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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képvise|ő-testülęti ülés idŕĺpontja: f013'június 5. . sz' napirenĺl

Tárgy:Javaslat a Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat tulajdonában
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéľől szóló |6lf010. (III.
módosítására.

álló lakások béľbeadásának
8.) önkoľmányzati ľendelet

A napiľendetn:ĺíItlzźlrÍ. ülésen kell tárgyalni, a ľendelet elfogadĺásához minösitett szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságvé|eményezi x
Humánszolgáttatási Bizottságvé|eményezi tr

Határ ozati iav aslat a bizottsźĘ szétmár a:

A VárosgazdáIkodási és Pénzüg'vi Bizottság/ Humánszolgá'|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü l etn e k az e|őter j esztés me gtár gy a|ás át.

Tisztelt Képviselő.testület!

A devíza hitelek aľfolyam váItozása miatt nehéz he|yzetben lévő embeľek megsegítésére a
Józsefuaľosi onkormanyzat páIyźzatot kíván kiíľni. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos
ľendeletben foglaltak nem teľjeđnek ki apźiyázők ezen körére, ezért a 4. $ (2)bekezdését ki kell
egészíteni egy,ĹLj,,j'' ponttal.

A lehetséges páIyázők áItalźhan még ľendelkeznek lakásuk tulajdonjogáva|,hiszen a végľehajtási
eljáľások a következő hónapokban indulnak meg. A hatályos rendelet a|apján azonban nem

pá|yazhatnak azok, akik lakás fulajdonjogával rendelkeznek, ezért szukséges, a ľendeletet _ 23. $

(a) bc) ponttal kiegészíteni.

I. A deviza lakáshitelek árfo|yamvá|tozása miatt, nehéz helyzetbe került, Józsefuárosban élő
polgaľok lakáshelyzetének megoldásaľa az a|ábbi javaslatot terjesztjtik Tisztelt Képviselő-
testület elé.
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A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér mértékéről sző|ő 16ĺ2010. (n.08.) számú rendelet a|ábbi módosításávaI a nehéz
helyzetbe keľült deviza lakáshitellel ľendelkezők, a ľészükĺe kiírt pá|yźzat iltján | éves hatĺĺrozott
idejű bérleti szęrzóđést köthetnek, a pá|yźnati felhívásban szabźiyozottak szeľint. Amennyiben
bérlő önhibájdn kíviil nem tudta a tulajďondt képező lakdst értékesíteni, kérheti bérleti
szerződésének meghosszabbításdt. A kérelem túrgyúban a köriilményeket mérlegelve, a
t ulaj do n o s i j o g o kat gy a ko r ló b izo tt s dg j o g o s ult dö nte ni.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzattu|ajdonában á1ló lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről
szőIő 16/2010. (m. 8.) <inkormźnyzatirendeletmódosítását,azalábblakszerint:

1.) A ľenđelet 4.$ (2)bekezdését szükségoS ,j'' ponttalkiegészíteni, azzal a tartalommal, hogy azok
részére, akik deviza alapú je|zá|ogLĺtelfüet nem képesek tcirleszteni, vagy visszafizetni, és ezért az
állandó lakóhelytiket és tulajdonukat képezó, Budapest VIII. keľületben ta|álhatő lakásukĺa
vonatkozó deviza alapú kölcsönszerződést a bank felmondta, és az ingatlan tulajdoni |apjára a
végľehajtási jog feljegyzésre került,vagy a tulajdonjogaavégrehajtásí eljátás folytán megszűnt.

2.) Anehézhe|yzetbe került hitelesek apá|yázatbenyújtásanak időpontjában jellemzőenmé,glakás
tulajdonjogával ľendelkeznek, ezértarendelet 23. $ (4) bekezdése bc) ponttal egészül ki, melyben a
pá|yáző lakástulajdonos a páIyazat benyújtásával egyiđejtĺleg nyilatkozlk arrő|, hogy a bérleti
szęrzódés megkötésétő| szźtmított 1 éven beltil,de legkésőbb az tĺj béfleti szerzódés megkotéséig 30
napnál nem ľégebbi tulajdoni lappal igazo|jaazingat|anravonatkozó tulajdonjogának megszűnését'
Abban a7 esetben, ha bérlő annak ellenére sem tudta lakúsút értékesíteni, hogy a bankkal erre
vonatkoaj egyiittmííködési megdllapoďdst ki)tiitt, és mindent megtett, ami ebben a helyzetben tőle
elvúrható volt, kéľelmében a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsdg dijnthet a bérleti szerződés
meghosszabbítdsdról,

il. A fentiekben hivatkozott ľendelet további módosítása sztikségszerrĺ a minőségi csere
intézményének gyakorlati alkalmazását szabáIyoző 1llA. $ (2) és (3) bekezdés szĺivegének
egyértelmrisítése míatt, külĺjntjs tekintettel abér|ő ťlzetési ktitelezettségére.

A jelenleg hatályos rendelet 11/A. $ (2) és (3) bekezdésének szövege félľeéľthetőenfoga|maz, az
első esetben az önkoľmányzat, második esetben abér|o ťlzetési kötelezettségével kapcsolatosan.
Bizonýalanságot jelent, hogy a%o-os fizetési kötelezettséget abérleti szerzođés megkötéséig kell
telj esíteni, vagy esetleg még a szerzodés megkötése után a fennmaľad ő oÁ-os ľész telj esítenđő.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a Budapest Józsefuarosi
Önkormányzattu|ajđoĺában á1ló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
sző|ő 1612010. (n. 8.) cinkormźnyzati rendelet 11/A. $ (2) és (3) módosítźsát, az a|ábbiak szerint:

(2) Az onkormĺínyzatta| érvényes lakásbérleti jogviszonyban átlók alacsonyabb komfonfokozatű,
vagy kisebb alapteľülefű lakás béľbeadását kéľhetik az á|tahlk bérelt béľlemény rendeltetésszeni
állapotban való leadása mellett. Ebben az esetben béľbeadó k<lteles a visszaadott és a bérbe adandó
lakás forgalmi érték külĺjnbözetének 40Yo-át megfizetni azza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbéľhátralékot, viz- és csatornahaszná|ati díjtartozást, a telepĹilési szilárd
hulladék e|szá||itásának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmeriilő közszolgá|tatźsi đť1

áthátitásából keletkezett dijtntozást, és a lakás rendeltetésszeruhaszná|atra alkalmatlansága esetén
a helyreállítás költségeit a bérlakások értékének ktilĺinbozetébő| kcizvetlenül levonni.

(3) Az onkormányzatta| érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb komfortfokozattl,
vagy fiagyobb alapterületú lakás bérbeadásźt kéľhetik - jogosultság esetén - az áItah:k béręlt



béľlemény tíszta, kifestett, rendeltetésszeru á|Iapotban való leadása mellett, amennyiben a lakáson
|akbérhźtra|ék, víz- és csatomahaszĺá|ati díjtartozźs, a telepiilési szilźľd hulladék elszállításának
kĺjtelező igénybevételével kapcsolatban felmeľülő közszolgáItatási díj átháritásából kelętkezęÍt
đíjtartozás nincs. Ebben az esetben béľlő kĺitelęs a visszaadott és a bérbe ađandó lakás foľgalmi
érték külcjnbozetének 50%-át megfizetni.Indokolt esetben, bérlő kérelmére a szociális iigyeket
gyakorló bizottság javasLatźra a tulajdonosi jogokat gyakorló bizoÍtság a bérlő ťlzetési
kötelezettségét csökkentheti, illetve elengedheti.

Az (5) bekezdésben írt közjegyzői nyilatkozat díjának megfizetésére vonatkoző szoveg törlendő'
tękintettel aľra, hogy a rendelet nem kötelezi a bérlőt, és a bérbeadó szźlĺnźra nem is jelent
biztosítékot az, hogy a bérlő kozjegyzo előtt nyilatkozatot tesz. Ezért annak költségviseléséről sem
kell ľendelkezni.

A Képviselő-testtilet hatáskĺjre az Alaptowény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)

bekezdésén, valamint aMagyarországhe|yi önkormanyzatairő| szőLő 2011' évi CLXXXX. tĺiľvény
13. $ 8. és 9. pontjaibanvalaminta1993. évi LXXVIII' törvény 3.$ (1) bekezdésébenfoglaltakon
alapul.

Kéj Ĺik a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Budapest, 2013. május 2I.

polgármester

Törvényességi ellenőľzés :

Riman Edina

jegyző

nevében és megbízásából :

,k lfu* *&
Dr.Mészár Erika

a|jegyző



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-testületének

.....12013. (....) iinko rmányzati rendelete

a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzattulajdonában állĺó lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szólĺĎ

|6 ĺ2010.gII.08.) iinkormányzati rendelet módosításáró|

Budapest FővaľosVIII.keľiiletJózsefuárosioĺlkormányzatKépviselő-testületeaz Alaptörvény
32, ci|d< (2) bekezdésében foglalt feladatkcjľében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabáIyokól szóló 1993. évi LXXVil. törvény
3. $ (1) bekezdésében kapott fę|hata|mazás a|apjźn a következőkęt ľendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat tu|Ądonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szőlő 1612010.(III.08.) ĺlnkoľmányzati ľendelet
(a továbbiakban: RendeleĐ 4. $ (2)bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A bérbe adható lakások rendelkezésre á,llásától fiiggően, szociólis bérletre jogosultak
részére vagy szociáIis bérletre nem jogosultak ľészére magasabb bérleti díj előírósa
mellett páĺyázat kiírásĺźra kerülhet sor:)

,j) azok részére, akik deviza a|ap,ű je|zá|oghitelüket nem képesek törleszteni, vagy
visszafizetni, és ezért az állandó lakóhelyiiket éstulajdonukat képezo, Budapest VIII.
kertiletben található lakásukľa vonatkozó deviza a|apt kölcsönszerződést a bank felmonđta, és
az ingatlan tulajdoni lapjtna a végrehajtási jog feljegyzésre keľült,vagy a tulajdonjoga a
vé grehaj tási elj aĺás folytĺĺn megszĹĺnt''

2' $ A Rendelet l l/A. $ (2)-(3) és (5) bekezdése helyébe a következó rcnde|kezés lép:

(2) Az onkormányzatta| érvényes lakásbéľleti jogviszonyban állók alacsonyabb
komfoľtfokozatu, vagy kisebb alapterĹiletű lakás béľbeadását kéľhetik az tůta|uk bérelt
bérlemény rendeltetésszeru á||apotban va|ő |eadása mellett. Ebben az esetben bérbeadó
kcjteles a visszaađott és a bérbe adandó lakás forgalmi érték különbözetének 4I%o-átbér|o

részérę megfizetni azza|, hogy a béľbeadó jogosult az esetlegesen felhalmozott
lakbérhátľalékot, viz- és csatoľnahasználati dijtntozást, a települési szi|ard hulladék
e|szti|ításźnak kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerĹilő kozszo|gáItatźsi đíj
áthźnításából keletkezett díjtaĺtozást, és a lakás rendeltetésszerll haszĺá|afta alkalmatlansága
esetén a helyreállítás költségeit a bérlakások éľtékének kiilĺjnbozetébő| közvetlenül levonni.

(3) Az onkormanyzatta| érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb
komfortfokozatű, vagy nagyobb alapteľüleĺĺ lakás bérbeađźsźft kérhetik - jogosultság esetén -
az áItahlk bérelt bérlemény tiszta, kifestett, rendeltetésszeru á||apotban való leadása mellett,
amennyiben a lakáson lakbérhátra|ék, víz- és csatoľnahaszná|ati đijl'artozźs, a telepiilési
szi|árd hulladék e|szźt||itásának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmeľĹilő
kozszo|gźitatási díj áthárításából keletkezett díjtartozás nincs. Ebben az esetben béľlő köteles
a visszaadott és a bérbe adandó lakás forsalmi érték különbözetének 50%-át



megfizetni'Amennyiben bérlői kezdeményezés indoka a béÄo vagy az áIta|a jogszenĺen
befogadott személy rendkívĹili é|ethe|yzete, bérlő kérelmére a szociális ügyeket gyakoľló
bizottság javas|atára a fulajdonosi jogokat gyakorló bízottság abér|ő fizetési kötelezettségét
csökkentheti, illetve elengedheti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kéľelmek esetében a forgalmi értékbecslés díját bérlő
köteles megfizetni.''

3. $ A Rendelet 23. s G) bekezdés b) pontja a kĺjvetkező bc) ponttal egészül ki:

[(4) Nem minősülnek kizáró olcľlak:J

,,bc) a 4. $ (2) bekezdés j) pontjában meghattrozott pá|yźnő lakástulajdonos a pá|yázat
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik aľról, hogy a bérleti szeruődés megkĺitésétó| szźmitott I
éven beliil,de legkésőbb aztĄ bérleti szerzodés megkcltéséig, 30 napnál nem ľégebbi tulajdoni
lappal igazoljaaz ingatlanĺa vonatkozó tulajdonjogának megszítnését. A hatdriďő lejdrta előtt
bérlő - indokok és méltdnyolható esetben - kérhetÍ annak meghosszabbításdt, mely
kérelemrdl a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsdg ďönt. Indokolt és méltányolható esetnek
kell tekinteni azt, amíkor a körülményekbdl megdllapítható, hogy a bérlő az ingatlan
értékesítése sordn a tőle elvdrható köriiltekintésseljúrt el.',

4. $ E ľendelet 2013.június 10. napján lép hatályba. Jelen rendeletmódosítás 2.$-ában foglalt
ľendelkezéseket a már folyamatban lévő ügyekľe is alkalmaznike||.

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

Budapest, 2013. május 23,

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgarmester
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INDoKoLÁS

Altalános indoko|ás

Budapest Főváros Vlll.kerĹilet Józsefüaľosi onkormányzat törvény szeľint meghatärozott,
kötelezően ellátandó feladatok mellett fontosnak tartja, hogy a devizaárfo|yam változások
okozta lakhatási gondokkal kuzdő, Józsefuárosban élő polgárok számára lehetőséget nyújtson
ezen pľoblémiík megol dásáĺ a.

Ugyanakkor az oĺlkotmányzat élve a rendeletmódosítás ađta lehetőséggel a rendelet
éľletmezési nehézsé geket okozó szĺivegrészét is pontos ítarli kív źnj a.

Részletes indokolás

1.$ A deviza lakáshitelek arfolyamváItozásamiattnehéz helyzetbe keľiilt Józsefuaľosban lakó
polgáľok lakáshelyzetének megoldása miatt vált szĹikségessé.

2.$ A rendelet lliA $ (2) és (3) pontosítása vźit szfüségessé, Az (5) bekezdésben íľt
kozjegyzői nyíIatkozat díjanak megfizetésére vonatkoző szoveg töľlendő, tekintettel arra,
hogy a ľendelet nem kötelezí abér|ót, hogy közjegyzo e|ottnyl|atkozatot tegyen.

3.$ A ĺęhézhe|yzetbe került hitelesek apá|yźnat benyújtásának időpontjában jellemzőenmég
lakás tulajdonjogával rendelkeznek, ezért vált sziikségessé a rendelet kiegészítése. Tekintettel
arra, hogy a pdlydzat egłik feltétele, hogy a pdlydai a hitelt nyújtó bankkal megúllapodást
ktjssön a közijs értékesítésre, a pdlyduí hatdrozatlan időre kötelezí el magdt - ,,bdrmilyen
dron,, - az íngatlan értékesítésére. A jelenlegí ingatlanpiaci lehetőségek korlátozottak, e7ért
előfordulhat, hogy a pdlylÍzó a meghatdrozott 1 év alatt a legjobb szdndéka ellenére sem
tudja eladni a lakdsát. Ebben az esetben a bankkal kötijtt megdllapoďlÍs alapjdn
kényszerhelyzetben van az ingatlan kiiirített értěkesí'tésěre, ugyanakkor a bérleti szerződés
megszíínése miatt a lakhatása megolďatlannd vdlik. Azokat a polgdrokat, akik a hiteliłk
visszafizetésére törekszenek, egy szigorú, megnem vdltoztatható időkorldt előnytelenebb
helyzetbe soďorja, mint amilyenben a púlydzat előtt voltak.

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

5.$ Technikai dereguláció éľdekében sziikséges.



Q.E

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
Onkoľmányzat Képviselő.testületének

|6|2010.gII.08.) számrĺ önkormányzatĺ
ľendelete

a Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat
tulajdonában álló lalcások béľbeadásának
feltételeiľő|, valamint a lakbéľ méľtékéről

(2) 
^ 

bérbe adható lakások rendelkezésre
á||ásźtő| fiiggően, szociális bérletre jogosultak
részére vagy szociális béľletľe nem jogosultak
részére magasabb bérleti dij e|őirźsa mellett
p tiy ázat kiir ásár a keľülhet sor :

a.) akik semmilyen jogcímen nem
ľendelkeznek beköltözhető lakással,

b.) másik lakás bérbevételére a lakásigény
méľtékét figyelembe véve azon béľlők
számára, akiknek a jelenlegi lakásuk pl.
a család |étszámvá|tozása vagy egyéb
ok miatt máľ nem megfelelő,

c.) azok részéte, akik ľossz minőségű
éslvagy kis alapterüIetiĺ lakásuk helyett
másik' nagyobb alapterületű, nagyobb
szoba szämű vagy jobb minőségű
lakást kívánnak béľelni,

d.) azok részére, akik szociális bérletük
megszüntetése mellett másik nagyobb
alapteľiiletű éslvagy nagyobb szoba
szźtmű vagy jobb minőségű lakást
kívánnak bérelni,

e.) 35. évĺiket be nem töltött házasokvagy
felsőfokú tanintézményben tanulók
szttmára,

f.) az onkoľmányzat átta| fenntartott
kĺiltségvetési szervek köza|ka|mazottai
és más dolsozói. a Polsármesteri

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi onkormá nyzat Képviselő-

testületének

.....12013. (....) önkormźnyzati ľendel€te

a Budapest Jĺízsefvárosi onkor mányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéľől

sző|ő
16 l 2010.Uil.08.) tĺnko ľ mány zati rendelet

módosításáľóI

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptörv ény
32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatköľében
e|járva, a lakások és helyiségek bérletére, valami
az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályolaól
szőló |993. évi LXXVil. törvény 3, $ (l)
bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apján a
következőket ľendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéről szóló
16/2010.(n.08.) önkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. $ (2) bekezdése a
következőj) ponttal egészüI ki:

IA bérbe adható lakások rendelkezésre
ĺźllásától ftggően, szociólis bérletre j ogosultak
részére vagy szociális bérletre nem jogosultak
rész,ére magasabb bérleti díj előírása mellett
pályózat kiírására kerülhet sor:f



Hivatal köztisztviselői, illetve más
dolgozói és az önkoľmźtnyzati feladat-
és hatásk<iröket jogszabźúyná| fogva
ellátó személyek megbízatásuk
fennállása alatt,,
az onkormányzat kizáľólagos vagy

többségi tulajdonában Iévő gazdasági
társaságának a dolgozói számáľa,
lakás ľendeltetésszerű használatra való

alkalmassá tételének kötelezettségével,
az a)-h) pontban megjelĺiltek vagy

e gy es cso po rtj aik szźmár a'

11/A. S

(2) Az onkormányzattal érvénves lakásbérleti
jogviszonyban áIIók alacsonyabb
komfoľtfokozatú, vagy kisebb
alapteľületű lakás bérbeadásät kéľhetik
az általuk bérelt béľlemény
rendeltetéss zeríi á||apotban v a|ő leadása
mellett. Ebben az ęsetben bérbeadó
köteles a visszaadott és a bérbe adandó
lakás forgalmi éľték különbözetének
40%.át a lakásbérleti szerződés
megkötésének napjáig béľlő részére
megfizetni azza|, hogy a béľbeadó
jogosult az esetlegesen felhalmozott
lakbéľhátralékot, víz- és
csatornahasznźł|ati díjtartozást, a
telepüIési szilárd hulladék
elszállítasának kötelező
igénybevételével kapcsolatban
felmerülő közszolgáltatási díj
átháritásábőI keletkezett díjtartozást, és
a lakás rendeltetésszerű hasznźiatra
alkalmatlansága esetén a helyreállítás
költségeit a bérlakások éľtékének
ktilönbözetéből közvetlenül levonni.

Az onkormányzatta| éľvényes
lakásbérleti jogviszonyban állók
magasabb komfortfokozatú, vagy

'j) azok részére, akik deviza alapú je|zá|og
hitelüket nem képesek törleszteni, vagy
visszafizetni, és ezért az źúlrandő lakóhelyüket és
tulajdonukat képező, Budapest VIII' kertiletben
ta|á|hatő lakásukľa vonatkozó deviza alapú
kölcsönszerződést a bank felmondta, és az ingat|an
tulajdoni |apjźra a végľehajtási jog feljegyzésre
keľiilt, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljárás
folytán megszÍĺnt''

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

(2) Az onkormányzattal érvényes lakásbérleti
j o gviszonyban állók alac s onyabb komfortfokozatú,
vagy kisebb alaptertiletű lakás béľbeadását kérhetik
az általuk bérelt bérlemény ľendeltetésszeríĺ
állapotban való leadása mellett' Ebben az esetben
bérbeadó köteles a visszaadott és a bérbe adandó
lakás foľgalmi éľték különbozetének 40%.át
megfizetni azzal, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozott lakbéľhátralékot, víz- és
csatoľnahasznáůati dijtartozást, a települési szi|ár d
hulladék e|szá|lításának kötelező igénybevételével
kapcsolatban felmerülő kozszolgáltatási díj
éLthźLÍításźLből keletkezett díjtartozźtst, és a lakás
ľendeltetéss zeta hasznźtlatra alkalmatlansága esetén
a helyreállítás költségeit a bér|akźLsok éItékének
külonbözetéből közvetlenül levonni'
(3) Az onkormányzattal érvényes lakásbérleti
jogviszonyban źi|ők magasabb komfoľtfokozatri,
vagy nagyobb alaptertiletű lakás bérbeadását
kérhetik - jogosultság esetén . az á|taluk béreIt
bérlemény tiszta, kifestett, rendeltetésszerű
állapotban való lęadása mellett, amennyiben a
lakáson lakbéľhátľalék, viz- és csatoľnahasznźúati
dijtartozás, a települési szi|źrd hu|ladék
e|szźú|itásának kötelező igénybevételével
kapcsolatban felmerülő kozszo|gá|tatási díj
źLthźlr itáls źLb ől ke l etke zett dijtartozás n i n c s. Eb b e n az
esetben bérlő koteles a visszaadott és a bérbe

s.)

h.)

i.)

(3)



nagyobb alapterĹilettĺ lakás bérbe adását
kérhetik -jogosultság esetén - azá|ta|uk
bérelt bérlemény tiszta, kifestett,
rendeltetéss zeru á||apotban való leadása
mellett, amennyiben a lakáson
lakbérhátralék, viz- és
csatoľnahasználati dijtartozźs, a
települési szilárd hulladék
e|száI|ításának kötelezo
igénybevételével kapcsolatban
felmerülő közszolgáltatási dĺ
źthźritästtből keletkezett díjtaĺtozás
nincs' Ebben az esetben bérlő k<jteles a
visszaadott és a bérbe adandó lakás
forgalmi érték kĹilonbözetének 50%-źt a
lakásbérleti szerzódés megkĺ5tésének
napjáig bérbeadó részére megfizetni.
Amennyiben a bérlői kezdeményezés
indoka a bérlő vagy az általa jogszeriien
befogadott személy rendkívĺili
é|ethe|yzete, abban az esetben a bérlő
źita| fizetendő lakás forgalmi érték
különbözet összegét a szociális
Ĺigyeket gyakorló bizottság javaslata
aĺapjźn - a tu|ajdonosi jogokat gyakorló
bizottság 100 oÁ.os mértékig
csökkentheti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kéľelmek
esetében a foľgalmi étékbecslés és a
kozjegyzoi nyilatkozatok díjtlt bérlő
köteles mesfizetni.

adandó lakás forgalmi éľték küIönbözetének 50%-
át megťlzetni.Amennyiben bérlői kezdeményezés
indoka a bérlő vagy aZtita|ajogszeľűen befogadott
személy rendkívtili élethelyzete, béľlő kérelmére a
szociális ügyeket gyakorló bizottság javas|atára a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a bérlő
fizetési kötelezettségét csökkentheti, illetve
elengedheti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kérelmek
esetében a forgalmi értékbecslés díját bérlő köteles
megťlzetni',,

23. S

(4) Nem minősiilnek kizáľó oknak:

a.) a (3) bekezdés a) pontjában
foglaltak, ha a bér|ő (hasznźiő) a
bérbeadás iránti kéľelmében, illetve
a pá|yázatában (a továbbiakban
együtt: kéľelmében) a furtozás
megfizetéséľe kĺjtelezettséget v á||a|,

s ennek teljesítését vagy a teljesítés
(át)utemezésérő l s zó ló me gállapodás
megkötését igazolja is

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

nyilatkozik, hogy a lakásra
fennálló bérleti jogviszonyát a
megkötendő bérleti szerződés
aláírásáig megszünteti, s ennek
teljesítését igazo|1a is. E szabály

3. $ A Rendelet 23. s ę) bekezdés b) pontja a

következő bc) ponttal egészül ki:

[(4) Nem minősülnek kizáró olcnak:J



x{

a|ka|mazható a jogcím nélküli
lakáshasználó esetében is.

bb') a lakástulajdonos kéľelmében
itgy nyilatkozik, hogy a

tulajdonjogának az
onkormányzat részśte való
tLtadź.ľ,źrőlr a megkotendő bérleti
szerződés a|áírźsáig az
onkorm ány zatta| me gá,|l apo d ik.

,'bc) a 4. $ (2) bekezdés j) pontjában meghatározott
pá|yáző lakástulajdonos a pá|yźnat benylijtásával

egyidejűleg nyilatkozik aľról, hogy a bérleti

szerződés megkötésétől számított 1 éven belĹil, de

legkésőbb az i| bér|eti szerződés megkötéséig 30

napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazo|ja az

ingatlanra vonatkozó tulajdonj ogának megszűnését.

A hatúridő lejúrta előtt bérlő - indokolt és

méltdnyolható esetben - kérheti annak
meghosszabbítdsdt. A kérelmet a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottsdg bírdlja el, Indokolt és

méltányolható esetnek kell tekinteni azt, amikor a
kiirülményekbdl megúllapítható, hogy a bérlő az

ingatlan éĺékesítése sordn a tőle elvdrható
kö r iilte kintés s el j úrt el,''

4. $ E rendelet 2013. június 10. napján lép

hatályba.Jelen ľendeletmódosítás 2'$-ában

foglalt rendelkezéseket a már folyamatban |évő

Ĺigyekľe is alkalmazni kell.

$ E rendelet a hatá|yba lépését követő napon

hatźńvát veszti'
5.

Budapest, f0I3 ' máýus 23 '

Rimán Edina
jegyző

dr' Kocsis Máté
polgármester
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