek tcirlęszteni, vagy visszaťlzetni, és ezért az
állandó lakóhelyüket és tulajdonukat képezo, Budapest VIII. kerületben ta|źlhatő lakásukra
vonatkozó deviza alapú kölcsĺinszerzođést a bank felmondta, és az ingatlan tulajdoni |apjáĺa a
végrehajtási jog feljegyzésre került,vagy a tulajdonjoga a végľehajtási e|jaÍás folýán megszűnt.

2.) A nehézhe|yzetbe került hitelesek apá|yźzat benyújtásának időpontjában jellemzően még lakás
fulajdonjogával rendelkeznek, ezért a rendelet 23. $ (4) bekezdése bc) ponttal egészül ki, melyben a
pá|yaző lakástulajdonos a páIyázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arró|, hogy a bérleti
szerzł5dés megkĺĺtésétő| szźnnított 1 éven belül,de legkésőbb az t$ bér|eti szeruóđés megkcitéséig 30
napnál nem ľégebbi tulajdoni lappal igazo|jaazingat|arlravonatkozó fulajdonjogĺának megszúnését.

il. A fentiekben hivatkozott rendelet további módosítása szĹikségszenĺ a minőségi csere
intézményének gyakorlati alkalmazását szabźiyoző l1lA. $ (2) és (3) bekezdés sztivegének
egyértelmíĺsítése miatt, különĺjs tekintettel a bérlő fizetési kötelezettségére'

A jelenleg hatályos rendelet 11/A. $ (2) és (3) bekezdésének szövege félreérthetőenfoga|maz, az
első esetben az önkormányzat, második esetben a béľlő fizetési kötelezettségével kapcsolatosan.
Bizonytalanságot jelent, hogy a%o-os fizetési kötelezettséget abérleti szerződés megkĺitéséig kell
teljesíteni, vagy esetleg még aszerzőďés megkötése után a fennmaľadő%o-os rész teljesítendő.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testtiletnek a Budapest Józsefuárosi
onkormlĺnyzat tulajdonában álló takások bérbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről
szőIő |612010. (III. 8.) önkormźnyzati ľendelet 11/A. $ (2) és (3) módosításźú., az alábbiak szerint:

(2) Az onkoľmrínyzatta| éľvényes lakásbérleti jogviszonyban állók alacsonyabb komfoľtfokozatí,
vagy kisebb alapterületiĺ lakás bérbeadását kéľhetik az źita|uk bérelt béľlemény ľendeltetésszeľű
állapotban való leadása mellett. Ebben az esetben bérbeadó köteles a visszaadott és a bérbe adandó
lakás foľgalmi éľték különbtizetének 40%o-át megfizetni azza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbéľhátľalékot, víz- és csatornahaszná|ati díjtartozást. a települési szilĺĺľd
hulladék elszá|Iítésźnak kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerĹilő kozszo|gźltatási díj
tLthźrításából keletkezett díjtartozást, és a lakás ľendeltetésszeĺuhasz'nźtlatra alkalmatlansźrya esetén
a helyľeállítás k<iltségeit a bérlakások értékének ktilĺinbĺlzetébő| közvetlenül levonni.

(3) Az onkoľmanyzatta| érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb komfortfokozatű,
vagy nagyobb alapteľülehĺ lakás bérbeadását kérhetik - jogosultság esetén - az źitahłk béľelt
béľlemény tiszta, kifestett, rendeltetésszeru á||apotban való leadása mellett, amennyiben a lakáson
lakbérhátralék, viz- és csatornahaszná|ati dijtartozźs, a telepĹilési szilaľd hulladék eLszźůlítźsźnak
kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerüIó kozszo|gźitatási díj áthántásából keletkezett
đijtartozás nincs. Ebben az esetben béľlő köteles a visszaadott és a bérbe adandó lakás foľgalmi
éľték kiilönbözetének 50%-át megťlzetni. Indokolt esetben, bérlő kéľelmére a szociális ügyeket
gyakorló bizottság javas|atźlra a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a béľlő fizetési
kötelezettségét csĺĺkkentheti, illetve elengedheti.



Az (5) bekezdésben írt kozjegyzői nyi|atkozat díjának megfizetésére vonatkoző szoveg törlendő,
tekintettel arra, hogy a ľendelet nem kötelęzi a bér\ót, és a bérbeadó szétmźra nem is jelent

biztosítékot azhogy abér|ő kozjegyző előtt nyilatkozatot tesz. Ezért annak koltségviseléséről sem

kell rendelkezni.

A Képviselő-testiilet hatásköľe az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)

bekezdésén' valamint a Magyaľországhe|yi önkoľmányzatairő| szőIő f0I1. évi CLXXXX. töľvény
13. $ 8' és 9. pontjaibanvalaminta1993. évi LXXVilI. törvény 3 $ (1) bekezdésébenfoglaltakon
alapul.

Kéj ük a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Budapest, f0I3' május 21.

Törvényességi ellenorzés:

Rimán Edina

jegyzó

nevében és megbízásából :

/Ar"/\
dr. Kocsis Máté

polgármester

,ĺ, ,fub-!-,
Dr. Mé{zár Erika

a|jegyzó
2013 tVlÁJ



B ud apest Főváro s VIII. kerület Jĺízs efváros Í o n k ormány zat Képvis elő-testületének

.....120|3. (. ...) önkoľmányzati ľendelete

a Budapest JőzseÍvárosĺ Onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamĺnt a lakbéľ mértékéről szóló

16/2010.(III.08.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros Vlll.keľiilet JózsefuĺĺľosionkormányzatKépviselő-testĺilete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében foglalt,feladatkörében eljaľva" a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokľólszóló 1993. évi L)O(VIII. töľvény
3. s (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apján a következőket rendeli el:

l. $ A Budapest Józsefuĺĺľosi onkormányzat fulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szőIő |612010.(III.08.) önkoľmanyzati rendelet
(a továbbiakban: RendeleĐ 4. $ (f)bekezdése a k<ivetkező j) ponttal egészül ki:

[A bérbe adható lakások rendelkezésre állásától Ji;ggően, szociális bérlene jogosultak
részére vagł szociális bérletre nem jogosultak részére magasabb bérleti díj előírása
mellett pályázat kiírásárą kerülhet sor:)

'j) azok részére, akik đeviza alapú je|zá|oghiteltiket nem képesek töľleszteni, vagy
visszaťtzetni, és ezért az źi|anđő lakóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII.
keľületben található lakásukľa vonatkozó đevizaalapú kölcsönszerzłĺďést a bank felmondta, és
az ingat|arl tulajdoni lapjźlra a végrehajtási jog feljegyzésre keľült,vagy a tulajdonjoga a
végľehajtási elj árás folýán megsziint''

2. $ A Rendelet 11/A. $ (2)-(3) és (5) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

(2) Az onkormányzattal érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók alacsonyabb
komfoľtfokozatil, vagy kisebb alapteľülehĺ lakás bérbeadását kérhetik az źltahlk bérelt
béľlemény ręndeltetésszeru źi|apotbaľr való leadása mellett. Ebben az esetben bérbeađó
köteles a visszazđott és a béľbe adandó lakás forgalmi éľték különb<izetének 40%o-źú bér|ő
részére megfizetni azza|, hogy a béľbeadó jogosult az esetlegesen felhalmozott
lakbérhátralékot, viz- és csatornahasznźiati díjtartozást, a települési szilud hulladék
elszáIlitásának k<ltelező igénybevételével kapcsolatban felmeľĹilő kozszo|gźitatási díj
áthźntásából keletkezett díjtaľtozást, és a lakás ľendeltetésszerahaszĺźiatra alkalmatlansága
esetén a helyľeállítás költségeit a bérlakások éľtékének különbözetébő| ktizvetlenül levonni.

(3) Az onkormanyzattal érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb
komfortfokozatÍl, vagy nagyobb alapterĹiletű lakás bérbeadását kérhetik - jogosultság esetén -
az á|tahlk bérelt bérlemény tiszta, kifestett, ľendeltetésszeru źi|apotban való leadása mellett,
amennyiben a lakáson lakbérhátľalék, viz- és csatoľnahasznáIati dijtaftozás, a települési
szi|źnd hulladék e|szá||ításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmeriilő
kozszo|gá|tatási díj átháľrtásából keletkezett díjtartozás nincs. Ebben az esetben bérlő kĺiteles
a visszaadott és a béľbe adandó lakás forgalmi énék kĹil<jnbözetének 50Yo-źÍ megťlzetni.



Amennyiben bérlői kezdeményezés indoka a bérlró vagy az á|ta|a jogszeľűen befogadott
személy rendkívĺili élethelyzete, bérlő kérelmére a szociális ügyeket gyakorló bizottság
javaslatĺĺra a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a bérlő ťtzetési ktitelezettségét
csĺikkentheti, illefue elengedheti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kérelmek esetében a forgalmi éľtékbecslés díját béľlő
köteles megfizetni'''

3. $ A Rendelet 23. $ (4) bekezdés b) pontja a következő bc) ponttal egésziil ki:

[(4) Nem minősülnek kizáró oknak:J

,,bc) a 4. $ (2) bekezdés j) pontjában meghatátozoĺt pá|yaző lakástulajdonos a páIyazat
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik anól, hogy a béľleti szerzőďés megktĺtésétő| számitott I

éven belül, de legkésőbb aztĄ béľleti szerzódés megkötéséig 30 napnál nem ľégebbi tulajdoni
lappal igazo|ja az ingat|anra vonatkozó fulaj donj ogának megszúnését.''

4. $ E rendelet z}I3.junius 10. napjan lép hatályba. Jelen rendeletmódosítás 2.$-ában foglalt
rendelkezéseket a mar folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5. $ E rendelet ahatá|yba lépését követő napon hatá|yźtt veszti.

Budapest, 20|3. május 23.

Riman Edina
jegyző

đľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁS

Általános ĺndokolás

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat törvény szerint meghatáĺozott,
kötelezően ellátandó feladatok mellett fontosnak tartja, hogy a dęvizaźrfo|yam változások
okozta lakhatási gondokkalküzdő, Józsefuáľosban é1ő polgárok szźtmára lehetőséget nyújtson
ezen problémĺák megol đásźlra.

Ugyanakkor az önkormányzat élve a rendeletmódosítás aďta lehetőséggel a rendelet
érletmezési nehézségeket okozó szovegľészét is pontosítani kívánj a.

Részletes indokolás

1.$ A deviza lakáshitelek arfolyamvá|tozásamiattnehéz helyzetbe került Józsefuaľosban lakó
polgáľok lakáshelyzetének megoldása miatt vált szfü ségessé.

2.$ A ľendelet l1lA $ (2) és (3) pontosítása vá|t szfüségessé. Az (5) bekezdésben íľt
kozjegyzői nyi|atkozat díjának megfizetésére vonatkoző szöveg ttirlendő, tekintettel aľľa,
hogy a rendelet nem kĺjtelezi abér|őt, hogy közjegyzł| e|ł5tt nyilatkozatot tegyen.

3.$ A nehézhelyzetbe keľĺilt hitelesek apá|yźnatbenyújtásĺĺnak időpontjában jellemzőenmég
lakás tulaj donj ogával rendelkezn ek, ezért vált szfü ségessé a rendelet kiegészítése.

4. $ A rendelet hatá|y át hatźlrozza meg.

5. $ Technikai dereguláció éľdekében sziikséges.



Budapest.Főváros VIII. keriilet
Jĺĺzsefu áľosi onkoľm ányzat Képvis elő.

testületének

16/2010.(III.08.) számú tinkormányzati
rendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamĺnt a lakbér méľtékéről

(2) 
^ 

bérbe adható lakások rendelkezésre
áIIásátő| függően, szociális bérletľe
jogosultak részére vagy szociális béľletre
nem jogosultak részére magasabb béľleti díj
e|őírása mellett pá|yázat kiíľására keľülhet
sor:

a.) akik semmilyen jogcímen nem
rendelkeznek beköltözhető lakással,

b.) másik lakás bérbevételére a
lakásigény méľtékét figyelembe
véve azon bérlők szźnnźra, akiknek
a jelenlegi lakásuk pl. a család
|étszźlmvá|tozása Yagy egyéb ok
miatt maľ nem megfelelő,

c.) azok részéľe, akik rossz minőségú
éslvagy kis alapteľületű lakásuk
helyett másik, nagyobb alapteľülehĺ,
nagyobb szoba száĺrú vagy jobb
minőségii lakást kívánnak bérelni,

d.) azok részéte, akik szociális bérletfü
megsztintetése mellett másik
nagyobb alapteľületti éslvagy

bb szoba számu vagy i

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi onkorm ányzat Képviselő-

testületének

..... 120|3. (. . ..) tinkormányzati rendelete

a Budapes t J őzsefv árosi Önkor mányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeÍről, valamint a lakbéľ mértékéľől

szóló
16 l2010.(lII.08.) iinkoľmányzati rend elet

módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő-testülete
Alaptöľvény 32. cikł (2) bekezđésében foglalt
feladatkörében eljáľva, a lakások és helyisége
bérletére, valamint az elidegení
vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi
LxXVm. törvény 3. $ (1) bekezdésében
fe|hatalmazás alapjĺĺn a következőket ľendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
fulajdonában á||ő lakások bérbeadásának
foltételeiről' valamint a lakbéľ méľtékéről
szőIő 16120|0.QII.08.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a. $ (2)
bekezdése a ktĺvetkező j) ponttal egészül ki:

IA béľbe adható lakńsok rendelkezésre
állásátóI Jiłggően, szociális bérletre
jogosultak részére vagł szociáIis bérletre
nem jogosultak részére magasabb bérleti
díj előírása mellett pályázat kiírására
kerülhet sor:]



minőségtĺ lakást kívánnak bérelni,
e.) 35. évĹiket be nem töltött hazasok

vagy felsőfokú tanintézményben
tanulók szźlmára,

f.) az onkormányzat által fenntaľtott
költségvetési szervek
koza|ka|mazottai és más dolgozói, a
Polgiíľmesteri Hivatal
köztisztviselői, illetve más dolgozói
és az cinkoľmányzati feladat- és
hatáskĺjrĺjket jogszabźllynáI fogva
ellátó személyek megbízatásuk
fennállása alatt',

g) u onkormányzat kiztrőlagos vagy
többségi fulajdonában lévő
gazdasági taľsaságanak a dolgozói
szźtmáta,

h.) lakás rendeltetésszeni haszná|atra
való alkalmassá tételének
kötelezettségével,

i.) az a)-h) pontban megjelöltek vagy
egyes csoportj aik szźlmáľa.
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(f) Az onkormányzatta| érvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
alacsonyabb komfortfokozatú, vagy
kisebb alapteľĹilettĺ lakás bérbe aďásźlt
kérhetik az źitahlk bérelt bérlemény
rendeltetésszeľű állapotban való
leadása mellett. Ebben az esetben
béľbeadó köteles a visszaadott és a
bérbe adandó lakás forgalmi érték
kiilĺjnbözetének 40%-át a
lakásbérleti szerződés megkcitésének
napjáig bérlő tészére megťrzetni
azza|' hogy a bérbeadó jogosult az

,j) azok részéte, akik deviza a|apű je|záIog
hiteltiket nem képesek törleszteni, vagy
visszafizetni, és ezért az állaldő lakóhelyfüet
és tulajdonukat képezó, Budapest VIII.
kerĹiletben taláIhatő lakásukĺa vonatkozó
đevíza alapú kölcsönszerzódést a bank
felmondta, és az iĺgat|an tulajdoni |apjźna a
végrehajtasi jog feljegyzésre keľĹilt, vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljárás folýán
megszänt"

2. $ A Rendelet ||lA, $ (2)-(3) és (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

(2) 
^z 

onkoľmanyzattaI érvényes lakásbéľleti
jogviszonyban állók alacsonvabb
komfortfokozatu, vagy kisebb alaptertiletű
lakás bérbeadását kérhetik az á|ta|lłk bérelt
béľlemény ľendeltetésszeľĹi állapotban való
leadása mellett. Ebben az esetben bérbeadó
ktiteles a visszaadott és a bérbe adandó lakás
forgalmi éľték kiilönbĺizetének 40%-át
megfizetni Mza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbérhátra|ékot, víz-
és csatornahasznźt\ati dijtartozást' a települési
szi|énd hulladék elszállításanak k<ĺtelező
igénybevételével kapcsolatban felmeľĹilő

felhalmozott



(3)

települési szilard
elszállításĺának

települési szilĺĺrd
elszállításanak

igénybevételével kapcsolatban
felmerĹilő kĺizszolgáltatási díj
źÍháĺításából keletkez ett đíjtartozást,
és a lakás rendeltetésszeľĹi
hasznéiatra alkalmatlansága esetén a
helyreállítás k<iltségeit a bérlakások
értékének különbözetéből
közvetlenül levonni.

Az onkoľmanyzatta| érvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
magasabb komfoľtfokozatű, vagy
nagyobb alapteľületiĺ lakás
bérbeadását kérhetik - jogosultság
esetén - az á|ta|llk bérelt bérlemény
tiszta, kifestett, ľendeltetésszeriĺ
állapotban való leadása mellett,
amennyiben a lakáson
lakbérhátralék, viz- és
csatomahaszná|ati đíjtartozźs' a

lakbérhátľalékot, viz- és
csatornahaszná|ati dijtartozást, a

hulladék
kötelező

hul1adék
kĺite1ező

igénybevételével kapcsolatban
felmeľülő kozszolgźitatási díj
źLthź!ÍItástLból keletkezett díjtartozás
nincs. Ebben az esetben bérlő
kciteles a visszaadott és a bérbe
adandó lakás forgalmi érték
kiilönbözetének 50%-át a
lakásbérleti szerzőđés megkötésének
napjáig béľbeadó r észér e megťlzetni.
Amennviben a bérlői
kezdeményezés inđoka a bérlő vagy
az źůtalla jogszeľíĺen befogadott
személy ľendkívĹili éIethe|yzete,
abban az esetben a bérlő źital
ťlzetendó lakás foľgalmi éľték
kĹilönbözet ĺisszegét - a szociális
iigyeket gyakoľló bizottság javaslata
a|apjźn - a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság 100 %o-os

méľtékig cs<ikkentheti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt
kéľelmek esetében a forealmi
éľtékbecslés és a kijzi

közszolgáltatási díj źúhźntésttből keletkezett
díjtartozást, és a lakás rendeltetésszeni
hasznźiatra alkalmatlansága esetén a
helyreállítás költségeit a bérlakások értékének
kiilönbözetéből kcizvetlenül levonni.

(3) Az onkoľmrĺn y zatta| érvényes lakásbérleti
jogviszonyban állók magasabb
komfortfokozatíl, vagy nagyobb alapterĹiletű
lakás bérbeadásźÍ kérhetik - jogosultság esetén
- az áLta|uk bérelt bérlemény tiszta, kifestett,
ľendeltetésszenĺ állapotban való leadása
mellett, amennyiben a lakáson lakbérhátralék,
viz- és csatomahasznźiati díjtartozás, a
települési szi|źrď hulladék e|szźů|itásának
kĺjtelező igénybevételével kapcsolatban
felmeľülő kozszolgá|tatásí díj áthźnításábő1'
keletkezett díjtaĺtozás nincs. Ebben az esetben
bérlő köteles a visszaadott és a bérbe adandó
lakás forgalmi érték különbözetének 50oÁ-át
megťĺzetní.Amennyiben bérlői kezdeményezés
indoka a bérlő vagy az źůtala jogszenĺen
befogadott személy rendkívĹili élethelyzete,
béľlő kérelméľe a szociális ügyeket gyakorló
bizottság javaslatára a tulajdonosi jogokat
gyakoľló bizottság a bérlő fizetési
kötelezettségét csĺlkkentheti, illetve
elengedheti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kérelmek
esetében a foľgalmi értékbecslés díját bérlő
kĺjteles 1))



nyilatkozatok ďíját bérlő köteles
megfizetni.

23.$

(4) Nem minősülnek kizźlrő oknak:

a.) a (3) bekezdés a) pontjában
foglaltak, ha a bérlő (használó) a
bérbeadás irántí kérelmében,
illetve a pźůyźuatźlban (a
továbbiakban együtt: kérelmében)
a tartozás megťrzetésére
kcitelezettséget vállal, s ennek
teljesítését vagy a teljesítés
(át)itemezéséről sző|ő
megállapodás
megkötését igazolja is

b.) a (3) bekezdés b) pontjában
foglaltak, ha:
ba.) a béľlő kérelmében úgy

nyilatkozik, hogy a |akásta
fennálló bérleti jogviszonyát
a megkötendő bérleti
szerzođés a|áírásźig
megszünteti, s ennek
teljesítését igazo|ja is. E
szabá|y a|ka|mazhatő a
jogcím nélkiili lakáshasználó
esetében is.

bb.) a lakásfulajdonos kérelmében
úgy nyilatkozik, hogy a
tulajdonjogának az
onkormányzat tészéte való
átadásźrőI a megkötendő
bérleti szerző dés a|áiráséig az
onkoľmĺĺnyzat7a|
megállapodik.

3. $ A Rendelet 23. $ (4) bekezdés b) pontja a
következő bc) ponttal egészül ki:

l@ Nem minősiilnek kizaro okrlak:J

,,bc) a 4. $ (2) bekezdés j) pontjában
meghatározott pá|yźlző lakástulajdonos a
p á|y źzat benýj tásával e gyidej Ĺile g nyi latkozik
arľól, hogy a béľleti szerzodés megkötésétől
szźmlitott 1 éven belül, de legkésőbb az tĄ

bérleti szerződés megkötéséig 30 napnál nem
régebbi fulajdoni lappal igazo|ja az ingat|anra
vonatkozó tulaj donj ogának megszĺĺnését.''



4. $ E rendelet 2013. június 10. napján lép
hatályba. Jelen rendeletmódosítás 2.$-ában
foglalt ľendelkezéseket a maľ folyamatban
lévő ügyekľe is alkalmazni kell.

$ E rendelet ahatá|yba lépését követő napon
hatá|yát veszti.

5.

Budapest, 20|3. május 23.

Rimán Edina

jegyző
dr. Kocsis Máte

polgármester


