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Budapest-Csepel dnkorminyzzta 
5/1994. (1. 18.) Kt rendelete 

az onkomBnyzat ttilajdoniban ifid 
IakGsok nem lakis ce'Ijira szolga'lo' heIyise'gek 
6s teIefip7gathok b6rbeaddsd"ak feIte'teIeir6I 

A lakkok 6s nem lakis celjira szolgdo helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre 
vonatkozo egyes szabdyokrol szolo 1993. evi L)(XVILI. torvenyben (a tovabbiakban: 
Ltv.), tovabba a helyi onkorminyzatokrol szo16 1990. evi L,W. tomeny (a tovibbiakban: 
Otv.) 79. 5. b) pontjaban kapott felhatalrnazis alapjin Budapest-Csepel Onkorminyzata 
Kepviselo-testiilete (a tovabbiakban: Kt.) a Budapest-Csepel Onkorminyzata tulajdonaban 
ill6 lakisok, helysegek es telekingatlanok berbeadishak felteteleirol - a Fovkrosi 
0nkormhyzat 35/1993.(XI.. 15.) es 3611 993.(XI. 15.) rendeleteinek keretei kozott - a 
kovetkezo rendeletet alkotja. 

A rendelet hataya 

(1) A rendelet hatdya Budapest-Csepel Onkorminyzata (a tovabbiakban: 
Onkorminyzat) tulajdonaban es rendelkezese alatt dl6 lakisokra 6s helyisegekre 
terjed ki, tekmtet nelkul ana, hogy azok hol talhlhatok. 

(2)  Az onkormhyzat koltsegvetesi szervenek epiileteben 1Cvo - a rendelet hatilyba 
lepesekor a kbltsegvet6i szerv rendelkezese alatt d o ,  szolgdati lakisnak rninosiilo - 
lak& berbeadisinak es a berbeadoi hozzajhdik felteteleit a kepvisel6testiilet 
hatirozza meg. 

(3) A rendelet hatilyba lepeskt kovetoen me,@resed6 szolgilati fer6helyre uj berl6vel 
berleti szerzodest kotni az e rendelet dtal rneghatirozott feltetelek alapjin az 
intezmeny vezetcje koteles. 

(4) A ( 2 )  bekezdisben emlitett lakhsok es heiyisegek berletire az onkormi.nyzat 
torzsvagyonkra vonatkozo - e rendeletben rneghatirozott szabalyokat - is alkalmazni 
kell. 



(5) A vagyonatado bizottsag hataskorivel va,y tulajdoni igeny alapjb indult birosagi 
eljiirbsal erintett lakis es helyiseg berbeadbhra, az emlitett eljirisokban hozott 
jogeros 6s vegrehajthato hatirozat meghozatalaig, e rendeletet kell alkalrnazni, ha a 
berbeado a rendelet hatilybdepesekor az Onkormhyzat koltsegvetesi szerve vagy a 
volt keriileti Ingatlankezelo Vdlalat Kt. d td  letrehozott jogutodja. 

(1) A Kt. a lakkok es helyisegek berbeadbhak felteteleit, az eljirk rendjet e 
rendeleteben hatiirozza meg. 

(2) A rendeletben nem szabdyozott kerdesekben az Ltv. es a PoIgiri Torvenykonyv 
szabdyait kell alkalrnazni. 

A bCrbead6i jogokat gyakorI6 Cs a bCrbead6i 
kotelezettskgeket teljesito szervek 

(1) A Kt. a tulajdonjogh alapulo berbeadoi joga gyakorlbira az onkormhyzat 
Vagyonkezelo Vfilldatbak igazgatoja mellett, mellerendeltsegben, miikodo Vezeto- 
testdetet hoz Ietre. A vdlalat alapito okiratiit a Vezeto-testiiletet letesito okirata szerint 
kiegesdti. 

(2) A letesit6 olcirat eUceszites6re es ez dapjin az dapito okirat modositisira a 
Polghestert  ken fel. 

(3) A birbeadbsal osszefiigg6 kezelBi feladatokat a korabbi hatdyos jogszabdyok 
alapjin az alapito okiratban, illetve e rendelet szerinti kulon megillapodbban 
rogzitett modon 
a) az Onkorminyzat Vagyonkezel6 Vdlalata (tovabbiakban: kezelii) latja el. A 

kezelo e rendeletbol adodo feladatkorenek bovitesere a Vt. a p o l g ~ e s t e r  
egyet6rt6evel jogosult. 

b) Kezel6i joggal rendelkezik a koribban dtala, 6s korabban a Polghesteri Hivatal 
szervezeti egyskge dtal kezelt ingatlanokra a Polginnesteri Xvatal 
Intezmenyellato Irodaja. 

(4) Ha a rendelet nem jeloli meg a berbeadoi jogokat gyakorlo 6 berbeadoi 
kotelezettseget teljesito szervet, a jogok i s  kotelezettsegek a Vt-t illetk, illetve 
terhelik. A Vt. feladatkoret a Polginnesteri Hivatal e ceira letrehozott Jegyzbi 
Iroda Tulajdonosi Csoportjhak konemiikodes6vel latja el. 



(5) A Kt. a polghester inditvbya es elote jeszt6e alapjb az onkormbyzat erdekeben 
bhe ly ik  lakk es helyiseg tekinteteben kozvetlenul gyakorolhatja a berbeadoi 
jogokat, e donteset a helyben szokhos modon nyllvinossagra keU hoznia. 

(6) A Vt. tagjait a Polginnester javaslata alapjb a Kt. vilasztja meg. A Vt. megvdasztott 
tagpit kulon d i j d  itleti, mely az onkormbyzat koltsegvetes6t terheli. 

(7) A Vt. miikodesi rendjerol, a tagok dijazishak mertekerol, a tagok visszahivhirol, a 
Vt. felugyeleter61 a letesit6 okirat rendelkedk. 

(8) A Vt.-t dontesi jog csak az e rendeletben meghatirozott kerdkekben i s  mertelug 
illeti, illetve koteled. A Vt. a villalatot feladata eUithsa alapjh illet6, valamint 
igazgatoja hatiskorebe tartozo dontesi jogkort nem vonhatja el. 

(9) A Vt. a jegyzb fele indikinyozhatja a Tulajdonosi Csoportnak az e rendeletb61 ad6do 
feladatok elvegzesere utasith adisat es annak elvegzesere hathrido megillapitiisat. 

(10) Az (I), (3), (4) bekezdesben megeloltek feladataik ellat& s o r h  kotelesek egymbsal 
egylittmiikodni, a kert adatokat haladektalanul a mkik szerv rendetkezes6e 
bocsatani es szakmai ismeretekkel a misik szervnek segitseget adni. 

(1) A !akh- 6 helyisegbkrletre vonatkozo szerz6dest megkotni es m6dositani csak a Vt. 
jogkoreben kiadott engedely (tovribbiakban: igazolis) alapjh lehet. 

(2) A2: igazoliist a Tulajdonosi Csoport adja ki a rendeletben meghathrozott hatkkori es 
eljirki eloirisoknak megfeleloen. 

(3) A berleti szerzbdkt a (I), (2) bekezdesben fogialt keretek kozott a kezelb szervezet 
foglalja irisba. 

(4) A berleti dij fizeteskt a kezel6 szervezet fele kell teljesiteni, a bQIeti dij beszedesere a 
kezelo koteles. 



A felmondas szabilyai 

A Ltv. 24. $-in& (1) bekezdeseben szabalyozott felmondisi jogot a kezelo, az 1. $. (2) 
bekezdese alapjin az Intezmeny vezetoje gyakorolja, kiveve a 2 1. (5. (3) bekezd6e esetet, 
vagy, ha a felmondisra a Kt. dtal meghatirozott feltetel ad alapot. A 3.  $. (5) bekezdese 
alapjin a fehnondbi jogot a Kt. gyakorolja. 

A L A ~ S O K  BERBEAD~SA 

A 1ak;isok birbeadisinak jogcimei Cs iltalinos feltktelei 

(1) A lakasokat: 
a) pdyizat utjin szocidis berletkent, 
b) versenytirgyalis utjin piaci berletkent, 
c) berlokijelolesi cis ber lokivdas~i  jog alapjin, 
d) towenyben eloirt elhelyezesi kotelezettseg, 
e) torvenyben eloirt berbeadbi kotelezettslg, 
0 a rendeletben eloirt - misik lakb biztositkira vonatkozo kotelezettseg, 
g) a rendeletben meghatirozott lakkgazddkodki feladatok, 
h) a kenyszerbirletek f e l s ~ o l b a ,  
1) a rendeletben meghatirozott m b  onkorminyzati i5s kozerdekii celok 

megvalositisa erdekeben, tovabba 
12 lakhcsere alapjin lehet berbeadni. 

(2)  A Kt. a Vt. eldterjesztese alapjin minden ev februir 15-ig meghatirozza, hogy az 
adott evben virhatoan megiresedb lakbok b e r b e a d h d  az (1) bekezdesben 
meglelolt jogcimek k o d  melyeknek kell elsobbseget biztositani. 

(3) A Kt. (2) bekezdesben emlitett hatArozatimak keretei kozott a Vt. hatirozza meg az 
iires vagy megiiresedo lakisok berbeadiskak jogcimet, a teljesites iitemezeset vagy 
konkret idbpontjat kiveve, ha a lak& berlbkijelolesi vage b e r l b k i d d i  jog 
alapjin kell berbeadni; 

(4) A p d y k t  alapjin letrejott berlet szociidis-, jovedelmi es vagyoni helyzet alapjin 
Ietesitett berlet (a tovibbiakban: szociidis berlet) lehet. Az iires lakisok a .  (1) 
bekezkes a) pontja szerint kizkolag nyilvhos p a l y h t  utjin adhatok berbe. 



(5) A versenq.tirgyalis alapjiin piaci alapu lakkberlet Ietesitheto a 10.9. (1) bekezdesben 
meghatirozottak szerint. 

(6) Lakist berbeadni a 3. 9. (5) bekezdese kivetelevel csak termeszetes szemelynek lehet. 

Pailyaizat szoeiailis, jiivedelemi Cs vagyoni helyzet alapjin 
tSrtCno birbeadaisra 

(1) Szocidis, jovedelmi 6 vagyoni helyzet alapjh lehet a l a k k  berbeadni annak a 
pdykzonak, du megfelel a Foviirosi Onkorminyzat 3 511 993 .(XI. 15 .) rendeleteben 
meghatiirozott felteteleknek es vele szemben nem ill fenn kiziiro ok. 

Szocidis berlet csak azzal Ietesithetb, aki 
a) a palykzat benyrijtisara megdlapitott hatArnapig a 18. eletevet betoltotte, 
b) a rendelet hatilybalepese elott 3 ewe1 nem berleti szerzod6, kiutalo hatkozat, 
jogszerii befogado okirat nelkul, illetve a rendelet hatidybalepese utin nem 
birtokhaboritiissal koltozott be a rendelet hatdya ala tartozo lakisba, 

c) a pdykat benyrijtisira megdlapitott hahapto1  szhi tva  ot evnel hosszabb id0 
ota rendelkezik illando bejelentett lakksal, illetve tartozkodisi hellyel a XXI. 
keniletben, kiveve azt a hajlektalant akinek utolso illand6 bejelentett lakcime a 
XXI. kerdetben volt, 

d) a p i l y h t  benyCjtkiira nyitwdlo h a h a p i g  benyCjtotta p d y k t h t  a Csepeli 
Onkorminyzat Polghesteri  Hivatalind, 

e) a mix meglevo berlemenyere lakber vagy koziizemi dij tartozisa nincs, 
f) vdlalja a lakkra megdlapitott ovadek rneg£izetes&. 

(1) Szocidis berlet esetin a lakisigeny merteket meg nem halado szobaszamu lakis 
adhato berbe. (A lakbigeny merteket a rendelet 1. sz. melleklete tartalmazza.) 

(2) A lakisigeny mkrtekenek m e g i l l a p i ~ ~ d  a szocidis berletre jogosultat b a vele 
illando jelleggel egylittlako azon szemelyeket kell figyelembe venni, akik a berbeado 
hozzaj8rulisa nelkul fogadhatok be a lakitsba. 

(3) A (2)  bekezdesben emitett szemelyek k o d  nem lehet figyelernbe venni azokat, akdc 
lakk tulajdonjogival (vagy l/2-et elk6 tulajdoni hhyaddal) lakb haszonelvezeti, 
illetve berleti jogaval rendelkeznek. 



(1) A szociilis berletre kiirt pdybaton a 7. 8. (1) bekezdesben meghatirozott 
felteteleknek megfelelo szemely vehet reszt. 

(3) A pdybat  iires lakk birbevetelere irhato ki. 

(3) Pdyizat irhato ki helyreillitott es olyan lakk berbevetelke, amelynel a pdyizonak a 
berleti jog rne,oszerz&eert a he!yreillit& kotelezettseget vdlalnia kell. 

(4) A pdykatot a XXI. keriiletben tejesztkre keriilo onkorrnhyzati ujsagban kozze 
kell tenni Q 15 napra az onkomhyzat, tovabba a kezelo hirdetotiiblajh ki kell 
fiiggeszteni. 

(5) A pdykonak lehetove kell tenni. hogy a lakist megtekintse. 

(1) A pdyizati kiirknak tartalmamia kell: 
a) art, hogy szocidis jelle* ber5eadkra keriil sor, 
b) a 1aki.s cimet, alapteriiletet, szcbaszhnat, komfortfokozatat, 
c) a lakkra megdlapitott berleti dijat, 
d) a pdyizati felteteleket es az eibirilis szempontjait, 
e) a pdyizat ben@j&shnak helyit, idejkt, modjit, 
0 az eredmkny kozlisenek modjat es idopontjat. 

(3) A helyredlitisi kotelezettseget eloiro pdyizati kiirknak az a) - f )  pontokban 
felsoroItakon td tartalmaznia kell: 
g) a l& megtekintesenek idopontjat, 
6) az elvegzendo munkik megnevezeset, 
i) a munkik e2vkgzbQe megszabott hatiridot, 
j) az el6irt munkakra e l s ~ o l h a t o  koltsegtirites osszeget, 
k) a koltsegek ber16 r k i r e  torten6 megteritesenek modjat es idejkt. 

(3) A pdybatot a Vt. dtal el6re rneghatirozott tartalmir n y o m t a h y o n  kell ben*jtani. 
A nyomtatvhny ingyenes, a Polghes ter i  Hivatal UPayfelszolgdati Irodajh 
szerezbeto be. 

(4) A korabbi pdyizatra benyiijtott pilybati nyomtatviny a kksbbb kiirisra keriil6 
pdybaton nem vehet6 figyelembe. 



(5) A pdyirzatnak tartalmaznia kell: 
a) a berbevetelre ajidatot tevo nevet, a lakisba koltozok szirnat; 
b) a lakk berleti dijat, tovibba a berleti dij evenkenti emelkedbe alapjh 

megillapitott osszeg mecJizetesere vonatkozo kotelezettseg vdfalisat, valarnint a 
pdyirzati koltsegek, illewe az ovadek megfizetesere vonatkozo villalhst, 

c) a pdyizo nydatkozatiit arrol, hogy nem eslk a ~ I Z ~ I - 6  feltetelek al& illetve 
me&elel a pilykat Vt dal kialakitott egyeb felteteleinek, vdamint a szociidis 
berlet felteteleinek.. 

d) a (3) bekezdes alkalmdakor lakbban elvegzendd munkhk, hatiridejenek 
betartisha, a virhato koltsegek elolegezesere vonatkozo kotelezettsegvillalist.. 

(6) A pilyizatok rangsorol~ihoz sziikseges pontrendszert a Vt. dolgoua ki 6s err01 a 
Kt-t tiijekoztatja. A pontrendszer szerinti rangsorolbt a Tulajdonosi Csoport vegzi el, 
a Vt. a kidakult sorrendet lakhonkent !don-kiilon jegyzokonyvben roe t i .  

(7) Pontegyenloseg eseten a Vt. vdasztja ki azt a pdyizot akmek a berleti szerzodts 
megkotesere ajhlatotot kell tenni. 

(8) A Vt. donteset a Tulajdonosi Csoport f3ggeszt.i ki az Onkorminyzat hirdetotiiblajiira 
a dontest koveto 8 napon beliil. 

(9) Aki a pdyimttal szociihs berlet 16tesit6Cre lehetbseget nyert, az eredmeny 
lufiiggesztbetol s h i t o t t  15 napon belid koteles igazolni a szocidis berletre valo 
jogosultsagat, ennek elrnulas&a a pdyizatbol valo kieseset eredmenyezi. 

(10) A vagyoni jovedelmi es szocidis korulmenyekre vonatkozo igazolist elbirdas 
celjibol a Tulajdonosi Csoportnd kell benylijtam. 

( 1  1) A nyertes visszaltpese vagy a (9)  bekezdesben meghatirozott hatirid0 elrnulas&h 
dapulo kiesCse eseten a rangsorban kovetkezd pilyiz6 1Cp eldre. 

(12) A jogosdtsag megaapitka u t h  a Tulajdonosi Csoport kialitja az igazolkt. 

(13) A h e l y r e W i  kotelezettseggel rciirt p d y h t  eseten a kotelezettseget villaloval - a 
Tulajdonosi Csoport ilyen ertelmii igazolisa alapjin - csak berleti eloszerzodes 
kotheto. A berleti eldszerzodb a lakisba tortin6 bekotozbre nem jogosit. A berleti 
szerzddks akkor kotheto meg, ha a kezelonek a munkik elvegzeserol szolo igazolha 
utin a Tulajdonosi Csoport az igazolist kiadta. 

(14) A s z o c i ~  berletre pilyizonak nydatkoznia kell, hogy ha a szerzbdb megsziinesekor 
a szocihlis berletre vonatkozo feltdelek hihyiiban rkzere a lakk nem adh&o berbe 
es a 22.5. (5) bekezdkseben foglaltalckal elni nem kivh, ugy a lakist elhelyez6i 
igeny n e w  a szerz6des megsziineset koveto 15 napon beliil kiiiriti. 



(1 5) '4 pilyizatot elnyero aha! felaj: .lott berleti dijat tizenket havonta emelni kell a KSH 
iltal kozzetett utolso honapnal.. az elozo ev azonos idoszakatol szamitott fogyasztoi 
Brindexe szerint.( tovabbiakban KSH hindex) Ennek megfizetisere a pilyizonak 
kotelezettseget kell villalnia. 

(16) Azt a palyizatot, amely a (5j: (9), (14) Is (15) bekezdesben megjelolteket nem 
tartdmazza, irvenytelemek keli tekinteni. 

Versenytirgyalis piaci alapon tSrtCno bCrbeadaisra 

(1) 1994. junius 30-ig csak olyan ures vagy megiiresedo lakk bkbevetelere irhato ki 
versenytirgyalk, amely korabbzz nem szocidis lakiskent keriilt kiutalisra. 

(3) 1994. junius 30. u t h  a rendelkezisre a110 lakkok figgvenyeben a Vt. donti el, h o g  
mely lakisok piaci berbeadkirire irhato ki versenytirgyalis 

(3 )  Piaci alapu berbeadkra kiirt verscc;"?A.rgyaliis alapjan annak keil a lakas berbeadkira 
ajanlatot tenni, alu a meghirdetett berhez kepest a legmagasabb berleti dij 
megfizeteset villalja. A pilykd3ak a ve:senythgyalhsi luirkban meghatirozott 
berleti dij emelesere kell ajidatcr :enni. 

(1) A piaci alapu btrletre krirt versenytirgyalison birki reszt vehet. 

(2) A versenytirgyalis lairhsakor 9.S. (3, (4), (5) bekezdtset es a 10.9. (3) bekezdket 
Crtelemszeriien kell alkalmazni. 

(3) A piaci alapu beletre benylijtott b6heveteli ajidatot &, megcimzetlen, feladot, s 
mis jelet nem tartalmazo boritkkban az Tulajdonosi Csoport nil kell leadni. Az 
ajhlatot tartalmazo boritekot sorszhmnal kell ellatni. E sorszirnot atveteli 
elismervtnyen kell az atadoval kozolni. Az atveteli elismervenyre az atvetel diitumAn 
es sorszhin,  valamint az atvevo neven, a Tdajdonosi Csoport belyegz6jen kiviil 
mis nem jegyezheto fel. A hadott sorsz~okrol  nyilvintarthst kell vezetni. A 
nyllvhlntartirst az ajhnlatok benqujtisira megillapitott idBpont I e j W o r  a Vt. egy 
tagja 6s a Tplajdonosi Csoport vezetoje zkja le. 



(4) A piaci alapu berletre vonatkozo ajinlatokat a Vt. legalabb hirom taginak 
jelenletlben kell felbontani. A felbontikt a benyi?jtisi hatiridot koveto munkanapon 
kell elvkgemi, i s  az ajinlatokat azonnal el kell birhi.  

(5) A nyertes ajhlat sorszhi t  a Tulajdonosi Csoportnak az onkorminyzat 
hirdetotiblajin 5 napra ki kell fiiggeszteni. 

(I) A versenytiugyalis eredmenyet vagy eredmenytelenseget a Vt. lakisonkent kulon- 
kulon jegyzokonywel dlapitja meg. 

(3) Eredmenyesseg eseten a Vt. jegyziikonyve alapjh az Tulajdonosi Csoport igazolist 
d i t  ki. A kezelo a berleti szerzodest a kiadott igazolh tartalminak megfeleloen koti 
meg. 

(3) A versenytbgyalis eredminytelensege eseten a Vt. dont a tovabbi hasmositis 
modjiuol. 

(4) A versenytirgyalis elbirilhsat kovetoen a 10.5. (4), (7),  (1 l), es (15) bekezdbet 
krtelemszeriien kell alkalmazni. 

.BCrbeadb bCdokijel61Csi is  btriokivff2asztdsi jog alapjdn 

( I )  Ha a lakist ismeitelten berbe lehet adni,. a berl6 kijelolesCre, illetve a berl6 
kivdasztbba jogosultat a kezelo ertesitese u t h  a Tulajdonosi Csoport felhi j a  arra, 
hogy 15 napon beliil kozolje a berl6 szemelyet es hatirozza meg a berbeadhnak 
azokat a felteteleif arnelyre jogszabdy vagy megdlapodis feljogositja. 

(3) A jogosult figyelmit fel kell hivni, hogy ha hatihideben nem daszol, vagy az dtda 
kozolt adatok alapjin a szerzodest nem lehet megkotni, a lakis berenek megfelelo 
osszeget es a lakis kezel6nek szbl6.zott kotiizemi (tinash&) koziis koltsegeit 
koteles megteriteni. 

(3) A Ltv. 87.5. (1) bekezdeseben meghathrozott szervek valarnely lakisra meglev6 
szolgdati jelleg torlesere vonatkozo ertesitese alapjin a Tulajdonosi Csoport 
igazolkt idit ki. A kezel6 az igazolis k i a h  utih a berleti szerz6dkt modositja. 



Bkrbeadis torvknyben eloirt kotelezettskg alapj5n 

" 15. g. 9) 
ii i 

Ha a - Ltv. 67. 5 (1) bekezdesen alapulo - lakk berbeadkira vonatkozo kotelezettseget a 
Ltv. 94.5. (1) bekezdeseben emlitett eljbisban dlapitjiik meg a jogeros es vegrehajthato 
hatbozat kezhezv6teletol sziunitott 15 napon beliil az Tulajdonosi Csoport intezkedik az 
igazolis kiadkiirol. 

(1) A Ltv. 67. 3. (3) b (3) bekezdese, illetve a 94. 5 (1 ) bekezd6e alapjin mbik lakis 
berbeadbira vagy mis elhelyezesre igenyt tarto szemiUyel szembeni kotelezettseget 
a Tulajdonosi Csoport elote jesztese utin a Vt. idbfoglalisa alapjin kell teljesiteni. 

(2) Ha az (1) bekezdesben emlitett rendelkezesek alapjhj az onkormbyzat 
kotelezettseget nem lakis b6rbeaba litjiin hanem m k  elhelydzes biztositkival kell 
teljesiteni, a kotelezettseg teljesitbere - a jogosultak meghallgatisa ks szemelyi, 
vagyoni jovedelmi koriilmenyelk tlsztizasa u t h  - a Tulajdonosi Csoportnak 
elokeszito - iitemtervet kell kbdteni, amelyet jovihagyis vegett az Vt. eIe te jeszt. 

(3) A mkik lakb berbeadbhak kotelezettsege eseten a Vt a 6.5. (3) bekezdese alapjh 
dont. 

(4) A rendelet 1. 5. (3) bekezdes hatilya ala tartozo jogcirn neikiiii szemelyek eseteben e 
paragrafbs szabilya szerint kell eljfirni. 

(5) Az Tulajdonosi Csoport egy felajdott lakh berbev&elenek vidszautasitka eseten a 
Vt.-t tiijekoztatja. A Vt. a (3) bekez$irben foglaltaknak megfeleben eljir. 

(6) Az (1) bekezdbben ernlttett rendelkezeseken alapulo onkorrnhyzati kotelezettsiget 
- a jogosulttal do megidapodis alapjin - penzbeli teritessel meg lehet vdtani. A 
jogosultnak a 75. 3. (1) bekezdkseben meghathozott osszegii pknzbeli teritis jk. 

(7) Ha az (1) bekezdksben emlitett rendelkezesek alapjh az onkominyzat 
kotelezettseget nern lakb bkrbeadea  tett a j d a t  utjh, hanem m b  elhelyezes 
biztositisaval kell teljesiteni a jogosult, megdlapodk alapjin olyan osszegii penzbeli 
teritesre tarthat igknyt, mint amdyen osszegii teritk az egy szobk, felkomfortos, 
lakk berleti jogviszonyhak kozos megegyezessel torteno megsziintetese eseten a 
rendelet alapjiin j h a .  



(1) Misik lakis berbeadisira ketl ajklatot tenni annak a jogcim new1 lako szemdynek, 
aki - a rendelet hatdybalepeset kovetoen - a berlb halda u t h  maradt vissza a 
lakisban, ha: 
a) a Tulajdonosi Csoport a lakkba vdo befogadkhoz adott h o z z i j ~ ~ o r  erre 

kotelezettseget viilIalt vagy 
b) a jogcim n e W  visszarnaradt szemely az elhalt berl6nek illetve a ber16 

h ~ ~ s h a k  unokaja, testvere vagy a berlo elettirsa volt felteve, hogy a bblo 
halidat megel6zben tobb mint 10 evig illand6 jelleggel a lakisban lakott 6s oda 
illand6 bejelentessel be volt jelentve. 

(3) A vizsgdat lefolytathara a Tulajdonosi Csoport koteles. 

(3) A Vt. es a Tulajdonosi Csoport a 16.5. (3), (5) bekezdkeben foglaltaknak 
megfeleloen jir el. 

(4) Nem lehet misik lakis berbeadkira ajklatot tenni az (1) bekezdesben 
meghatirozott feltetelek fenndlisa esetin sem, ha: 
a) a Iakisberleti jog folytathiira jogosult lakk a lakisban. 
b) a visszarnaradt szemel ek - kiskoni eseteben sziilojenek - bh i lyen  jogcimen l=' I a k h ,  vagy legalabb /2 hinyadban Iakktulajdona van. 

(5) Az (I) bekezdCs alapjiin mbik lakk bkbeadisira &or tehet6 ajidat, ha a jogosult 
vdlalja a lakisban lako tobbi - mhik lakis berbevitelere nem jogosult - szemely 
lakisba torten6 Nand6 jellegG befogadisat. 

(6) Ha az (I)  bekezdes alapjh tobb jogosult van, resziihe egyiittesen egy mbik lakis 
behead& lehet ajhdatot enni. A jogosdtak kQesCre a lakist bbrl8thi 
jogviszony mellett ken berbeadni. 

(7) Mhik lakhkint olyan lakis berbeadkka lehet ajhlatot tenni, mint a szocidis 
berletre vonatkozo pidykat alapjk. A 1akisigCny mertdkenek megdlapitikhil a 
jogosulttal miu a berl6 eletkben is illand6 jelleggel egpitdako azon szemklyeket lehet 
figyelembe venni, akik a bCrbead6 hozzajhlba n e w  is befogadhatok. 

(8) Ha az a I&, amelybe az (I) bekezdesben meghatiirozott szemely l a w  a (7) 
bekezdes alapjh megaapithato lakisigenye metekit nem haladja meg, r k e r e  a 
(4), (6) bekezdk alkalm&val az M a  hasmilt lakis bebeadisba is tehet6 
ajhnlat. Az ilyen ajhnlattetel jogcirne a rendelet alkalmazisa szempontjabol az 
Onkormbyzat misk  lakb b&bead&ira vaalt  kotelezettsege. 



(9) A lakasra vagy misik lakasra vat6 jogosultsag megdlapitasahoz sziikseges adatok es 
igazolasok benyijtisira a lakisban lakokat hathido megjelolesevel a Tulajdonosi 
Csoport hi vja fel. Ha a hatarido eredmenyteleniil telt el, a lakas vagy a misik lakh 
berbeadkha vonatkozo jogosultsagot nem lehet megdlapitani. A Tulajdonosi 
Csoport a lakis kiiiritese irint intezkedik. 

(1) Annak, aki a szocidis intezmenybe utalhakor penzbeli terites elleneben mondott le 
lakisberleti jo,gviszonyarol az Onkormhyzat vagy jogelodje javira, az intezmenybol 
valo elbocsatkat kkiieto egy even beliil egy szobh, komfortnelkiili lakh 
berbeadkira kell ajidatot tenni. A rendelkezesre dl6 lakbok fiiggvenyeben a Vt. a 
hatiiridot 1 ewe1 meghosszabbithatja vagy 1 szobis felkomfortfos, komfortos lakist 
ajhlhat fel. 

(3) A berbeadis irant a Tulajdonosi Csoport intezkedik. I 

BCrbeadis lakisgazgdilkodisi feladat kereteben 

(1) A Vt. dontese alapjin pdyizaton kiviil a mar lakissal rendelekzo berlo reszere, a 
berleti szerztides kozos megegezlssel torteno megstiintet6evel e,qdejiileg, misik 
lakas, (lakkok) ajinlhato berbevdelre, ha a korabbi i s  a felajhlott lakh 
a) ugyanolyan szobaszb~,  uspinolyan (vagy alacsonyabb) komforfokozatb, i s  

legfeljebb 6 m2-re1 nagyobb alapteriiletii, vagy 
b) kevesebb szobaszhu, ugyanolyan (vagy alacsonyabb) komfortfokozatG. 

(2 )  Felajinlhato tobb lakis elleneben egy lakb is, de a lakbok e,oyiittes szobaszhhd 
es a magasabb komfortfokozani komforfokozatind a berbeadando nem lehet , 
kedvezobb adottsagi. 

(3) Hiromszobk vagy annd nagyobb szobaszhu lakk helyett felajblhato tobb lakk is, 
a tobb lakb egyiittes szobaszha es komfortfokozata nem haladhatja meg a 
felajdott lakiiset. 

(4) Nem alkalrnazhatok e rendelkezesek olyan bed6 eseten, akinek lakber T ~ ~ g y  
koziizernidij tartozisa van. 

(5) Ezekral a kereIrneb6l a Tulajdonosi Csoport nyi lht& vezet. 



(6) A 19. 9.  alkalmazisakor a berlonek vdlalnia kell a felajanlott Iakis ovadekanak Is 
Iakberenek megfizeteset. 

(7) A berlot penzbeli teriteskent a kit lakhs bekoltozhetd for~alrni irtek kdonbozetenek 
50 %-a illeti, illetve terheli. 

KinyszerbCrletek megsziintetdse 

( I )  Kenyszerberlet eseten a bQ1o reszere a Vt. 6.5. (3) bekezdesen alapulo dontese 
dapjin a Tulajdonosi Csoport - a kenyszerberlo vagy a kenyszerberbeado 
kezdemenyezesere - egy lakist ajinl fel berbevdelre. A felajidott lakk elfogadhsarol 
15 napon beliiI nyilatkozni kell. 

(3) A kinyszerberlo rkzere a 19.5. (1) bekezdb a), b) pontjaban meghatarozottak 
szerinti cserelakks ajklhato fel. 

(3) Ha a kenyszerberbeado onkorminyzati lakk berloje i s  a kenyszerberl6vel a lakkok 
cserejeben dlapod~k meg &or a csereszezod6hez a Tulajdonosi Csoport - a 
rendeletben foglalt feltetelek vizsgdata neki l -  hozzijhdhat. 

(I) Amennyiben a kenyszerberlo lakk felajidisa helyett penzbeli tentest elfogad, ugy 
ennek osszeget - a Ltv. 90. $ (2) bekezdes b.) pontjhak keretei kozott - a Vt. 
hatiirozza meg. 

- 
BCrbead5s iinkomanyzati vagy k6zCrdeku feladatok megval6sit;isa CrdekCben 

(1) A rendeletben meghatirozott berbeadhi feltdeleket nem kell figyelembe vemi, ha az 
Onkormhyzatnak kisajatitisi kQelme alapjh lefolytatott eljirb vagy felmondis 
eredmknyekent mbik lakht kell berbevetelre felajimlani. 

(2) Nem kelI figyelembe venni a berbeadhs felt6telei-t akkor sem, ha a Kipvisela-testiilet 
az Onkormbyzat szerveinek alkalrnazhiban hUo koztisztvkel6nek, 6kn . i  szerv 
alka1rnMa.n hUo kozalkalrnazottnak ajiinl fel lakhst bkbevetelre, illme, ha lakis 
berbeadhi ajdatra mis Onkormimyzattal vdo megillapodh alapjin kerd sor, vagy 
megsernmisiilt lakb haszndojat kell elhelyezni. 



A bkrbeadis idotartama 

(1) Ha jogszabaly, megdlapodas, a Vt. v a g  a 6.9. (1) bekezdes i) pontja alkalmazasaval 
a Kt. miskent nem rendekezik, a lakist hatirozott idore kell berbeadni. 

(3) Feltetel bekovetkezeseig kell a lakist berbeadni, ha a Kt, Vt illetoleg a berlokijelolesi 
vagy berlo-kivdasztki jog jogosultja i g  rendekezik. 

(3) A hatirozott idore szolo berbeadis idotartama - a (2 )  bekezdesben foglalt eseteket Is 
a felek eltero meghllapodhsat kiveve - legfeljebb ot ev, amelynek lejhrtakor a berlot 
ujabb hirom ewe szolo eloberleti jog illeti meg. 

(4) Szocidis berlet eseten az eloberleti jog feltaele, hogy a berleti szerzod6 
megstiin6ekor a berlovel szocidis berletre vonatkozo szabdyok szerint ujabb 
sze1zod6 kotheto. 

(5) Ha a berlo a hatirozott ido lej 'hkor a rendelet 7.g. (1) bekezdese alapjh - 
megvdtozott jovedelrni, szocialis, vagyoni helyzetere tekintettel - szocidis berletre 
nem jogosult, kerehnere a lakist a Vt. dontese alapjh, a piaci berletre vonatkozo 
rendelkezkek szerint, kell berbeadkra felajhlani. hemyiben  a berlo a 
lehetoseggel nem Evan elni, ugy a lakist a berleti szerzodes megsriin6ekor koteles 
kiiiriteni i s  az Onkonninyzat rendekezbere bocsatani. 

A lakber mCrtCke 

(1) A lakis lakberenek mertekkt - onkormhyzati rendelet elt6rii rendekez6eig - az 
1993. december 3 I-en hatilyos jogszab6lyok alapjan kell megdlapitani. 

(3) A lakber ketszeresa kell fketni akkor, ha a rendelet hatilybalepbe uthn a lakis egy 
rbzet a Vt. hozzhj~lisaval haszndjik mhs celra. A magasabb berleti dij 
megdlapitishd a mhs celra hasmdt lakreszek alapteniletere jut6 berleti dij arhyos 
rbzet kell figyelembe venni. 

(3) A (2) bekezdk me&elel6 alkalmazisad a lakbQ h e r e s &  kell megfizetni, ha a 
lakis egy reszet a rendelet hatdybalepese u t h  a Vt. hozzajhlisa nekil haszniljik 
mis celra, illetve ha a Ltv-ben eliiirt mis berbeadoi hozzajiidist nem szerzik be. A 
magasabb berleti dij meghllapitiba helyett a Vt. a berleti szerziides felmondisat 
kezdemenyezheti a kezel6nel. 

(4) A (3) es (3) bekezdest 1994. julius 1-to1 kell alkalmazni, tekintet nelkiil arra, hogy zz 
alkalmazis feltetelei egyebkent mikor kovetkeznek be. 



(1) A berlot terhelo kotelezettsegek biztositkara a berlonek a szerzodes megkotese elott 
ovadekot kell n@jtani. Az ovadek a lakis eves berleti dija khzeresenek megfelelo 
osszeg. 

(3) A Vt. s z o c i ~ s  berlet esetCn az ovadek rnaximfisan negy egyenlo rbzben torteno 
megfizeteset engedelyezheti. 

(3) Az ovadekbol a kezeld azon igenye emenyesitheto, arnely a berlore h h l o  
kotelezettsegek teljesithenek elrnulaszthsa miatt, a bQlet fennsillisa alatt vagy a lakis 
visszaadisakor felmeriil. 

(4) Az ovadekot az Onkormbyzat szhnlajat vezeto penzintezetnel keU kezelni. 

(5) Az igenybe nem vett ovadekot a szerzod6 megsziinesekor a berlonek - a kezel6i 
koltsegek levonMval - a (4) bekezdkben meghatiuozott pentintezet tk,+ 
ovadekra biztositott karnataval egyiitt, 30 napon belul, a kezelo koteles visszafizetni. 

(6) Az ovadekot meghalado mertekii helyredlitiisi koltseget a kezelo egyezseg alapjan, 
ennek eredmenytelensege eseten p o l g ~  peres uton koteles ervenyesiteni. 



L a u s  birbeadaisa nem lakiis cCljtira 

(1) Az egesz lakist nem lakb celjara berbeadni, haszndni nem lehet. 

(2) A lakis egy reszit nern lakk celjara haszndni a Vt. dontise ertelmeben, a 
Tulajdonosi Csoport dtal luadott hozzajarulas alapjan lehet, ha 
a) a berl6 a sajat jogh  vagy gazdasagi thrsasag tagjakent kivh a lakbban gazdasagi 

vagy szolgdtatki tevekenydget vegezni; 
6) a berlo maganszemely; 
c) berl6tArsak eseteben a berlotars, tirsberlet eseteben a timberlo a lakis egy 

reszenek mis celra torteno hasznalatat tudombul vette. 

(3) A berleti dijat ebben az esetben a 33. 5 .  (2) bekezdese szerint kell megallapitani es a 
berleti szerzodest a kezelonek ennek rne&eleloen modositania kell. 

(1) Ha a rendelet hatdybalep6ekor a lakh egeszet vagy egy reszet nern lakas celjara 
hasznaljik, az errol valo tudom~szerzestol szimitott 30 napon beliil a Tulajdonosi 
Csoport koteles az illapot megsziintetbere, illetve az engeddy beszerzkere a berlot 
felhivni. Ennek eredmenytelensege eseten a lakisberleti jogviszony felmondisat 
kezdemenyezi a kezel6nel. 

(2 )  A lakb egy reszenek nem lakk celjiira torteno hasznositisiihoz hozzajarulas eseten 
a berlo figelmet fel kell hivni arra, h o g  a haszndat akkor kezdheto meg , ha a 
tevekenyseg folytatis&hoz sziikseges hatosagi engeddyek a rendelkezbere dlnak.. 

( I )  A Tulajdonosi Csoportnak a himstinak, valarn.int azok r k e r e ,  alak a ber16 halda 
eseten a berleti jogviszony folytathsira jogosultak lennenek - kozos irbbeli kerelmiik 
alapjin - a lakis berlbthi jogviszonyban torteno berbeadisira kell szerzodeskotesi 
ajinlatot tenni. 



(2) A berlo Is a vele egy~ittlako gyermeke (az orokbefogado, a rnostoha-, i s  nevelt 
syermeke), valarnint a jcgszeriien befogadott gyenneketol sriiletett unokaja 
kerelmere a berlotarsi jogviszonyt a Tulajdonosi Csoport igazolkiban akkor 
ismerheti el , ha a gyermek, illetoleg az unoka 16. eletevet betoltotte. a berlovel 
legalabb 5 ev ota, dlando jelleggel e,"rjtt lakik i s  a Tulajdonosi Csoport a szerzodes 
rnodositasahoz sziikseges igazolast hadta. 

(3) Ha a szerzodes a rendelet hatdybalepesekor mar fennall, a szerzodes rnodositisaval 
berlotarsi jogviszony az (I), (3) bekezdes ertelernszerii alkalmazhsaval johet Ietre. 

(4) A Tulajdonosi Csoport nern adhatja ki az igazolist, ha a (2) bekezdesben emlitett 
hozzatartozo az Onkominyzat teriileten mhik lakis berloje, illetve haszonelvezettel 
nern terhelt lakas tulajdonosa. 

(5) A hatarozott idore szolo berleti jogot a berlotirsi jogviszony utobb torteno 
engedelyezese nern valtoztatja hatarozatlan idejiive. 

Megiiresedett thrsbkrleti lakrksz bkrbeadasa 

(1) A Fovarosi Onkomhyzat  511993. ( I . )  rendeletenek keretei kozott a 
megiiresedett thrsberleti lakreszre a visszamaradt tarsberlonek kell berbeadasi 
ajanlatot tenni, ha a teljes lakis nern vagy egy szobhd  nern naaobb mertekben 
haladja meg a visszarnaradt tarsberlo lakbigenye rnerteket es vallalja a 
rnegnovekedett lakhdapteriilet utin dmi to t t  lakber meg5zeteset. 

(3) A visszarnaradt tarsberlo lakisigenye mertekenek szhitisanal azokat a lakisban lako 
szernelyeket lehet figyelembe venni, akiket a ber16 a berbeado hozzajblisa nelkul 
befogadhat a lakasba. 

(3) Egyediil a110 visszamaradt tarsberlo reszere a megiiresedett tirsberleti lakresz 
berbeadkara ajanlat nern adhato. 

A bCrbead6 i s  a bkrlo jogai Cs kotelezettsigei 

( I )  A 7.9. ( I )  bekezdise szerint meghlrdetett lakas eseteben a lakisberleti szerzodesnek 
tartalmaznia kell: 
a) lakh helyreallitishak koltsegeit, 
b) koltsegek berlo reszere torteno megteritesenek rnodjat, valarnint 
c) rnunkalatok elvegzesenek hatiridejet. 



(3) Az (1)  bekezdesen emlitett munkak szamlikkal igazolt ellenerteket - a lakas miiszaki 
atvetelet koveto 60 napon belul a kezelonek eyyosszegben kell a berlo reszere 
visszateritenie. 

(3) Ha a tenyleges raforditas koltsegei a tervezett koltsegeket meghaladjak, a berlo a 
rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapot kialakitisahoz sziikseges 
tobbletkiadasainak a megteritesere tarthat igenyt. 

(4) A kezelo a munkalatok elvegzesenek hataridejet - a berlo keresere - indokolt esetben, 
leg$eljebb egy alkalommal meghosszabbithatja. 

(5) Ha a berlo a munkalatokat sajat hibajabol a lakasberleti szerzodesben meghatarozott, 
v a g  a berbeado altal a (4) bekezdesben foglaltak alapjan meghosszabbitott hataridon 
belijl nem vegzi el, a kezelo a szerzodest - a tv. 34 5 .  (1) bekezdesenek b.) pontja 
alapjan - felmondja. 

(1) A lakasberleti szerzodes kereteben a kezelo i s  a berlo megallapodhatnak abban, hogy 
a berlo latja el az epulet; illetoleg a kozos hasznalat~i helysesek (mosokonyha, 
szarito, tarolo, stb.) tisztantartisaval, megvila9tisava1, esetleg a hiztartisi szemet 
elszallitasaval osszef?ig~o feladatokat. 

(3) Az (1) bekezdesben emlitett megallapodas eseten a szerzodest a kezelonek 
modositania kell. A szerzodesben konkretan meg kell jelolni a berlo 61tal vallalt 
fe!adatok i s  annak - egy honapra lebontott - koltsegeit (dologi luadisok i s  
munkadij): A kiszhitott havi koltsegekkel a lakber osszeget csokkenteni kell. 

(3) Az (1) bekezdes szerinti szerzodes megstiin6e u t h  a berlonek az eredetileg 
me,oallapitott lakbert kell f izetnie, a berleti szerzodest a kezelonek modositani kell. 

(1) A kezelo a lakis burkolatainak, ajtoinak, ablakainak Is berendezeseinek 
karbantartisarol, felujitisaro1, potlisarol, cserejerol akkor koteles gondoskodni ha a 
berlo vdlalja az ennek meg$elel6 magasabb lakber me,ofizeteset. 

(3) A lakisberleti szerzodesnek tartalmaznia kell az (1) bekezdesben meghatarozott 
kotelezettsegek pontos megleloleset, azok idobeni iitemezbet, tovibba a lakber 
osszeget novelo 1 honapra lebontott- es e rendelet szabdyai szerint hszamitott 
koltsegeit. 



(3) A piaci alapon torteno berbeadis eseten, a berleti szerzodes megkotesekor a kezelo Is 
a berlo ettol eltero modon is megdlapodhat. 

(4) Ha a munkik sniksegesseget a lakis nem rendeltetesszerii haszndata, illetoleg !&is 
berendezesi tirgyainak rongdisa idezte elo, azok elvegz6et a berlo a kezeiotol nem 
kovetelheti. 

(1) A kezelii es a berlo irisban rnegdlapodhatnak, hogy a berlo a lakist atalakitja, 
korszeriisiti, rendeltetesszeru hasznalatra alkalm& teszi. 

(2) A rnegdlapodhnak tartalrnaznia kell az elvegzendo munkik: 
a) konkret megjelolCset, 
6) befejezesenek hatiridejet 
c) koltdgeit 6 azok rnegfizetesenek feltkteleit, modjat, valarnint azt, hogy a 

munkdatok megkezdbehez sziikskges hatbsagi engedelyt a berlo koteles 
megkerni. 

(3) A kezelo - a berlo keresere - csak a lakis rendeltetesszerii haszndatra alkalmassa 
tktelehez sziikseges merteket meg nem halado koltsegek megfizeteset vallalhatja. 

(4) A kezelo a (3) bekezdesben foglaltak alapjiin a siAnlikkal igzolt koltsegek 50 %-at 
a munkik befejezeset koveto 30 napon, a fennmarado osszeget tovabbi 90 napon 
beliil koteles a bklonek megEzetni. 

(5) A kezelo es a berlo megdlapodhatnak abban is, h o a  a lakis atalakitika, 
korszeriisitese koltsegeinek 25 %-at a kezelo a lakberbe valo beszamitassal egyenliti 
ki . 

A lakis atalakitkht, korszeriisitiskt kovetiien a lakisblrleti szerziidest - az e rendelet 
szabdyai szerint megdlapithato lakber osszegere is kitejedoen - modositani kell, ha a 
lakis komfort5okozata me,ovziltozott 6 a munkik koltsegeit a kezel6 viseli. 

(1) A kezelo es a berlo irisban megdlapodhatnak abban, h o g  a IakisbQleti szerzodes 
megsziinbekor a lakist i s  berendezkeit a kezelo teszi rendeltetesszerii haszndatra 
alkalmassi. 

(2) Az (1) bekezdesben emJitett meg21apodh.s csak akkor kotheto meg, ha a btrl6 
vdlalja, hogy a rkszere a tv. alapjb jko  Iakishaszndatbaveteli dij, illetve az ovadek 
osszeget meghalado koltsegeket Ie&&iibb a kikohozest koveto 30 napon beliiI a 
kezelo reszere egyosszegben megteriti. 



Hozz5jirulas a lakisba va16 befogadashoz 

(1) A Tulajdonosi Csoport 'a berlo (berlotars, timberlo) kerelmere hozzajarulhat ahhoz, 
hogy a berlo a nagykoni unokajat, testveret es az elettkat a ]&isba befogadja. A 
hozzajarulis elbirdisakor az alberletbeadhra vonatkozo negyzetmeter szabalyt 
alkalmazni kell. 

(3) A hozzajarulisban ki kell kotni, hogy a berlo lakhberleti jogviszonyinak megsziinese 
eseten a befbgadott szemely koteles a lakisbol elkoltozni. 

(3) A befogadott szemely a berlo halala eseten csak a 17.9. (1) bekezdesenek b) pontjaban 
meghatarozottak teljesiil6e eseten tarthat igenyt mis elhelyezkre.. 

(4) A hozzajarulist akkor lehet mesadni, ha a berlo i s  a befogadando szemely a (3) 
bekezdesben eloirt felteteleket tudomisul veszi es a Tulajdonosi Csoporthoz 
ben@jtja azon lakis tulajdonosanak (berlojenek, berbeadojhak vagy mis jogszerii 
hasznalojanak) a befogadisra kotelezettseget vdlalo nyilatkozatat (a tovabbiakban: 
befogado nyilatkozat), ahova a lakisberleti jogviszony megsziinese eseten koltozik. 

HozzijirulBs a tartisi szen6dCs esetCn 

(1) A Tulajdonosi Csoport a berlo irisbeli kerelmere houajarulhat ahhoz, hogy - 
legalabb misfel szobas lakis eseten a berlo a bQleti jo,piszony folytatha elleneben 
t W i  szerzodkst kosson, ha nem dlnak fenn a torvenyben meghatirozott kiziro 
feltaelek. H o u a j h l i s  eseten a berlo az eltartot a lakikba befogadhatja. t 

(2 )  A hozzajhlist meg kell tagadni, ha az eltartonak mis eltartottal is fenndl tartisi 
szerzod6e vagy, ha a berlovel nem Idvin e,ayiittlakni. 

(3) Ha a tartisi szerzodCst nem a berleti jogviszony folytatisahoz kotik, az eltarto 
lakisba vdo befogadkihoz a 35. 5. (4) bekezdese szerint jimlhat houa  a 
Tulajdonosi Csoport. 

(4) Jogi szemely eltart6 eseteben a tarthsi szerz6d6hez hodjarulis  nem adhato. 



A Tulajdonosi Csoport a tartki szerzodeshez torteno hozzajhlht  koteles 
megtagadni, ha 
a) az eltarto a 18. eletevet nem toltotte be, 
b) az eltarto a 18. evet betoltotte, de ondlo jovedelemmel nem rendelkezik i s  nincs 

olyan hozzatartozoja, aki a t d i  szerzod&bol re8 h h l o  anyagi terhek viselesit 
villalja, 

c) az eltarto vagy h k a s t h a  az onkormhyzat teriileten mkik bekoltozheto lakksal 
rendelkezik, vagy a tart& szerzodes megkotbekor olyan onkorminyzati !akasba 
van bejelen~e ah01 a berleti jogviszonyt folytathatja, 

d) az eltarto szemelyi es eg&zse@gi koriilrnenyek alapjin a tart.& teljesitesere nem 
kepes, 

e) a berlo eletkora, illetoleg az egeszsegu,+ koriilmenyei alapjin tartibra nem 
szonll, 

4 a berlovel a lakitsban jogszeriien egyiittlako szemely a bQ1ot elwa. 

(6) A hozza jh lh  megadha utin a Tulajdonosi Csoport a Vt.-t tiijekoztatja. 

(1) Egy szobh lakk albQletbe adbihoz nem adhato hozzajimlas. 

( 2 )  Alberletbe adhhoz a Tulajdonosi Csoport a berlo kerelmere akkor adhat 
hozzajarulht ha legalabb egy fel lakoszoba a berlo haszndataban marad, es az 
alberleti jogviszony alapjin a lakiisba ko1tozok, valarnint a mir a lakhban 
jogsze~en lak6k szimit figelembe vbe,  a lakh egy hannd6jira 6 m2-es 
lakoszobaresz jut. 

(3) Az (I)-(?) bekezdesben foglalt feltetelek vizsgdata nelkirl kell hozzajarulni az 
alberletbe adkhoz, ha a berlo a lakisbol gyogykezelese, kiilszolgdata, katonai 
szolgalata, szabads~gvesztese, (el6zetes letart6ztatb), kiskorii berl6 neveltetise miatt 
egy honapot meghalado idore van tivol a lakisbol. 

(4) Az (1)-(3) bekezdesben foglalt feltetelek eseten is, kizirolag a hathozott idore - 
maximum kit evre - kotott alberleti szerzodeshez adhato hozzajhlh.  

(5) A Tulajdonosi Csoport a IakhbCrleti szerz6des megsziinese u t h  a lakhban jog& 
n e b 1  visszarnarado volt alberlo elhelyez6ere kotelezettseget nem villalhat. 

(6) A lakh fizetovendeglitis cCljira t2irten6 hasznositkira e rendeletnek az alberletre 
vonatkozo eloirkai az irinyadok. 



(1) A lakkcserehez valo hozzaj&lasra, illetve a hozzajarulk megagadisara vonatkozo 
berbeadoi jogkort az Tulajdonosi Csoport gyakorolja a Fovarosi onkormanyzat 
3611 993 .(XI. 15) sz. rendeletenek keretei kozott. 

(2) A lakk berleti joga csak m h  lakas, illetve lakisok berleti vagy tulajdonjogara 
cserelheto el. 

(3) Nem lehet hozzajarulni a cserehez, ha a berlo es a vele egyiittkoltozo szemelyek a 
csere folyth nem szereznenek egy lakk egeszere tulajdont. 

(4) Ha a csere folytin tobb lakisos epiileten tulajdoni hhyadot szeremek, a tulajdoni 
hinyadnak olyan nagysag~inak kell lenni, h o g  az megfeleljen egy lakis tulajdonnak. 

(5) A csere folytan a lakkba koltozo szemellyel a berleti szerzodest ugyanolyan 
felteteltelekkel kell megkotni, mint amilyen feltetelekkel a berlo bQelte. A lakisba 
csere foiythn azok a szemelyek koltozhetnek 6 jeletkezhetnek be akik befogadksirhoz 
az Ltv. dapjin kulon engedely nem kell, illetve azok akik befogadfihoz e rendelet 
35. 9. szerint a Tulajdonosi Csoport hozzajhlt. A Tulajdonosi Csoport 
hozzaj6rulisaval befogadott szemelyek a berleti jogviszony megsziin6e eseten a 
17.9. szerint tarhatnak igenyt mkik elhelyezesre. 

( I )  Az a szemely aki a lakist jogcim nelkiil haszndja, a jogcim ndkiili haszndat 
kezdetetol szimitott 6 honapig a lakisra megdlapitott lakberrel azonos osszegii , 
hasmifati dijat koteles fizetni a kezelonek. 

(3) A lakishasznifati dij a jogcim nelhli lakishaszndat kezdetitol szhitott, 
a) 7-dik honaptol a 13-ik honapig a mindenkori lakbernek megfelel6 osszeg 

hiromszorosa, 
b) 13-ik honaptol a 34-ik honapig a lakbernek megfeleI6 osszeg hatszorosa, 
c) a 25-ik honaptol a lakbernek megfelelo osszeg kilencszerese. 

(3) Ha a jogcimnelhl lako szemely elhelyezeserol a Ltv. vagy e rendelet alapjin az 
Onk~nnan~zatnak kell gondoskodnia es a megfelel6 elhelyezest felajkdotta, az 
elfogad& megalapozatlan visszautasitisa idopontjatol, a (3) bekezdest kell 
alkalmazni. 



( I )  Helyiseget (telket) elsosorban a lakossag ellatasat szolga1o kereskedelmi, ipari, 
szolgaltatasi, tovabba irodai, az ezekhez sziikseges raktarozisi, valamint gepkocsi- 
tarolasi celokra lehet berbeadni. 

(3) Meghatarozott celra epult es a rendelet hatalybalepese elott is ezzel megegyezo 
hasznositisu helyiseget (kulonosen: iizlet, miihely, garizs, iroda) mas celra b6beadni 
luzirolag a Vt. dontese alapjh lehet. 

( 1 )  Nem lehet 4 honapnal hoszabb idore, berbeadni azokat a helyisegeket, amelyek 
felujitasarol, lebontasarol, atalakitasarol, korszeriisiteserol a Kt. dontott Is  rn emlitett 
munkak megkezdeseig kevesebb, mint hat honap van hatra. 

(1) A Vt. donti el azt, hogy az ures helyiseget milyen celra, tovabba azt, hogy licites 
palyizattal (tovabbiakban: palyizattal ) vagy versenytargyalis utjan lehet berbeadni. 

(3) A Vt. donti el: 
a) a helyiseg berleti dijat, 
b) a pdyizat es versenytargyalas eseten a pdyizat es versenytirgyalis alapjaul 
szolgalo berleti dijat 
c) a helyiseg berleti dijira vonatkozo 6vadek mertekit 
d) a berleti jog mepaltisi dijat (tovabbiakban: megvdtisi dij) amely minimum a 

helyiseg bekoltozheto forgalmi Crtekenek 10 %-a. Ettol eltCroen a Vt. donthet. 

(1) A helyiseget annak kell berbeadni, 
a) aki a berleti jogot pilyizat vagy versenytirgyalis s o r h  elnyerte, 
b) akinek a helysegre eloberleti joga van 6 az ujboli berbeadbt a berlo felrohato 
magatartka nem zirja ki, 
c) aki a berbeadoval misik helyisCg biztositkiban illapodik meg, vagy egyebkent 
cserehelyisCgre jogosult, 
d) &t a berlokivdasztisi vagy bQlokijelolCsi joggal rendelkezo szerv 
meghatarozott; 



c) akinek a Vt. az ujboli berbeadast engedelyezte, 
1) akit a Vt. eredmenytelen palyazat eseten kivalasztott, 
g) akinek szemelyerol a Kt. egyedi hatarozataban a 3. 5: (4). bekezdese szerint 

dontott. 

( 1 )  Az iires helyiseg berlojet elsosorban a 11.$.(3) bekezdese szerint a helyisegre kiirt 
versenytargyalas vagy palyizat utjan kell kivalasztani. 

(3) Nem kell a helyiseget hasznositkra meghirdetni, ha 
a) a hatarozott idore kotott berleti szerzodes megsriinese utan a helyiseget az eredeti 

celra, ugyanannak a berlonek indokolt ismetelten berbeadni, i s  errol a Vt. dont; 
b) ha a berlonek az e rendeletben meghatarozott mkik helyiseg biztosithato; I 

C )  a berleti szerzodes alapjan a berlot eloberleti jog illeti meg; 
d) a helyisegre az onkormanyzat szervenek, intezmenyenek, vallalatanak, gazdasagi 

tarsasaganak, alapitvanyanak van igenye; 
c;) a helyisegre meghatarozatt szervet megallapodk vagy jogszabaly alapjan 

berlokijelolesi vagy berlokivalasztki jog illeti meg; 
0 eletvedelmi (polgari vedelmi) helyiseg keriil berbeadasra; 
g) a 43.5. ( I  ) bekezdes g) pontjanak alkalmazisa eseten, tovabba 
h) ha az Orszag,oyiilesben Is  a Budapest Csepel Onkormanyzata Kepviselo 

testiileteben mandatummal rendekezo partoknak, (szervezeteknek) van helyiseg 
igenye. (Mandatummal rendelkezo partnak csak az olyan partot lehet tekinteni, 
amely part kepviselojenek, a valasztkok soran, a mandatumot, mint az adott pdrt 
kepviselojenek adtak at.) 

(3) A palyizaton kiviili berbeadki esetekben - az (1) bekezd6 g) pontja kivetelevel 
- a ~ulajdonosi Csoport jar el. 

(1)  A versenytargyalas vagy palyizat nyilvinos, azon minden termeszetes vagy jogi 
szemely reszt vehet. 

(3) A versenytargyalh vagy palyizat kozzetetelerol Is  a sziikseges feltetelek. 
biztositisarol a Tulajdonosi Csoport gondoskodik. 

(3) A versenytargyalas vagy palyiizat kozzetetelere a 9. 9. (3),(4),(5) bekezdiset kell 
ertelemszeriien alkalmazni. 



( I )  A palyazati luirasnak tartalrnaznia kell 
a) a palykok koret 
b) a helyiseg cimet, alapteriiletet, felszereltseget, miiszaki allapotat; 
c) a berbeado megnevezesit, cimet, telefonszamat; 
d) a helyiseg megtekintesere biztositott idopontot; 
c) a hasznositis celjat Is  a helyisegben vegezheto tevekenyseg pontos megjeloleset; 
0 a palyizati ajinlat benyiijtisakor; a polgarmesteri hivatalnal letetbe helyezendo 

banatpenz osszeget; 
g) az ovadek osszeget es a berleti dij also hatarat, 
h) a berleti dij ertekallosaga megorzese erdekeben az evenkenti emeles m6djat es 

merteket; 
I;) a helyiseg atadisiival, karbantartkaval, felujitisaval, a szerzodes megsziinesekor a 

helyiseg visszaadasaval kapcsolatos megdlapodis tartalmara vonatkozo berbeadoi 
ajanlatot; 

j) a palykzat benfljtkanak modjat i s  helyet, valamint idejet; 
k) a palykzat elbirilasinak modjat Is  idopontjat, tovabba az eredmenyhirdetes helyet 

I s  idejet. 
I) a berleti jog megvaltki dij osszegenek mertekit. A megvaltki dij merteket a Vt. 

hatarozza meg amely a helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekenek 10 $6-nal 
kevesebb nem Iehet, ez do1 felmentest a Kt adhat. 

(3) A versenytargyalki ajanlatok benyiijtasara, felbontbara es elbiralisara a rendelet 
1 1.9. (3) bekezdeset a 13. §-at Is  a 13. §-at ertelemszeriien kell alkalmazni. 

(1) A versenytargyalis vagy palykzat alapjin annak kell a helyiseget berbeadni aki: 
a) a meghirdetetthez kepest a legmasabb osszegii berleti dij rnegiizetklt vdlalja, 
b) az a) pont szerinti berleti dijnak me,oelelo, a rendelet altal szabalyozott merteku 

ovadekot a kezelo szhl i jara  a szerzodes megkotesCve1 egyidejiileg me@zeti, 
c) a palybati kiirknak megfelelo osszegii megvaltbi dijat a Polgannesteri Hivatal 

KoltsCgvetesi szhla j i ra  a szerodCskotCsig megfizette. 

(3) ~ r v l n ~ e s n e k  csak az az ajbnlat fogadhato el, arnelyik a kiirbnak minden tekintetben 
maradektalanul megfelel I s  a pilykzo igazolja, hogy a Polghes ter i  Hivatal 
koltsCgvetesi szhla ja  javira a hirdetmenyben meghatirozott osszegii biztositkkot 
megfizette. A biztositek a palykzati hirdetmenyben megviltbi dijkint meghatirozott 
osszeg 10'36-a. 



(I)  Eredmenytelen palyizat vagy \v.ersenytargyalas eseten a Vt. dont a helyiseg tovabbi 
hasznositisi rnodjarol. 

(3) Ha a palyizat vagy versenytargyalis a megvaltasi dij, az ovadek, illetoleg a berleti dij 
indulo osszege miatt volt eredmenytelen, akkor a palykatot az osszegek ujboli 
megallapitisa mellett meg kell isrnetelni. 

(3) Palyizat vagy versenytargyalas utjan nem hasznosithato helyisegek bkbeadasanak 
rnodjarol a Vt hataroz. 

(4) Ha a berbeadas nem palyazat vagy versenytirgyalk alapjan tortenik, ovadek 
megfizetkere e rendeletnek a lakasokra vonatkozo szabalyait kell alkalmazni. 

(5) A kezelo a helyiseget a kiirisban megjelolt allapotban i s  felszereltseggel, leltar alapjan 
koteles a berlonek atadni. 

( 6 )  A helyiseg berleti dija u t h  fizetendo ovadekra e rendelet 34.9-at ertelernszeriien kell 
alkalmazni. 

(1) A helyiseget akkor lehet berlotirsak reszere berbeadni, ha ebben a berlo i s  a leendo 
berlotars megallapodtak Is viillaljik a rendeletben a hozzajirulas feltetelekent 
meghatarozott kovetelmenyek teljesiteset. A berbeadishoz a Tulajdonosi Csoport 
hozzaj arulisa sziiksiges. 

(2) Berlotarsi szerzodes csak olyan helyisegre kotheto, amely meretenel fogva erre 
alkalmas Is a leendo berlotirsak a helyiseben az eredeti celnak megfelelo 
tevekenyseget kivinnak folytatni. 

(3) A Tulajdonosi Csoport a hozzajarulis feltetelekint az eves helyiskgber ketszeres 
osszegenek megfizeteset kMeles hkotni. 

(4) Ha az igy letrejott berlotimi jogviszony azert sziinik meg, mert a felek e,+ke az altala 
hasznalt helyisegr6zt a rnisik fel javara a t ruhka ,  akkor az ondlo berlove valo 
berlotars koteles az Onkoiminyzat javira berleti jog atruhkkanak szabdyai szennt 
atengedesi dijat fizetni. 

(5) A mar fennillo berlotirsi jogviszony eseten ujabb berlotirssal a felek megallapodasa 
alapjan akkor lehet szerzodest kotni, ha a berlothak az uj berlotarsnak a helyiseg 
egeszenek eszrnei reszet engedik at osztatlan hasznalatra, erre az atengedeshez valo 
hozzajBrulhra a berleti jog atadisba vonatkozo szabdyokat kell alkalmazni. 



A bkrbeadis idotartama 

(1) Ha a helyisegre vonatkozo berleti szerzodCs felmondassal a berl8 jogutod nilbli 
megsziin6eve1, a berlo haliilaval sziint meg a helyiseget ujbol csak hatirozott idore 
vagy feltetel bekovetkezteig lehet berbeadni. 

(2) A hatkozott idore szolo berbeadh idotartamirol - kiveve a 49.s. (1) bek. g) pontja 
szerinti berbeadkt - a Vt. dont az idotartam azonban nem lehet hosszabb mint 5 Cv. 

(3) Hatarozatlan idore adhato berbe a helyiseg, ha: 
a) ezt a feltetelt a pdyiizati kiiriis tartalmazza, 
b) a Kt. az egyedi hatfirozataban a hatirozatlan idejii berbedhrol dontott. 

(4) Feltetel bekovetkezeseig szerzodes &or kotheto, ha: 
a) az epiilet bonthirol, felujithir61, korszeriisiteserol a Kt. hatirozott, de ennek 

idopontja nem ismert; 
b) a helyisegre a Kt. szervenek, intezrnenyenek, thasaginak van iginye, de ennek 

teljesitese egy ev eltelte utan virhato; 
c) jogszabalyban meghatarozott kotelezetts6g alapjan a helyiseg feletti tulajdonosi, 

rendelkezesi jog elore meg nem hatirozhato idopontban megsziinik. 

(5) Az 44. $. (2) bekezd6 h) pontja alapjin, a helyiseg csak egy evre adhato berbe. Az 
egy ev letelte u h  az 44. $. (2) bekezdes a) pontja alkalmazhato. 

(1) A kezel8 a berleti szerzodes megkotesekor ervinyes, tovibba a szerzodes fennallha 
alatt CvenkCnt a KSH irhdexe szerint ~ t o z o  berleti dijban idlapodhat rneg a 
berlovel. 

(2) Ha a helyidg berlojenek kividaszt&a p d y k t  vagy versenytirgyalh utjin tortenlk, 
&or a szerzodesben azt a bQleti dijat kell megjelolni, amelyet a nyertes elnyert vagy 
elfogadott ajidata tartalrnaz. 

(3) Amemyiben a szerzodb megkot6~6e nem pdykat vagy versenytikgyalh alapjb 
kenil sor, a berbeado a berleti dij vonatkozisiiban a kovetkezok szerint tehet ajfinlatot, 
a) hatirozott idejc szerz6dbne1- ha az elbberleti jog jogosultjaval kot szerzodest - 

akkor az elozo evre ervenyes eves berleti dijnak a KSH bindexe szerint novelt 
osszegere, - 



6) ha a berbeadbra a Kt. vagy a Vt. ene vonatkozo egyedi hatarozata alapjan keriil 
sor, akkor a hatirozatban megjelolt osszegre, 

c) alberletbe adishoz valo hozzajhlis esetln a rendeletben meghatarozott keretek 
kozott, 

d) csereszerzodeshez, tovabba a berleti jog atmhazisahoz torteno hozzajamlaskor a 
helyben kilakult helyisegberek elozo evi atlagos osszegere. 

(4) Misik helyiseg biztositisanak kotelezettdge eseten a felajanlott helyiseg 
negyzetmeterenkenti berleti dija 20 O/o-kal terhet el a megsziint berleti joggal erintett 
helyiseg negyzetmeterre vetitett berleti dijatol. 

Az alapberleti dijat a KSH arindexe szerint evente novelni kell. A berleti szerzodest e 
kotelezettseg eloirisaval kell megkotni, a fennallo szerzodeseket e szerint kell a kezelonek 
modositani. 

(1) a berlo koteles gondoskodni: 
a) a helyiseg burkolatainak fellijitasarol, potlisarol, illetoleg cserejerol; 
6) a helyiseghez tartozo iizlethomlokzat (portal), hakatszekreny, vedo (elo-) teto, 

ernyos szerkezet, biztons@ berendezesek karbantartbiroi; 
c) a helyisegben folytatott tevekenydg koreben felmeriilt felbjitisrol, potlisrol 

illetoleg cserCrol 
d) az epiilet olyan kozponti berendezbeinek karbantartisarol, amelyeket a berlo 

luzikolagosan hasznal, illetoleg tart iizemben; 
e) az epiilet, tovibba a kozos haszndatra szolgalo helyisegek 6s teriiletek tisztitisikol 

es megvilagitasarol, a berlo tevekenysegivel osszefiiggo nem hbtartki szemet 
elszallitisirol 

(2) Az (1) bekezdkben felsoroltakon kiviili berloi kotelezettscigekre a berbeado i s  a berl6 
megallapodisa az iranyado. 



A BI?RBEADO~ HOZZAJARUL;~~ SZABALYAI 

Hozzaijirulis a helyisCgbe va16 befogadaisaihoz 

55. 3. 

A helyiseg berloje a helyisegbe mas hasznalot, engedely nelkul nem fogadhat be. 

Hozzaijdrulis aibirletbe adishoz 

(1) Ha a berlo a rendeletben meghntarozott felteteleket vdlalja a helyisig e D  reszenek 
meghatarozott idore szolo alblrletbe, uzemeltetesbe adisihoz a Tulajdonosi 
Csoportnak hozza kell j b l n i .  

(3) A hozzajimlk feltetele: 
a) a (3) bekezdesben meghatirczott magasabb berleti dij megfizetksenek vallalisa, 
6) annak kikotbe, hogy az albdr!> a helysegeszt a szerzodes idopontjanak lejartakor 

minden elhelyezesi igeny ne'k:;! kiuriti es a berbeadoval szernben semmifele 
tovabbi elhelyezesi igenyt ncrr tamaszt. 

c) a szerzodest az aliirist kovetl:~ i 5 napon belul kell a Tulajdonosi Csoporthoz 
hozzajarulis megszerzese ce\~SoI benrjjtotta . Az albirl6 a helyiskg haszniilatara 
csak a hozzajarulis megadas::? kovetoen jogosult. 

d) a berlonek berleti dij es koaardzisa az Onkomanyzat fele nincs. 

(3) Az alberleti szerzodes megkotkse eseten a berIeti dij a szerzodes femallta alatt a 
helyiskg berleti dijanak a ketszerese, a Vt. egyedi esetben ettol elterhet. 

BPreIti jog itruhaizaisa 

(I)  A helyiseg berleti joganak itruhizisahoz a Tulajdonosi Csoport akkor j h l h a t  hozza, 
ha: 
a) az uj bed6 dtal a helyisegben falytatni k i h t  tevekenyskg nem elentetes a 

helyiseg hasznositiisinak ciljaval, 
b) az atvevo villalja, hogy a huzzajimlkt61 szbitott  15 napon beliil, az atadoval a 

helyiseg berleti joghak atadasira kotott megdlapodisban rogzitett atadasi ar 20 
%-at, mint berleti jog atengedesi dijat, a Polgamesteri Hivatal koltsegszhlajira 
megfnet. 
Amennyiben a szerz6dksben szereplo osszeg kevesebb mint a helyiseg 
bekoltozheto forgalmi ert6.kinek 50 %-a, ugy e forgalrni ertek 20 %-nak 
megfizetesere kell a fe~tiek szeiint kotelezettseget vdlalnia az atvevonek, 

c) a berlonek berIeti dij es az Onkominyzat fele fennillo kottartozisa nincs. 



ElobCrleti jog biztositisa 

(1) Eloberleti joga van annak a berlonek, aki a rendelet hatalyba lepese utin, hathozott 
idore kapta berbe a helyiseget, ha: 
a) a helyisegben a lakossag alapellatiisa korebe tart026 tevekenysiget folytat es a 

szerzod6 megsziinese u h  is ugyanazon tevekenydg folytatisara kotelezettseget 
vdlal tovabba a Vt. hltal meghathozott megvdtiisi dijat megfizette, 

6) a Kt. a 43.5. (1) bek. g) pontja alapjin eljirva, ezt a jogot biztositja. 

(2) Az elobQleti jogot a kezelo csak az (1) bekezdkben emlitett feltetelek kikotesevel 
jogosult a szerzbddsben feltiintetni. 

(3) Az eloberleti jog elismerese thrgyaban a Tulajdonosi Csoport jir el. 



(3) Az atadonak a berleti jog atengedeserol szolo szerzodest az aliirast koveto 15 napon 
beliil kell ben@jtani a Tulajdonosi Csoporthoz, a hozzajarulas megszerzeseert.. 
A Tulajdonosi Csoport hozzijamlisa neIkI az atengedo nem bocsathatja a helyiseget 
az atvevo birtokaba. 

(3) Arnennyiben a helyiseg berleti jogat a berleti szerzodes megkoteseto1 szamitott 1 even 
beliil kivknja az atengedo atadni, 6 az 6fengedesro1 szolo szerzodbben szereplo 
osszeg nem magasabb mint a korabban idtala a helyiseg berleti jogaert fizetett 
hasznidatbaveteIi dij, pinzbeli teritis, kktalanitis, megvriltisi dij, ugy atengedesi 
dijkent az atvevonek az atengedo altal koribban fizetett fenti jogcim szerinti osszegek 
20 %-at kell megiizetnie. 

(4) Ha az atengedo olyan gazdasagi tbasagnak engedi at a helyiskg berleti jogat 
arnelynek maga is tagja, i s  a tksashg az htengedonek a helyisegben vegzett 
tevekenyskget legalabb rbzben folytatja, ugy az e rendelet szerinti hasmilati jog 
atengedesi dijat csak &or kell megfizetnie ha az atengedo a tbsasagbol kilep, vagy a 
tirsasag az atengedbnek a helyisegben vegzett tevekenysegkt nem folytatja tovabb. 

BCrleti jog cserkje 

(1) A helyiseg berleti joganak cserkjehez valo hozzajamlis feltetelei megegyeznek az 
atruhizashoz torteno houajamlis felteteleivel. 

(2) A cserehez a Tulajdonosi Csoport akkor jirulhat houh, ha az uj berlo villdja az iij 
szerzodesi felteteleket. 

(3) A Tulajdonosi Csoport a hozzijidisat koteles megtagadni, ha az itvev6 nem 
igazolja, hogy az atvett helyisegben gyakoroh kivint tevekenysegehez a hasznalatba 
veteli engedely megadisat kikithsba helyeztek. 

Mf sik helyisig birbeadfsa, 
a pinzbeli tiritksre vonatkoz6 szabilyok 

(1) A Tulajdonosi Csoport a szerz6d6 kozos megegyezkel torteno mepziintetese 
eseten, mklk  helyiseg beheadisba akkor tehet ajidatot, ha: 
a) a bQleti szerz6db ezt a Motest tartalrnazza es a berlb azt igenyli, 
b) a bkrleti szerzbdes az a) pontban felsoroltakat nem tartalmazza, de a berl6 misik 

helyiskgben torten6 elhelyezbe az onkorrnimyzat Crdekeben dl es az ehhez d o  
hozzajidhst a Vt megadta. 



(3) A Tulajdonosi Csoport a rnisi:.  helylseg biztositasakor nem koteles a cserehelyisegre 
vonatkozo megfelelosegi ss,:t~alyokat alkalmazni. Olyan masik helyiseget kell 
felajanlani, amely a berlo teve; cnysegenek folytatkara dkalmas. 

(1) Ha a berlo mbik helyiskgre ncm tart igenyt vagy a felajhlott helyiseget nem fogadja 
el, akkor rdszdre a Vt. penzbeli terith rnegfizetksere tesz ajhnlatot. A penzbeli teritds a 
Polghesteri Hivatal koltseg~etesi szhlajat terheli. 

(2) A penzbeli terites osszege a helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekenek 50 %-ig 
tejedhet. Hatirozott idore sziilo berlet eseten a forgalmi ertek 25 %-ig. A penzbeli 
terites merteket a Vt. Uapitja meg. 

(3) Ha a berlo a szerzddes kozos megegyez6sel tortino megsziintet6et azert 
kezdemenyezi, mert a tevkkenyseget nagyobb vagy m b  szempontbol szimara 
elonyosebb adottsagu helyisigben kivanja folytatni es a helyisdg berbeadkara a 
rendeletben foglalt szabdyok fig~elembevetelevel lehetoseg van, akkor a Tulajdonosi 
Csoport felajhlhatja, az erte4'idonbozet megfizetesenek kikotese mellett, a mbik 
helyseget berbevetelre. 

(4) Az ertekkulonbozet megallz~itisakor a ket helyiseg bekoltozheto forgalmi erteket 
kell figyelembe venni. 

(1) Ha a berlo a helyisegben vigett  tevekenyseget modositani kivinja, ahhoz a 
Tulajdonosi Csoport hozzijan?!iisat kell kkrnie a tenyleges profilmodositis el6tt ! 5 
nappal. 

(2) A Tulajdonosi Csoport hc~zzijarulas~ak feltetele, hogy a bed6 a tervezett 
tevekennysegre jogosult legyen 6s az a helyiseg rendeltetesevel ne legyen ellentetes, 
valamint, hogy a ber6 igazolja 2 kerelem benyi$kaval e,+dejUleg, hogy a helyiseg 
modositott haszndatbaveteli engedelyenek megadisat rrCzere kilatkba helyeztek. 

(1) Az 1993. december 31-ig k0i6tt hatkozatlan idore, vagy feltetel bekovetkezeseig 
szolo berleti szerzodbsel rendelkez6 - de haszndatbavCteli dijat nem fizetett -, illewe 
e rendelet hatalyba lepeset kovetoen megvdtki dijat nem fizetett berlo, csak 
forgalomkepesse tett Erleti jogat adhatja at it csak a berleti szerz6db id6tartamhra. 



(3) -4z ( I )  bekezdes szerinti hatarozott idore v a g  feltetel bekovetk(5zkseig szolo berleti 
szerzodessel rendelkezo berlo, a helyisegberlet jogat a Tulajdonosi Csoport 
engedelyevel forgalomkepesse teheti. A forgalomkepesd tetel engeddyezbeert, 
forgalomkepesse teteli dijat kell fizetnie a berlonek az Onkormanyzat koltsegvetesi 
szhlajiira. 

(3) A forgalomkepesse teteli dij a b6leti jog hataq0zath.n idejiivi viltoztatisa eseten a 
helyiseg forgalmi ertekenek 50 O/o-a, de minimum a 2 eves berleti dij. 

A helyiskgbkrlet felmondisa 

A hel~~segberletet a kezelo az Ltv.-ben szabdyozott esetekben cserehelyiseg biztositisa 
nelkul felmondhatja amennyiben a helyiseg berloje a helyiseget 6 honapon keresztid nem 
haszndja. 

Az intkzmknyek iltal hasznilt heiyisCgek 
albkrletbe adasa 

(1) Az Onkormanyzat intezmenyei es vallalata jogszerii haszndataban dl6 nem lakis 
celjara szolgilo helyiseget a feladatuk ellathbra sajat m a s k  hasznilhatjik. 
Amennyiben a feladat stiinetelese 15 napnal nem hosszabb, erre az id6re - nem 
hosszabbithato - szerzodessel berbe adhatjdq a helyiseg rendeltetesevel nem ellentetes 
tevekenysegre. 

(2) A feladat sziinetelise folytim idolegesen feleslegesse d l 6  (kivetel az oktatisi, nevelesi 
d n e t )  helyisegeket kotelesek a Tulajdonosi Csoportnak bejelenteni, megjelolve a 
feladat sziinetelbenek virhato idotartarnat. Erre az idotartamra a helyiseget a 
Tulajdonosi Csoport jogosult a jelen jogszabilyban meghatirozott modon a 
helyisegberbeadis szabdyai szerint hasznositani. Az ideiglenes berleti szerzod6 nem 
veglegesitheto. 

(3) A feladat vegleges megsziintetese eseten a (2) bekezdesben foglaltakat kell 
alkalrnazni azzal, hogy a helyiseget vegleges jelleggel is hasznositani lehet. 



(1) A helyisegre berleti szerzodest a korabbi bkrlo jogutbdjaval csak a Tulajdonosi Csoport 
jogutodlist elismero igazolisa alapjin lehet kotni. 

(2) A jogutodnak a jogut6dlis elismer6set a Tulajdonosi Csoporttol: 
a) az Ltv. 41. $. szerinti esetben a haldozist koveto 30 napon beliil, 
b) az Ltv. 42. 5. (2) bek.szerinri esetben az italakulisnak a cegbirosighoz tortent 

bejegyzeset koveto 15 napofi beliil, 
c) az Ltv. 4. $. (1) bek. szerinti esetben az adisvetlei szerzodls megkoteset koveto 

15 napon beliil 
kell kemi. 

(3) A hathrido jogveszto. Igazolasi kkrelemnek a Vt., egyedi dontes alapjan, helyt adhat. 

(4) A jogutbdnak a jogutodlisa elismerCsCnek keresekor igazolnia kell, hogy az Ltv.-ben 
fog1 alt szabalyoknak megfelel. 

(5) A jogutod a helyisegben a jogelijd ievekenysiget folytathatja. 



Szolgalati lakiis i s  firohely berbeadisinak kiilonas szabilyai 

(1) Szolgdati lakisra 6s ferohelyre berleti szerzodest a kezelo, iIIetve az intezmeny 
vezetoje az e rendeletben megallapitott szabalyok szerint azzal kothet aki: 
a) Kozjegyzd dtal hitelesitett befogad6 nyilatkozattal rendelkezik a munkaviszonya 

b h e l y  okbol vdo megsziintenek esetere, i s  
b) kotelezi magat, hogy a a szolgalati lakasbol, ferohelyrol a szerzodes megsziintet 

koveto 15 napon beliil elkoltozik es onmaga, 6 az iltala jogszeriien befogadott 
szemely(ek) elhelyezeser~l sajit maga gondoskodik. 

(2) A szolgblati lakbba, fer6helyre az Ltv. 61tal meghatirozott bkrbead6i hozzijij8r;lis 
nelkiil befogadhato szemelyeken kiviil mis szemelyt befogadni nem lehet, ilyen 
berbeadoi hozzajhlas nem adhato. 

(3) Szolgalati lakis csak lakis celjara hasmhlhato, albirletkent tovabba a lakas egesze 
illetve e 9  rbze nem lakis celjara nem hasznosithato. 

(4) A rendelet hatidyba lCpCse elott szolgdati lakits es ferohely hasznositisara kotott 
szerzbdbeket a berleti szerzbdb megkotoje koteles 1994. Bpnlis 30-ig feliilvizsgalni 
es azokrol, tetelesen a Kt-nek beszamolni. 

Lakiis bkrbeadsisa bir6sigi itClet alapjin 

Akiket a bk6sSg a hibassag felbontisa eseten vagy m h  okbol sajat elhelyezesi 
kotelezettseg kimondisa new1 kotelezett az onkormihyzati lakis elhagykhra, azok 
reszere az Ltv. 31. $. (3) bekezdese dpjin az Onkorminyzat elhelyezesi kotelezettsege 
keletkezksenek iddpontja szerinti sorrendben lehet, legfeljebb 1 szobis, komfort nelhli 
lakis berbeadisira ajhlatot tenni. A Tulajdonosi Csoport. az Crintettet i s  a kezelot ertesiti 
a berbeadhsra felajaott lakh cimerol. Ha a berleti szerzodest az erintett az igazolis 
kezhezvetelktdl szhitott 15 napon beliil nem koti meg, ligy az Onkorminyzat eIhelyezCsi 
kotelezettsege megsziinik. 



Az itmeneti lakisok birletinek rendezise 

( I )  Azok a berlok akihek e rendelet hatalyba lepese elett, nijegyzek alapjan 
hasmdatbaveteli dij fizetesi kijtelezettseg nelkul utaltak ki lakbt, 1994. december 
31-ig jogosultak - a korabbi jogszabalyok szerint szamitott haszndatba veteli dij 
osszegevel megegyezo mertekii, az Onkorminyzat reszere fizetendo tCrites elleneben 
- a lak& hatirozatlan idore berbe venni. 
Aluk e jowkkal nem kivannak elni, azok lakisberleti szerzadeset a kezelo, 1999. 
december 31-ig szolo hatarozott idejii szerzodesre valtoztatja at, a berlo szamara 
eloberleti jog nem biztosithato. 

(3) A Vt. dont azon lakasokra fenna116 berleti szerzodksek tovibbi sorsarol, amelyeket e 
rendelet hatdyba lep6e elott, lakisfellijitk, eletveszelyes lakk kiiiritese jogcimen, - 
hatarozott idore - utaltak ki. 

A korabban hatdyos jogszabalyok alapjan benyrjjtott 6 nyilvantartisba vett 
lakisigenylesek e rendelet hatalybalepesevel megsziinnek. A Tulajdonosi Csoport a 
lakisigenyloket err01 hirdetmeny utjan ertesiti. A Kt. a lakisigenylbi leteti dijakat kezelo 
penzintezetet felhi j a ,  hogy a leteti dijakat a jogosultak reszere hesse  vissza. 

A korabban jovihagyott IakkigenylCsi ne je,gyzeken szerepl6 szemilyek lakisigknyenek 
k i e ~ e ~ i t e s ~ o l  a Vt. dont. DontbCrol a Kt.-t tajekozatja. 



A IakisbCrleti jogviszony folytatssira vonatkoz6 jog elismerCse 

Alu az Ltv. es e rendelet alapjan a berlo halda eseten a lakisberleti jog folytatasara 
jogosult, a berlo halalato1 szimitott 60 napon belul koteles a joginak elismereset kemi a 
Tulajdonosi Csoporttol. Hatirido elmulasztisa eseten, a hatirido leteltetol szkitott 30 
napon belul igazolisi kerelmmel fordulhat a jogosult a Vt.-hez. A Vt. az igazolisi 
kerelernnek a jogosult szemelyen kiviil d10 ok eseten adhat helyt. A hatirid8 letelte, az 
igazolisi kerelem elutasitisa vagy a jogosultsag elismeresenek megtagadisanak eseten a 
Tulajdonosi Csoport intezkedik a kezelo fele a lakk kiun'tese irant. A kiuriteshez 
sziikseges eljarist a kezelo fol ytatja le. 

(1) Licites palykzat meghirdetese eseten, egy meghatarozott helyen i s  idopontban, 
minden pdykzo jelenleteben kell a licitdast lefolytatni. A licitalison csak azok 
vehetnek reszt akik a Shatpenzt befizettek, illetve aluk a licitdist bonyolitjak. 

(3) A palykzatot az nyeri el aki a lepagasabb berleti dij megfizetesere tesz ajanlatot. 

(3) A licitlepcso merteket a Vt. helyisegenkent is meghatirozhatja. 

(4) A nyertes dtal befizetett banatpenz az egyeb fizetesi kotelezettsegekbe beszamitisra 
k e d ,  a tobbi pdyizo a bhatpenzt a licitidis befejezke u t h  visszakapja. 

(5) A licitdisi eljiris egyeb szabalyait a Vt. dlapitja meg, e dontberol a Kt-t 
tajekoztatja. 

AdatvCdelmi szabdlyok 

(1) A Polginnesten Hivatal Tulajdonosi Csoportja a torveny keretei kozotf jogosult 
nyilvhtartani es kezelni rnindazokat a szemelyes adatokat amelyeket az Ltv., a 
F6viirosi Kozgydes rendeletei 6 e rendelet alapjh a berbeadis felteteleinek 
megdlapitisa, illetoleg a Tulajdonosi Csoport a houajarulis megadisirol torteno 
dontis erdekeben igenyel. 



(3) A jovedelmi he!yzet megallapitasahoz a szemely'i jovedelmado bevallas alapjaul 
szolgalo adatokat kell figyelembe venni. Az adatszolgaltatisi kotelezettseg szocialis 
berlet eseten, az egyiittelo nagykoni houatartoz6 jovedelmere is hterjed - a 
3211993 .(II. 17.) sz. Korm. rend. 1. sz. melleklete szerint . 

(3) A nyilvantartitsbol adatot szolgaltatni, a Ltv. 84.5. (4) bekezdeseben bglaltakat 
kiveve, nem lehet. 

(1) A kezelo koteles minden a kezeleseben lev0 lakasr61, helyisegrol, telekrol, amely a 
hatdyos jogszabiilyok alapjin ezeknek tekintheto, nyilvhtartast vezetni. 
A nyilvantartasban minimalisan fel kell tiintetni: 
a) az ingatlan helyrajziszimat, tulajdoni lapszamit, pontos cim&, 
b) a lakits i s  helyisig eseteben az ingatlanon beluli pontos elhelyezkedeset es 

negyzetmeterrel megjelolt ossznagysagat, komfortfokozatat Is a hozzatartozo 
egyeb helyisegek adatait, 

c) a lakits i s  helyiseg egyes helyisegeinek szamat, rendleteteset es negyzetmeterrel 
megjelolt egyenkenti nagysagat, 

d) a lakits, helyiseg es telek berbeadott voltat, 
e) a berlo nevet, cimet, az altala jogszeriien befogadott szemelyek nevet, cimet, 
0 a berleti dij nagysagat, arra adott esetleges kedvezmenyeket, esetleges berleti dij 

tartozitst, 
g) az ovadek rnertiket megfizetettsCgCnek dlapotit, felhasznditsinak dlapotat, 
h) a megdtisi dij nagysiigat, 
i) az esetleges alberlo, (iizemeltsto) nevet, cimet, a .  alberleti id6 tartalmht, 
j) a birlettel i s  hasznilattal kapcsolatos minden olyan adatot es esemenyt, amely a 

berleti szerzodes fenndltiira befolyissal van. 

(2) Vt. a lakis vagy helyisCgallomhybo1 torli azt a lakist vagy helyiseget, arnelyrol a 
miiszaki hatosag megdlapitotta, hogy az eredeti rendeltetesi celjira - a hatdyos 
eloirkok alapjin - nem haszndhat6. 



Megillapodis a lakais, helyisig, telek birleti szerz6dCsinek 
kozos megegyezCssei va16 megsziintetCstr01 

(1) A Vt es a bCrJ6 megaIlapodhatnak a I&&, helyidg 6 a telekbirleti szerzodes kozos 
megegyezessel valo megsziinteteseben, oly modon, h o g  masik I&& es telek 
berbeadka helyett a Vt. penzbeli terites ny$tisarol intezkedik a berlo fell. -4 
pinzbeli terites mirteket a Vt dlapitja meg, azonban az a hatarozatlan iddre 
berbeadott berlemeny bekoltozheto forgalmi ertekknek 50 %-anal magasabb, a 
hatarozott idore bkrbeadott berlerneny bekoltozhet6 forgilrni ertekenek 25 % - h d  
magasabb nem lehet. 

(2) A pinzbeli tCritis az Onkorm&nyzat koltsegvetiset terheli. A penzbeli terites 
kifketesire akkor keriilhet sor, ha a berleminyt a kezelonek rendeltetesszer- 
haszndatra alkalmas idlapotban atadtik. Ezt koveto 15 napon beliil kell kifizetni a 
penzbeli teritest. 

(3) A berl6 a berleti szerzodes (1) bekezdes szerinti kozos megegyezzQsel valo 
megsziintetbere szolo ajanlatat a Tulajdonosi Csoportnd tejesztheti elo, amely 
ajanlat tartalmazhatja az idtala kert penzbeli terites mlrteket. A berlo az ajhlatat 
koveto 60 napig, a helyiseg berleti jogat mhra  nem ruhizhatja at, illetve mas 
haszndataba nem adhatja. 

E rendelet a kihirdetes napjh l ip hatdyba. 




