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Budapest-Csepel ~nkorm~nyzata 
811 994. (111.1 .) Kt rendelettel modositott 

5/1994. (I. 18.) Kt rendelete 
az onkormalayzat tuIajdoniban a'U6 

Iakisok, nem lakis ce'IJ"ra szoIgiI6 helyise'gek 
ds telekingatlanok bdrbeadisa'nak felte'teleirol 

A lakitsok es nem lakk celjira szolgdo helyisegek berletere, valamint az elidegenitesiikre 
vonatkozo egyes szabdyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torvenyben (a tovabbiakban: 
Ltv.), tovabba a helyi onkorminyzatokro1 szolo 1990. evi LXV. torveny (a tovabbiakban: 
&.) 79. 3. b) pontjaban kapott felhatalmazis alapjh Budapest-Csepel Onkorminyzata 
Kepvisel&testiilete (a tovabbiakban: Kt.) a Budapest-Csepel Onkormhyzata tulajdonaban 
dl6 lakbok, helyiskgek es telekingatlanok bebeadkhak felteteleirol - a Fovirosi 
Onkormanyzat 3511 993.(XI.. 15.) es 3611 993 .(XI. 15.) rendeleteinek keretei kozott - a 

/.- kovetkezo rendeletet alkotja. 

A rendelet hatailya 

(I) A rendelet hatdya Budapest-Csepel Onkorminyzata (a tovabbiakban: 
Onkorminyzat) tulajdonaban Q rendelkezese alatt dl6 lakkokra 6 helyisegekre 
te jed ki, tekintet n d h l  ma,  hogy azok hol taldhatok. 

(2) Az onkormhyzat koltsegvetbi szervenek epiileteben lev0 - a rendelet hatdyba 
lepesekor a koltsegvetesi szerv rendelkezese alatt dlo, szolgdati lakhnak min6siilo - 
lakits berbeadkinak es a bebeadoi hozzajhlk felteteleit a kepviselotestiilet 
hatirozza meg. 

(3) A rendelet hatdyba Iepeset kovetoen megiiresedo szolgdati ferohelyre uj belovel 
berleti szerzodest kotni az e rendelet dtal meghatkozott feltetelek alapjin az 
intezmeny vezetoje koteles. 

(4) A (2) bekezdkben emlitett lakitsok es helyisegek berletere az onkormanyzat 
torzsvagyonira vonatkozo - e rendeletben meghathrozott szabdyokat - is alkalmazni 
kell. 



(5) A vagyonatado bizottsag hathkorevel vagy tulajdoni igeny alapjiin indult birosagi 
eljirhsal erintett lakb 6 helyiseg berbeadbira, az emlitett eljirbokban hozott 
jogeros Q vegrehajthato hatkozat meghozatalaig, e rendeletet kell alkalmazni, ha a 
berbeado a rendelet hathlybalepesekor az Onkormhyzat koltsegvet6i szerve vagy a 
volt keriileti Ingatlankezelo Vdlalat Kt. dtal letrehozott jogutodja. 

(1) A Kt. a lakhok es helyisegek berbeadhhak felteteleit, az eljirh rendjet e 
rendeleteben hathrozza meg. 

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

A bdrbeadbi jogokat gyakorl6 6 a bdrbeadbi 
kotelezettsdgeket teljesito szervek 

(1) A Kt. a tulajdonjogiin alapulo berbeadoi joga gyakorlbara az onkormiinyzat 
Vagyonkezelo Vdlalatanak igazgatoja mellett, mellerendeltsegben, miikodo Vezeto- 
testiiletet hoz letre. A vdlalat alapito okiratat a Vezeto-testiiletet letesito okirata szerint 
kiegesziti. 

(2) A letesit6 okirat elkeszitesere es ez alapjiin az alapito okirat modosithira a 
Polgarmestert keri fel. 

(3) A berbeadhsal osszefiiggo kezeloi feladatokat a korabbi hathlyos jogszabdyok 
alapjh az alapito okiratban, illetve e rendelet s z e ~ t i  hlon megdlapodhban 
rogzitett modon 
a) az Onkormkyzat Vagyonkezelo Vdlalata (todbbiakban: kezel6) latja el. A 

kezel6 e rendeletbol adodo feladatkorenek bovitesere a Vt. a polghester 
egyetertbevel jogosult. 

b)Kezeloi joggal rendelkezik a kor&ban dtala, es korabban a Polghnesteri Hivatal 
szervezeti egysege dtal kezelt ingatlanokra a Polghesteri Htvatal 
Intezmenyellato Irodaja. 

(4) Ha a rendelet nem jeloli meg a berbeadoi jogokat gyakorlo es berbeadoi 
kotelezettseget teljesit6 szervet, a jogok es kotelezettsegek a Vt-t illetik, illetve 
terhek. A Vt. feladatkoret a Polghesteri Hivatal e celra letrehozott Jegyzoi 
Iroda Tulajdonosi Csoportjanak kozremiikodesevel latja el. 



(5) A Kt. a polginnester inditvhya es eloterjesztbe dapjh  az onkomhyzat erdekeben 
b h e l y k  lakb es helyiseg tekinteteben kometleniil gyakorolhatja a berbeadoi 
jogokat, e dontesd a helyben szokbos modon nyd~ossag ra  kell hoznia. 

(6) A Vt. a Polginnester javaslata alapjh a Kt. v i d q a  meg. A Vt. megvaasztott 
tagjait kiil6n &j& illeti, mely az onkomhyzat koltsegvetb6t terheli. 

(7) A Vt. mukodesi rendjerol, a tagok dijazbhak mertekerol, a tagok visszahivbirol, a 
Vt. feliigyeleterdl a Idesito okirat rendelkezik. 

(8) A Vt.-t dontesi jog csak az e rendeletben meghatirozott kerdesekben es mertelug 
illeti, illetve kotelezi. A Vt. a vddatot feladata e l l a h  alapjh illetd, valarnint 
igazgatoja hatiiskorebe tartozo dontesi jogkort nem vonhatja el. 

(9) A Vt. a jegyzd fele inditvhyozhatja a Tulajdonosi Csoportnak az e rendeletba adodo 
feladatok elvegzesere utasitb adisat es annak elvegzesere ha t~domeg~lap i tba t .  

(10) Az (I), (3), (4) bekezdesben megjeloltek feladataik ella- s o r b  kotelesek egyrnbsal 
egyiittmiikodni, a kert adatokat haladektalanul a misik szerv rendelkezesere 
bocsatani 6 szakmai ismeretekkel a mbik szervnek segitseget adni. 

(1) A lakb- 6 helyiskgberletre vonatkozo szerziidest megkiitni es modositani csak a Vt. 
jogkiireben kiadott engedely (tovabbiakban: igazolb) alapjh lehet. 

(2) Az igazolist a Tulajdonosi Csoport adja ki a rendeletben meghathrozott hatiiskori es 

/ 
eljirisi eloirboknak megfeleloen. 

\ 
I 

(3) A berleti szerz6dest a (I), (2) bekezdesben foglalt keretek kozott a kezel6 szervezet 
foglalja irbba. 

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



A felmondb szabailyai 

A Ltv. 24. $-in& (I) bekezdeseben szabdyozott felrnondhi jogot a kezel6, az 1. $. (2) 
bekezdese alapjim az Intemeny vezetoje gyakorolja, kiveve a 21. $. (2) bekezdese esetet, 
vagy, ha a felrnondikra a Kt. dtd meghathrozott feltetel ad alapot. A 3. $. (5) bekezdese 
alapjh a felrnondbi jogot a Kt. gyakorolja. 

A lakiisok bCrbeadaishnak jogcimei Cs iltalhnos feltCtelei 

(1) Alakasokat: 
a) pdykat utjan szocidis berletkent, 
b) versenytkgyalb utjh piaci berletkent, 
c) berlokijelolesi es b e r l 6 k i ~ a s ~ i  jog alapjim, 
d) torvenyben eloirt elhelyezesi kijtelezettseg, 
e) torvenyben eloirt berbeahi kotelezettseg, 
0 a rendeletben eloirt - mhik lakh biztositishra vonatkozo kotelezettseg, 
g) a rendeletben meghathrozott lakhgazddkodhi feladatok, 
b) a kenyszerberletek felszhmolha, 
i) a rendeletben meghathrozott m h  onkormhyzati es kozerdekii celok 

megvalositisa erdekeben, tovabba 
j) lakbcsere alapjh lehet berbeadni. 

(2) A Kt. a Vt. el6te jesztese alapjh minden ev februhr 15-ig meghathrozza, hogy az 
adott evben vkhatoan megiiresed6 lakhok berbeadhimd az (1) bekezdesben 
megjelolt jogcimek koziil rnelyeknek kell elsobbseget biztositani. 

(3) A Kt. (2) bekezdesben emlitett hathrozatbak keretei kozott a Vt. hatirozza meg az 
ures vagy megiiresedo lakhok berbeadhhak jogcimet, a teljesites utemezesCt vagy 
konkret idopontjat kiveve, ha a lak& berl6kijelolesi vagy berl6kiviJasztirsi jog 
alapjh kell berbeadni; 

(4) A pdyhzat alapjh letrejott berlet szocidis-, jovedelmi es vagyoni helyzet alapjhn 
letesitett berlet (a tovabbiakban: szocidis berlet) lehet. Az iires lakkok az (1) 
bekezkes a) pontja szerint kizkolag nyilvhos pdyhzat utjim adhatok berbe. 



(5) A versenythrgyalb alapjh piaci alapu lakbberlet letesithet?, a 10.5. (1) bekezdhbz 
meghathrozottak szerint. 

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

Pailykat szociailis, jovedelemi Cs vagyoni helyzet alapjain 
tortCn8 birbeadaisra 

(1) Szocidis, jovedelmi es vagyoni helyzet alapjh lehet a lakbt berbeadni annak a 
pdyhzonak, aki megfelel a Fovhrosi Onkormiinyzat 3511 993 .(XI. 15.) rendeleteben 
meghatiirozott felteteleknek es vele szemben nem d l  fern kizhro ok. 

(2)  Szocidis berlet csak azzal letesitheto, aki 
a) a palyhzat benylijtbhra megallapitott hathapig a 18. Betevet betoltotte, 
b) a rendelet hatdybalepese el6tt 3 ewe1 nem berleti szerztides, kiutalo hatkozat, 
jogszerii befogado okirat nelbl, illetve a rendelet hatdybalepbe u t h  nem 
b i r t o k h a b o r i t ~  koltozott be a rendelet hatdya ala tartozo lakbba, 

c) a pdybat benylijthsha megdlapitott hahap to l  s a t v a  ot Cvnel hosszabb id6 
ota rendelkezik dlando bejelentett lakbsal, illetve tartozkodbi hellyel a XXI. 
keriiletben, kiveve azt a hajlektalant akinek utolso illando bejelentett lakcime a 
XXI. keriiletben volt, 

d) a pdybat benylijthsira nyitvaiillo h a h a p i g  benytijtotta p d y k t a t  a Csepeli 
Onkormiinyzat Polghesteri  Hivatalhd, 

e) a mhr meglevo berlemenyere lakber vagy kdziizemi dij tartozba nincs, 
f) vdlalja a lakbra megillapitott ovadek me&etb&. 

(1) Szocidis berlet eseten a lakasigeny merteket meg nem halado s z o b a s z ~ u  lakb 
adhato berbe. (A lakbigeny metekcit a rendelet 1. sz. melleklete tartalmazza.) 

(2) A lakkigeny mertekenek megdlapitkhd a szociiUis berletre jogosultat 6 a vele 
dlando jelleggel e-ttlako azon szemelyeket kell figyelembe venni, akik a berbeado 
hozzajhlasa nelkul fogadhatok be a lakasba. 

(3) A (2) bekezdesben emitett szemelyek koziil nem lehet figyelembe venni azokat, akik 
lakL tulajdonjogival (vagy IIZ-et eler6 tulajdoni hhyaddal) lakk haszondvezeti, 
illetve berleti jogaval rendelkeznek. 



Pailyaizati eljf rb 

(1) A szocidis berletre kiirt pdyizaton a 7. 9. (1) bekezdesben meghatilrozott 
felteteleknek megfelelo szemely vehet reszt. 

(2) A pdyizat iires lakh berbev6telere irhato ki. 

(3) Pdyizat irhato ki helyredlitott es olyan lakis berbevetelere, arnelynel a pdyizonak a 
berleti jog megszerzeseert a helyredlitis kotelezettseget virllalnia kell. 

(4) A pdyizatot a D3. keriiletben terjesztesre keriilo onkormhyzati ujsagban kozze 
kell tenni es 15 napra az onkorminyzat, tovabba a kezelo hirdetotablaj~ ki kell 
fbggeszteni. 

6~:: .- . 
I (5) A pdyizonak lehetove kell tenni, hogy a lakist megtekintse. 

(1) A p d y h t i  kiirhnak tartalmaznia kell: 
a) azt, hogy szocidis jellegii berbeadhra keriil sor, 
b) a lakis cimet, alapteriiletet, szobaszirnat, kornfortfokozatht, 
c) a lakhra megdlapitott berleti dijat, 
d) a pdyizati felteteleket es az elbirdas szempontjait, 
e) a p d y h t  benyiijtishak helyet, idejet, rnodjat, 
4 az eredrneny kozlesenek modjat es idopontjat. 

(2) A helyreillithi kotelezettseget eloiro pdyizati kiirzisnak az a) - f) pontokban 
felsoroltakon ~l tartalrnaznia kell: 
g) a lakzis megtekintesenek idopontjat, 
h) az elvegzendo munkik megnevezbet, 
11 a mu&& elvegzesere megszabott hathidot, 
j] az eloirt munkhkra elszirnolhato koltsegterites osszeget, 
k) a koltsegek berl6 reszere torteno megteritesenek rnodjat es idej6t. 

(3) A pdyizatot a Vt. dtal elore meghatitrozott tartalmu nyomtatvhyon kell benyiijtani. 
A nyomtatvhy ingyenes, a PolgSirmesteri Hivatal Ugyfelszolgdati Lrodajh 
szerezheto be. 

(4) A koiabbi pdyhzatra benyiijtott pdykati nyomtatvhy a kbobb kiirasra keriilo 
pdyizaton nem veheto figyelembe. 



(5) A pdykatnak tartalmaznia kell: 
a) a bebevetelre ajhlatot tevo nevet, a lakbba koltozok szha t ;  
b) a lakk berleti dijat, tovhbba a berleti dij evenkenti ernelkedbe alapjh 

megdlapitott osszeg megfizetesere vonatkozo kotelezettseg vdlalbat, valamint a 
pdyhati koltsegek, illetve az ovadek megfizetesere vonatkozo millalist, 

c) a pdyko ny~latkozatfit amol, hogy nem esik a kizko feltktelek ali, illetve 
megfelel a pdykat Vt dtal kialakitott egyeb felteteleinek, valamint a szocidis 
bkrlet feltkteleinek.. 

d) a (2) bekezdes alkalmazbakor lakbban elvigzendo munkiik, hat5ridejenek 
betartiska, a vhrhato koltsegek elolegezesere vonatkozo kotelezettsegv~alhst.. 

(6) A pdyizatok rangsorolbiihoz sziikseges pontrendszert a Vt. dolgozza ki b err61 a 
Kt-t thjekoztatja. A pontrendszer szerinti rangsorolast a Tulajdonosi Csoport v e p  el, 
a Vt. a kialakult sorrendet lakbonkknt Mon-kiilon jegyzokonyvben rogziti. 

.. 
f . :  

(7) Pontegyenloseg eseten a Vt. vdasztja ki azt a pdykot akinek a bbleti szerzodes 
megkotesere ajhlatotot kell tenni. 

(8) A Vt. donteset a Tulajdonosi Csoport fiiggeszti ki az Onkormhyzat hirdetotablajara 
a dontest koveto 8 napon beiiil. 

(9) Aki a pdyizattal szocidis b6let letesitesere lehetoseget nyert, az eredmeny 
lufuggesztesetol szhitott 15 napon beld koteles igazolni a szocidis berletre vd6 
jogosuitsagat, ennek elmulasztiua a pdykatbol valo kiedset eredmenyezi. 

(1 0) A vagyoni jovedelmi 6 szocidis koriilmenyekre vonatkozo igazolbt elbirdas 
celjabol a Tulajdonosi Csoportnd kell benylijt. .  

(I 1) A nyertes visszalepese vagy a (9) bekezdesben meghatiuozott hatirid6 elmulasztisin 
alapulo kiesese eseten a rangsorban kovetkezo pdyko lep elore. 

i - (12) A jogosultsag meghllapithsa u h  a Tulajdonosi Csoport kidlitja az igazolbt. 

(13) A helyredlithi kotelezettseggel kiirt pdykat eseten a kotelezettseget idlaloval - a 
Tulajdonosi Csoport ilyen ertelmii igazolka alapjh - csak berleti eloszerzodes 
kotheto. A bkrleti el6szerzodCs a lakbba torten6 bekijtozesre nem jogosit. A berleti 
szerzodes akkor kotheto meg, ha a kezelonek a munkhk elv~gzCsero1 szolo igazoIasa 
u t b  a Tulajdonosi Csoport az igazolhst kiadta. 

(14) A szocidis berletre pdykonak nydatkoznia kell, h o g  ha a szerzodes megsziinesekor 
a szocidis berletre vonatkozo feltktelek hihyaban reszere a lakas nem adhato berbe 
6s a 22.9. (5) bekezdeseben foglaltakkal elni nem kivhn, ugy a lakht eIhelyezesi 
igeny nelM a szerzodes megsziineset koveto 15 napon beliil kiiiriti. 



(1 5) A pdyhzatot elnyero dtal felajhlott berleti dijat tizenka havonta emelni kell a KSH 
dtal kozzetett utolso honapnak az elozo ev monos idoszakatol szimitott fogyasztbi 
arindexe szerint.( tovhbbiakban: KSH irindex) Ennek megfizetedre a pdyhzorazk 
kotelezettseget kell vdlalnia. 

(16) Azt a pdybatot, amely a (5), (9), (14) 6s (15) bekezdesben megjelolteket nem 
tartalmazza, ervenytelennek kell tekm teni. 

Versenythrgyalhs piaci alapon tiirtbno birbeadhsra 

( 1 )  1994. junius 30-ig csak olyan iires vagy megiiresedo lakis berbevetelere irhato lu 
versenytirgyalis, amely korabban nem szocihlis lakhkent keriilt kiutalkra. 

(2) 1994. junius 30. u t h  a rendelkezesre dl6 lakisok figgvenyeben a Vt. donti el, hogy 
mely lakisok piaci berbeadisira irhato ki versenytkgyalis 

(3) Piaci alapu berbeadisra luirt versenytkgyalis alapjh annak kell a lakas berbeadiska 
ajanlatot tenni, aki a meghirdetett berhez kepest a legrnagasabb berleti dij 
megfizetedt vdlalja. A pdyizonak a versenytkgyalisi ktirkban meghatirozott 
berleti dij emeleskre kell ajidatot tenni. 

Versenythrgyalbi eljhris 

(1) A piaci alapu berletre kiirt versenytkgyalkon barki reszt vehet. 

(2) A versenytirgyalis luirkakor 9.9. (2), (4), (5) bekezdeset es a 10.9. (3) bekezdeset 
ertelemszeriien kell alkalmazni. 

A piaci alapu berletre benylijtott berbeveteli ajdatot  &, megcimzetlen, feladot, s 
mas jelet nem tartalmazo boritekban az Tulajdonosi Csoport nil kell leadni. Az 
ajhlatot tartalmazo boritekot sorszhnal kell ellatni. E sorszimot atveteli 
elismervenyen kell az atadoval kozolni. Az atveteli elismervenyre az atvetel datumh 
es sorszimh, valarnint az htvevo neven, a Tulajdonosi Csoport belyegzojen kiviil 
mas nem jegyezheto fel. A luadott sorsz~okro l  nyilvhtartist kell vezetni. A 
nydvantartist az ajanlatok benylijtaska megdlapitott idopont lejk-takor a Vt. e g  
tagja 6s a Tulajdonosi Csoport vezetoje za rja le. 



(4) A piaci alapu berletre vonatkozo ajhlatokat a Vt. legalabb hirom tagjk~ak 
jelenl&eben kell felbontani. A felbontist a ben#jtisi hathidot koveto munkanapon 
kell elvegezni, es az ajiinlatokat azonnal el kell birdni. 

(5) A nyertes ajhlat sorszhat a Tulajdonosi Csoportnak az onkormhyzat 
hirdetdtiiblajh 5 napra ki kell ftiggeszteni. 

(1) A versenytirgyalis eredmenyet vagy eredmenytelensegkt a Vt. lakisonkent kiilon- 
kdon jegyzokonyvvel dlapitja meg. 

(2) Eredmenyesseg eseten a Vt. jegyzokonyve alapjh az Tulajdonosi Csoport igazolht 
dlit ki. A kezelo a berleti szerzodest a kiadott igazolas tartalmhak megfeleloen koti 
meg. 

(3) A versenytirgyalis eredmenytelensege eseten a Vt. dont a tovabbi hasznositb 
modjirol. 

(4) A versenythgyalhs elbirdhsat kovet6en a 10.s. (4), (7), (1 I), es (15) bekezdeset 
ertelemszeriien kell a l k a l m d .  

.BCrbeadais bCrlokijelol6i Cs bCrlbkivaiiasztaisi jog alapjain 

( I )  Ha a lakhst ismetelten berbe lehet adni, a berlo lujelolesere, illetve a be10 
kivdasztishra jogosultat a kezelo ertesitese u t h  a Tulajdonosi Csoport felhi j a  ma, 
hogy 15 napon beliil kozolje a berld szemelyet es hatirozza meg a berbeadbnak 

i .  azokat a felteteleit, amelyre jogszabhly vagy meghllapodis feljogositja. 

(2) A jogosult figyelrnkt fel kell hivni, hogy ha hatiiridoben nem vdaszol, vagy az dtala 
kozolt adatok alapjin a szerzodest nem lehet megkotni, a lakhs berenek megfelelo 
osszeget es a lakhs kezeldnek s z ~ ~ o t t  koziizemi (thrmhiui) kozos koltsegeit 
koteles megteriteni. 

(3) A Ltv. 87.s. (1) bekezdeseben meghatirozott szervek valarnely lakhsra meglevo 
szolgdati jelleg torlesbe vonatkozo ertesitese alapjin a Tulajdonosi Csoport 
igazolhst idlit ki. A kezelo az igazolhs kiadhsa u t h  a berleti szerzodest modositja. 



BCrbeadais tiirvdnyben eloirt kiitelezettsCg alapjain 

Ha a - Ltv. 67. 5 (1) bekezdesen alapulo - lakb berbeadbhra vonatkozo kotelezettsega 'a 
Ltv. 94.5. (1) bekezdesiben emlitett eljhisban dlapitjhk meg a jogeros es vegrehajthato 
hathrozat kezhezvkteletol szimitott 15 napon belul az Tulajdonosi Csoport intezkedik asc 
igazolk kiadbkol. 

(1) A Ltv. 67. 9. (2) es (3) bekezdese, illetve a 94. 5 (1 ) bekezdese alapjh mbik lakis 
berbeadbhra vagy m b  elhelyezesre igenyt tarto szemellyel szembeni kotelezettseget 
a Tulajdonosi Csoport elote jesztese u t h  a Vt. dlisfoglalba alapjh kell teljesiteni. 

(2) Ha az (1) bekezdesben ernlitett rendelkezesek alapjin az onkormhyzat 
kotelezettseget nem lakb berbeadhsa utjin hanem m b  elhelyezes biztositisaval kell 
teljesiteni, a kotelezettseg teljesitksere - a jogosultak meghallgatasa es szemelyi, 
vagyoni jovedelmi koriilmenyeik tiszttkba utim - a Tulajdonosi Csoportnak 
elokeszito - utemtervet kell kesu'teni, amelyet jovfiagyis vegett az Vt. ele te jeszt. 

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

(4) A rendelet 1. 5. (3) bekezdes hatdya ala tartozo jogcim nelktili szemelyek eseteben e 
paragrafbs szabdya szerint kell e l jh i .  

(5) Az Tulajdonosi Csoport egy felajhlott lakb berbevetelenek visszautasithsa eseten a 
Vt.-t tajekoztatja. A Vt. a (3) bekezdesben foglaltaknak megfeleloen eljar. 

(6) Az (1) bekezdesben emiitett rendelkezeseken alapulo onkorminyzati kotelezettseget 
- a jogosulttal valo megdlapodhs alapjan - penzbeli teritessel meg lehet vdtani. A 
jogosultnak a 75. 5. (1) bekezdeseben meghatArozott osszegii penzbeli terites jh .  

(7) Ha az (1) bekezdesben emlitett rendelkezesek alapjh az onkorminyzat 
kotelezettseget nem lakb berbeadkira tett ajinlat utjin, hanem m b  elhelyezh 
biztosithsaval kell teljesiteni a jogosult, megdlapodb alapjh olyan osszegii penzbeli 
teritesre tarthat igenyt, mint a d y e n  osszegii terites az egy szobas, felkomfortos, 
lakis berleti jogviszonyimak kozos megegyezessel torteno megsziintetese eseten a 
rendelet alapjh j h a .  



BCrbeadb misik lakais bkrbeadaisira vkllalt kiitelezettseg alapjin 

Mbik lakb birbeadbira kell ajdatot tenni annak a jogcirn nekiil lak6 szemelynek, 
aki - a rendelet hatdybalepeset kovetoen - a berlG halda u t h  maradt vissza a 
laki~~ban, ha: 
a) a Tulajdonosi Csoport a lakbba valo befogadkhoz adott h o z z h j ~ ~ o r  erre 

kotelezettseget d l a l t  vagy 
6) a jogcim n e M  visszarnaradt szemely az elhalt berlonek illetve a berld 

hbastkshak unokaja, testvere vagy a berli, elettksa volt felteve, hogy a berlo 
haldat megeldz6en tobb mint 10 evig dlando jelleggel a lakkbau lakott es oda 
dlando bejelentessel be volt jelentve. 

A vizsgdat lefolytatbira a Tulajdonosi Csoport koteles. 

A Vt. es a Tulajdonosi Csoport a 16.s. (3), (5) bekezdeseben foglaltaknak 
megfelel8en jir el. 

Nem lehet mhsik lakb berbeadbira ajhlatot tenni az (1) bekezdesben 
meghatirozott feltetelek fenndlba eseten sem, ha: 
a) a lakiisberleti jog folytatikira jogosult lakik a lakkban. 
6) a visszamaradt szemel ek - kiskorii eseteben sziilojenek - binnilyen jogcimen i" lakka, vagy legalabb /2 hhyadban lakktulajdona van. 

Az (1) bekezdes alapjh mkik lakb berbeadbkra akkor tehet6 ajdat ,  ha a jogosult 
vdlalja a lakkban lako tobbi - mbik lakb berbevktelere nem jogosult - szemely 
lakbba torteno dIando jellegfi befogadbat. 

Ha az (1) bekezdk alapjh tobb jogosult van, resziikre egyuttesen egy mbik lakas 
berbeadbira lehet ajhlatot enni. A jogosultak keresere a lakhst berlothi 
jogviszony mellett kell berbeadni. 

Mblk lakbkent olyan lakb berbeadua lehet ajidatot tenni, mint a szocikhs 
berletre vonatkozo pilyiizat alapjh. A lakbigeny mertekenek rnegdlapihhd a 
jogosulttal mir a bkrli, Beteben is dlando jelleggel egyiittlako azon szemelyeket lehet 
figyelembe venni, akik a berbeado hozzajhlba nelkul is befogadhatok. 

Ha az a lakhs, amelybe az (1) bekezdesben meghatiirozott szemely lakik, a (7) 
bekezdes alapjh megdlapithato lakasigenye merteket nem haladja meg, reszere a 
(4), (6) bekezdes a lka lmdva l  az dtala hasuldt lakas berbeadbsiira is tehet6 
ajhlat. Az ilyen ajidattetel jogcime a rendelet alkalmazasa szempontjiibol az 
Onkonnhyzat mbik lakb berbeadbhra vdlalt kotelezettsege. 



(9) A lakbra vagy mbik lakbra valo jogosultsag megdlapitaskhoz sziiksege=iitok es 
igazolasok ben*j&ira a lakbban lakokat hathrido megjelolesevel a Tulajdonosi 
Csoport hivja fel. Ha a hatarido eredmenyteleniil telt el, a lakb vagy a mbik lakb 
berbeadasira vonatkozo jogosultsagot nem lehet megdlapitani. A Tulajdonosi 
Csoport a lakb kiiiritese i rh t  intezkedik. 

(1) Annak, aki a szocialis intezmenybe utalbakor penzbeli terites elleneben mondott le 
lakbberleti jogviszonyirol az Onkormhyzat vagy jogelodje javira, az intezrnenybol 
valo elbocsatasat kktieto egy even beliil egy szobas, komfortnelkuli lakb 
berbeadbara kell a jdatot  tenni. A rendelkezesre idlo lakbok figgvenyeben a Vt. a 
hathidot 1 ewe1 meghosszabbithatja vagy 1 szobb felkomfortfos, komfortos lakbt 
ajanlhat fel. 

(.<;,; 
\ . .. 

(3) A berbeadb irant a Tulajdonosi Csoport intezkedik. 

BCrbeadais lak5sgazgdrilkod;isi feladat keretCben 

(1) A Vt. dontese alapjh palybaton kiviil a mir lakassal rendelekzo berlo reszere, a 
berleti szerzodes kozos megegyezessel torten8 megsziintetesevel egyidejiileg, mbik 
lakb, (lakasok) ajanlhato berbevetelre, ha a korabbi es a felajhlott lakas 
a) ugyanolyan szobaszamu, ugyanolyan (vagy alacsonyabb) komforfokozatxi, es 

legfeljebb 6 m2-re1 nagyobb alapteriile~, vagy 
b) kevesebb szobaszhu, ugyanolyan (vagy alacsonyabb) komfortfokozatu. 

(2) Felajanlhato tobb lakb elleneben egy lakb is, de a lakasok egyiittes szobaszhmiinal 
es a magasabb komfortfokozal5 komforfokozathd a berbeadando nem lehet 
kedvezobb adottsagk 

(3) Hiromszobb vagy annid nagyobb szobaszhmu lakis helyett felajanlhato tobb lakb is, 
a tobb lakas emt t e s  szobaszha es komfortfokozata nem haladhatja meg a 
felajirnlott lakbet. 

(4) Nem alkalmazhatok e rendelkezesek olyan berlo eseten, akinek lakber vagy 
koziizemidij tartozha van. 

(5) Ezekrol a kerelmekrol a Tulajdonosi Csoport nyilvantartist vezet. 



(6) A 19. 8. alkalmazbakor a berlonek vdlalnia kell a felajhlott lakb ovadekhdc Cs 
lakberenek megtizeteset. 

(7) A berlot penzbeli tenteskent a k& lakb bekoltozheto forgalmi ertek kiilonbozetenek 
50 %-a illeti, illetve terheli. 

KCnyszerbCrletek megsziintetese 

(1) Kenyszerberlet eseten a berl6 r6zere a Vt. 6.5. (3) bekezdesen alapulo dontkse 
alapjh a Tulajdonosi Csoport - a kenyszerberlo vagy a kenyszerberbeado 
kezdemenyezesere - egy lakast ajanl fel berbevdeke. A felajhlott lakb eKogadasar61 
15 napon beliil nyilatkozni kell. 

(2) A kenyszerberlo rbzere a 19.8. (1) bekezdb a), b) pontjaban meghatarozottak 
szerinti cserelakas ajanlhato fel. 

(3) Ha a kenyszerberbeado onkormhyzati lakb berloje es a kenyszerberlovel a lakbok 
cserejeben dlapodk meg, akkor a csereszezodbhez a Tulajdonosi Csoport - a 
rendeletben foglalt feltetelek vizsgdata ne lk l -  hozzajhlhat. 

(4) . Amennyiben a kenyszerberlo lakas felajhlba helyett penzbeli teritest elfogad, ugy 
ennek osszeget - a Ltv. 90. 5 (2) bekezdes b.) pontjhak keretei kozott - a Vt. 
hathozza meg. 

BCrbeadais Snkormanyzati vagy kozCrdeku feladatok megval6sitaisa CrdekCben 

(1) A rendeletben meghathozott berbeadbi feltaeleket nem kell figyelembe venni, ha az 
Onkormhyzatnak kisajatitbi kerelme alapjh lefolytatott eljirb vagy felmondb 
eredmenyekent m b k  lakbt kell berbevetelre felajhlani. 

(2) Nem kell figyelembe venni a berbeadb feltdeleit akkor sem, ha a Kepvisel6testiilet 
az Onkormhyzat szerveinek alkalmazbaban dl6 koztisztviseliinek, allami szerv 
alkalmazbaban dl6 kozalkalmazottnak ajhl  fel lakbt berbevetelre, illetve, ha lakas 
berbeadhi ajhlatra m b  Onkormhyzattal valo megdlapodb alapjh keriil sor, vagy 
megsemmisult lakb haszndojat kell elhelyemi. 



Ha jogszabaly, megdlapodis, a Vt. vagy a 6.3. (1) bekezdes i) pontja alkalmazkaval 
a Kt. miskent nem rendelkezik, a lak& hatirozott idore kell berbeadni. 

Feltetel bekovetkezeseig kell a lakist berbeadni, ha a Kt, Vt illetoleg a berlokijelolesi 
vagy berlo-kivhlasztki jog jogosultja igy rendelkezik. 

A hatitrozott idore szolo berbeadis idotartama - a (2) bekezdesben foglalt eseteket es 
a felek eltero megallapodisat kiveve - legfeljebb ot ev, arnelynek lejirtakor a berlot 
ujabb hirom ewe szolo eloberleti jog illeti meg. 

Szocidis berlet eseten az eloberleti jog feltaele, hogy a berleti szerziides 
megsziinesekor a berlovel szocidis berletre vonatkozo szabdyok szerint ujabb 
szerzodes kotheto. 

Ha a belo a hatirozott id6 lej&takor a rendelet 7.5. (1) bekezdese alapjh - 
megvdtozott jovedelmi, szocidis, vagyoni helyzetere tekintettel - szocidis berletre 
nem jogosult, kbelmere a lakist a Vt. dontese alapjh, a piaci berletre vonatkozo 
rendelkezesek szerint, kell berbeadkra felajhlani. Amennyiben a berlo a 
lehetoseggel nem Evan elni, ugy a lakist a berleti szerzodes megsziinCsekor koteles 
luiiriteni es az Onkomhyzat rendelkezesere bocsatani. 

A lakas lakberenek merteka - onkomhyzati rendelet elt6r6 rendelkezeseig - az 
1993. december 3 1-en hatdyos jogszabdyok alapjh kell megillapitani. 

A lakber kaszereset kell fizetni akkor, ha a rendelet hathlybalepbe utin a lakk egy 
reszet a Vt. hozzaj&ulisaval haszndjiik mas celra. A magasabb berleti dij 
megdlapitkhd a mis c8ra haszndt lakreszek alapteriiletere jut6 berleti dij arhyos 
reszet kell figyelembe venni. 

A (2) bekezdes megfelelo alkalmazisaval a lakber tizszeresa kell megfketni, ha a 
lakk egy resza a rendelet hatdybalepese u t h  a Vt. hozzaj&ulba n e h l  haszndjak 
m k  celra, illetve ha a Ltv-ben el6irt m k  berbeadoi hozzajiirulist nem szerzik be. A 
magasabb berleti dij megdlapitasa helyett a Vt. a berleti szenodes felmondisat 
kezdemenyezheti a kezelonel. 

A (2) es (3) bekezdest 1994. julius 1-to1 kell alkalmazni, tekintet n 8 M  ma, hogy az 
alkalmazk feltktelei egyebkent mikor kovetkeznek be. 



(1) A berlot terhelo kotelezettsegek biztositksara a berlonek a szerzddes megkotese elott 
ovadekot kell nytijtani. Az ovadek a lakk eves berleti dija ketszeresenek megfelel6 
osszeg. 

(2) A Vt. szocidis berlet eseten az ovadek marrimdisan negy egyenld rdszben tijrteno 
megfizeteset engedelyezheti. 

(3) Az ovadekbol a kezelo azon igenye emenyesitheto, amely a berlore h h l o  
kotelezettsegek teljesitesenek elrnulasztisa miatt, a berlet fenndlka alatt vagy a lakas 
visszaadhsakor felmeriil. 

(4) Az ovadekot az Onkormiinyzat szMajat vezeto penzintezetnel kell kezeh. 

(5) Az igenybe nem vett ovadekot a szerziides megsziinesekor a berlonek - a kezelesi 
koltsegek levonhsaval - a (4) bekezdesben meghathrozott penzintezet thgyl 
ovadekra biztositott kamataval egyiitt, 30 napon beliil, a kezelij koteles visszafizetni. 

(6) Az ovadekot meghalado mertekii helyredlitki koltseget a kezelo egyezseg alapjan, 
ennek eredmenytelensege eseten polgiri peres uton koteles Cmenyesiteni. 



Lakiis birbeadaisa nem lakais ciljaira 

(1) Az eg6z lakist nem lakb celjara berbeadni, haszndni nem lehet. 

(2) A lakas egy reszet nem lakb celjara hasznalni a Vt. dontese Crtelmeben, a 
Tulajdonosi Csoport dtal kiadott hozzajarulhs alapjh lehet, ha 
a) a berlo a sajat jogan vagy gazdasagi thrsasag tagjakent kiviin a lakhban gazdasag 

vagy szolgdtatasi tevekenyseget vegezni; 
6) a berlo maganszemdy; 
c) berlotarsak eseteben a berlothrs, timberlet eseteben a thrsb61o a lakas egy 

reszenek mas celra torteno hasznalatht tudomhul vette. 

(3) A berleti dijat ebben az esetben a 23. 5. (2) bekezdese szerint kell megallapitani es a 
berleti szerzodest a kezelonek ennek me,ofeleloen modositania kell. 

- (1) Ha a rendelet hathlybalepesekor a lakh egeszet vagy egy reszet nem lakas celjara 
hasznaljhk, az err01 valo tudomhszerzest61 szMtott 30 napon beliil a Tulajdonosi 
Csoport koteles az allapot megsziintetesere, illetve az engedely beszerzkere a berlot 
felhivni. Ennek eredmenytelensege eseten a lakhberleti jogviszony felmondkat 
kezdemenyezi a kezelonel. 

(3) A lakas egy reszenek nem lakh celjitra torteno hasznositasihoz hozzajarulh eseten 
a berlo figyelmet fel kell hivni arra, hogy a hasznidat akkor kezdhet6 meg , ha a 
tevekenyseg folytatasihoz sziikseges hatosag engedelyek a rendelkezesere dlnak.. 

(1) A Tulajdonosi Csoportnak a hkastksak, valarnint azok rkszere, alak a berl6 halda 
eseten a berleti jogviszony folytataska jogosultak lennenek - kozos irhbeli k6elmiik 
alapjh - a lakhs berlotarsi jogviszonyban torteno berbeadhhra kell szerzcideskotesi 
ajhdatot tenni. 



(2) A berlo es a vele egyiittlako gyermeke (az orokbefogado, a mostoha-, es nevelt 
gyermeke), valamint a jogszeriien befogadott gyermeketbl sdetett unokaja kerelmere 
a b6lotiirsi jogviszony akkor ismerheto el, ha a gyermek, illetoleg az unoka 16. 
eletevet betoltiitte, es a berlovel legalabb 5 ev oh, illando jelleggel egyiitt llaluk. A 
szerzodes modositasiihoz sziikseges igazolbt a Tulajdonosi Csoport adja ki. 

(3) Ha a szerz6db a rendelet hatilybalepesekor m h  fenndl, a szerzddes modosi&avd 
berlotiusi jogviszony az (I), (2) bekezdks ertelemszerii alkalrnazhad johet letre. 

(4) A Tulajdonosi Csoport nern adhatja ki az igazolkt, ha a (2) bekezdesben emlitett 
hozzatartozo az Onkormhyzat teriileten mkik lakk berloje, illetve haszonelvezettel 
nern terhelt lakb tulajdonosa. 

(5) A hathozott idore szolo berleti jogot a berl6tArsi jogviszony utobb torteno 
engedelyezese nern vdtoztatja hathozatlan idejiive. 

Megiiresedett tiirsbkrleti lakr6z bCrbeadisa 

(1) A Fovhosi Onkormhyzat 511993. (XI. 15 .) rendeletenek keretei kozott a 
meguresedett thsberleti lakreszre a visszamaradt tiirsberlonek kell berbeadasi 
ajanlatot tenni, ha a teljes lakh nern vagy egy szobhd nern nagyobb mertekben 
haladja meg a visszamaradt tiusberlo lakkigenye merteket es vdlalja a 
megnovekedett lakbalapteriilet u t h  szhitott lakber megfizeteset. 

(2) A visszamaradt thsberlo lakkigenye mertekenek szamitbhd azokat a lakasban lako 
szemelyeket lehet figyelembe venni, aluket a berlo a berbeado hozzajhlha nelkul 
befogadhat a lakbba. 

(3) Egyediil dl6 ~lsszamaradt thsberlb reszere a megiiresedett thsberleti lakrbz 
berbeadkhra ajhlat nern adhato. 

A bCrbead6 Cs a bCrl6 jogai 6 kotelezettsCgei 

(1) A 7.9. (1) bekezdese szerint meghirdetett lakk eseteben a lakbberleti szerzodesnek 
tartalmaznia kell: 
a) lakas helyredli&hak koltsegeit, 
b) koltsegek belo reszbe torten6 megten'tesenek modjat, valamint 
c) munkalatok elvegzesenek hahidejet. 



(2) Az (I) bekezdben emlitett munkak szhlikkal igazolt ellenertek6t - a lakhs mi3szald 
atvetelet koveto 60 napon beliil a kezelonek egyosszegben kell a berlo resdre 
visszateritenie. 

(3) Ha a tenyleges rkforditis koltsegei a tervezett koltsegeket meghaladjhk, a berl6 a 
rendeltetesszerii haszndatra alkalmas dlapot lualakitbhhoz sziikdges 
tobblethadhsainak a megteritedre tarthat igenyt. 

(4) A kezelo a munkdatok elvegzesenek hataridejet - a berlo keresere - indokolt esetben, 
legfeljebb egy alkalommal meghosszabbithatja. 

(5) Ha a berlo a munkdatokat sajat hibajabol a lakasberleti szerzodesben meghathozott, 
vagy a berbeado altal a (4) bekezdesben foglaltak alapjan meghosszabbitott hathridbn 
belul nem vegzi el, a kezelo a szerzodest - a tv. 24 3. (1) bekezdesenek b.) pontja 
alapjan - felmondja. 

(1) A lakisberleti szerzodes kereteben a kezelo 6s a berlo rnegdlapodhatnak abban, hogy 
a berlo latja el az epiilet; illetoleg a kozos hasznalat6 helyisegek (mosokonyha, 
szarito, tarolo, stb.) tisztintartisaval, megvilagithshval, esetleg a hbtartbi szem6t 
elszallitasad osszefiiggo feladatokat. 

(2) Az (1) bekezdesben ernlitett megallapodas eseten a szerzodest a kezelonek 
modositania kell. A szerzodesben konkretan meg kell jelolni a berlo 2tal villaIt 
feladatok es annak - egy honapra lebontott - koltsegeit (dologi kiadisok es 
munkadij). A luszhitott havi koltsegekkel a lakb6 osszeget csokkenteni kell. 

(3) Az ( I )  bekezdes szerinti szerzodes megsziinese u t h  a berlonek az eredetileg 
megallapitott lakbert kell f izetnie, a berleti szerzijdest a kezelonek m6dositani kell. 

(1) A kezel8 a lakis burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 6s berendezeseinek 
karbantartkiiro1, felujithsarol, pot1asho1, cserejerol akkor koteles gondoskodni ha a 
berlo vdlalja az ennek megfeleld magasabb lakber megfizetes6t. 

(2) A lakkberleti szerzodesnek tartalmaznia kell az (1) bekezdesben meghathrozott 
kotelezettsegek pontos mepjeloleset, azok idobeni utemezeset, tovibba a IakbQ 
osszeget novel8 1 honapra lebontott- i s  e rendelet szabdyai szerint kiszamitott 
koltsegeit . 



(3) A piaci alapon torteno bebeadis eseten, a berleti szerzodes megkotesekor a kezel6 b 
a berlo ettol eltero modon is megflapodhat. 

(4) Ha a munkik sziiksegessegt3 a l akb  nem rendeltetbszerii haszndata, illetoleg l a k h  
berendezesi tirgyainak r o n g d h  idezte elo, azok elvegzeset a berlo a kezelotol nem 
kovetelheti. 

(1) A kezelo es a berl6 irhsban meghllzpodhatnak, hogy a berlo a lakbt atalakitja, 
korszeriisiti, rendeltetesszerii haszndatra alkalmassa teszi. 

(2) A megdlapodbnak tartalmaznia kell az elvigzendb munkik: 
a) konkra megjeloles~, 
b) befejezesenek hathidejet 
c) koltsegeit es azok megfizetbenek felteteleit, modjat, valamint azt, hogy a 

munkdatok megkezdesehez sziikseges hatosagi engedelyt a berlo koteles 
megkemi. 

(3) A kezelo - a bkrlo kidsere - csak a lakb rendeltetesszerii hasznilatra alkalmassh 
tetelkhez sziiksdges mertiket meg nem halado koltsegek megfizetkset vdlalhatja. 

(4) A kezelo a (3) bekezdesben foglaltak alapjin a sziunldckal igazolt koltsigek 50 %-at 
a munkkk befejezkset kkijeto 30 napon, a fennmarado osszeget tovibbi 90 napon 
beliil koteles a berlonek megfizetni. 

(5) A kezelo es a berl6 megaapodhatnak abban is, hogy a lakhs atalakitha, 
korszeriisitese koltsegeinek 25 %-at a kezel6 a lakberbe d o  beszamitassal egyenliti 
ki. 

A lakas atalakitbat, korszeriisith6t kovetoen a lakbberleti szerzodest - az e rendelet 
szabalyai szerint meghllapithato lakber osszegere is kiterjedoen - modositani kell, ha a 
l akb  komfortfokozata megdtozott 6 a munktik koltskgeit a kezel6 viseli. 

(1) A kezelo es a berlo irbban megflapodhatnak abban, hogy a lakbberleti szerzodh 
megsziinesekor a lakist es berendezeseit a kezelo teszi rendeltetesszerii haszndatra 
alkalmassir. 

(2) Az (1)  bekezdesben emlitett megillapodb csak akkor kothet6 meg, ha a bk16 
villalja, hogy a riszere a tv. alapjiin jiro lakbhaszndatbavkteli dij, illetve az ovadek 
osszeget meghalado koltsegeket legkesobb a kikoltozest koveto 30 napon belid a 
kezelo rkszere egyijsszegben megteiti. 



Hozzijirulis a lakisba va16 befogadishoz 

(1) A Tulajdonosi Csoport a be16 (berlothrs, tbsberl6) kQelmQe hozzajhlhat ahhoz, 
hogy a bed6 az 5 ev ota dlmdo jelleggel vele egy-titt lako gyermeke hkasthrsat, a 
nagykoni unokajat, testveret es az elewsat a lakhsba befogadja. A hozzajhlhs 
elbirdhsakor az alberletbeadhsra vonatkozo negyzetmeter szabhlyt alkalmazni kell. 

(2) A hozzajblasban ki kell kotni, hogy a berlo lakhsberleti jogviszonyhak megsziinese 
eseten a befogadott szemely koteles a lakhsbol ekoltoni. 

(3) A befogadott szemely a bed6 halhla eseten csak a 17.9. (1) bekezdesenek b) pontjaban 
meghatiuozottak teljesiilbe eseten tarthat igenyt mhs elhelyezesre.. 

(4) A hozzhjirulhst akkor lehet megadni, ha a berlo 6s a befogadando szemely a (2) 
bekezdksben el6irt felteteleket tudomhsul veszi Q a Tulajdonosi Csoporthoz 
benyijtja azon lakhs tulajdonosinak (berlojenek, berbeadojhak vagy mhs jogszerii 
haszndojjirnak) a befogadha kotelezettseget villalo nyllatkozatht (a tovibbiakban: 
befogado nyilatkozat), ahova a lakasberleti jogviszony megsziinbe eseten koltozik. 

(1) A Tulajdonosi Csoport a berlo irasbeli kerelmQe hozzajarulhat ahhoz, hogy - 
legalabb mhfel szobhs lakb eseten - a bQ1o a berleti jogviszony folytatisa elleneben 
t&i szerz6dest kosson, ha nem hllnak fenn a tonrenyben meghatbozott klzho 
feltktelek. Hozzajhlhs eseten a berlo az eltartot a lakhsba befogadhatja. 

(2) A hozzajirulhst meg kell tagadni, ha az eltartonak mhs eltartottal is fenndl t-i 
szerzodke vagy, ha a bel6vel nem k i h  emttlakni. 

(3) Ha a tart&si szerzodest nem a berleti jogviszony folyta~hhoz kotrk, az eltarto 
lakasba valo befogadhihoz a 35. 3. (4) bekezdQe szerinf jhdhat hozza a 
Tulajdonosi Csoport. 

(4) Jogi szemely eltarto eseteben a tartbi szerzodeshez hozzajhlas nem adhato. 



(5) A Tulajdonosi Csoport a tartki szerzodeshez torteno hozzajhlkt koteles 
megtagadni, ha 
a) az eltarto a 18. eletevet nem toltotte be, 
b) az eltarto a 18. evet betoltotte, de ondlo jovedelemmel nem rendelkezik 6s nincs 

olyan hozzatartozoja, aki a tartki szerzodesbol re8 h h l o  anyagi terhek viselCs6t 
vdlalja, 

c) az eltarto vagy h k a s t h a  az onkormiinyzat teriileten mkik bekoltozhet6 l a k M  
rendelkezik, vagy a tarthi szerzodes megkotesekor olyan onkormanyzati lakkba 
van bejelentve ah01 a berleti jogviszonyt folytathatja, 

d) az eltarto szemelyi es eg6szsegiigyi koriilmenyek alapjan a tartiis teljesitesere nem 
kepes, 

e) a bQ1o eletkora, illetoleg az egbzsegiigyi koriilmenyei alapjin tartkra nem 
szorul, 
0 a berlovel a lakkban jogszeriien egyiittlako szemely a berlot eltartja. 

(6) A hozzajhlis megadasa utin a Tulajdonosi Csoport a Vt.-t tajekoztatja. 

1 Egy szobas lakk alberletbe adkahoz nem adhato hozzajarulas. 

(2) Alberletbe adkhoz a Tulajdonosi Csoport a berlo kerelmere akkor adhat 
hozzajiirulast ha legalabb egy fel lakoszoba a berlo haszndataban marad, es az 
alberleti jogviszony alapjin a lakkba koltozok, valamint a miir a lakkban 
jogszeriien lakbk s z h i t  figyelernbe veve, a lakk egy haszndbjiira 6 m2-es 
lakoszobaresz jut. 

(3) Az (1)-(2) bekezdesben foglalt feltetelek vizsgdata nelhl kell hozzajhlni az 
alberletbe adkhoz, ha a berlo a lakasbol gyogykezelese, kulszolgdata, katonai 
szolgdata, szabadsagvesztese, (elozetes letartoztatk), kiskoni berlo neveltetese miatt 
egy honapot meghalado idore van tivol a lakasbol. 

(4) Az (1)-(3) bekezdesben foglalt felt6telek eseten is, kizitrolag a hatirozott id6re - 
maximum ket ewe - kotott alberleti szerzodeshez adhato hozzajblas. 

(5) A Tulajdonosi Csoport a lakkberleti szerzodes megsziinhe utan a lakisban jogcim 
nelkul visszamarado volt alberlo elhelyezesere kotelezettseget nem vdlalhat. 

(6) A lakk fizetovendeglatis celjitra torteno hasznositkitra e rendeletnek az alberletre 
vonatkozo eloirkai az irinyadok. 



(1) A lakbcserehez valo hozzajarulasra, illetve a hozzajarulb megtagadbara vonatkozo 
berbeadoi jogkort az Tulajdonosi Csoport gyakorolja a Fovarosi Onkormanyzat 
3611 993 .(XI. 15) sz. rendeletenek keretei kozott. 

(2) A lakas berleti joga csak mas lakb, illetve lakbok berleti vagy tulajdonjogara 
cserelheto el. 

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

(4) Ha a csere folytan tobb lakbos epiileten tulajdoni hanyadot szereznek, a tulajdoni 
hanyadnak olyan nagysagunak kell lenni, hogy az megfeleljen egy lakas tulajdonnak. 

(5) A csere folytan a lakbba koltoz6 szemellyel a berleti szerzodest ugyanolyan 
felteteltelekkel kell megkotni, mint arnilyen feltetelekkel a berlo berelte. A lakasba 
csere folytan azok a szemelyek koltozhetnek b jeletkezhetnek be akik befogadbhhoz 
az Ltv. alapjan kiilon engedely nem kell, illetve azok akik befogadbahoz e rendelet 
35. 9. szerint a Tulajdonosi Csoport hozzajarult. A Tulajdonosi Csoport 
hozzajhlbaval befogadott szemelyek a berleti jogviszony rnegsziinese eseten a 
17.9. szerint tarhatnak igenyt mbik elhelyezesre. 

Lakiishasznailati dij 

(1) Az a szemely aki a lakbt jogcim nelkdl hasznalja, a jogcim nelkdli hasznalat 
kezdetetol szamitott 6 honapig a lakasra megallapitott lakberrel monos osszegii 
hasmalati dijat koteles fizetni a kezelonek. 

(2) A lakashasznalati dij a jogcim nelkuli lakbhasmdat kezdetetol szarnitott, 
a) 7-dik honaptol a 12-ik honapig a mindenkori lakbemek megfelelo osszeg 

hi.rornszorosa, 
, b) 13-ik honaptol a 24-ik honapig a lakbemek megfelelo osszeg hatszorosa, 
c) a 25-ik honaptol a lakbemek megfelelo osszeg kilencszerese. 

(3) Ha a jogcirnnelkid lako szemely elhelyezeserol a Ltv. vagy e rendelet alapjan az 
Onk~nnan~zatnak kell gondoskodnia Cs a megfelel6 elhelyezest felajanlotta, az 
elfogadb megalapozatlan visszautasitasa idopontjatol, a (2) bekezdest kell 
alkalmazni. 



(1) Helyiseget (telket) elsosorban a lakossag ellathsat szolgiilo kereskedelmi, ipari, 
szolgaltathi, tovabba irodai, az ezekhez sziikseges raktiirozisi, valamint gepkocsi- 
tarolhi celolcra lehet berbeadni. 

(2) Meghatarozott celra epiilt es a rendelet hatalybalepese elott is ezzel megegyezo 
hasznosithu helyiseget (hlonosen: iizlet, muhely, garks, iroda) mas celra berbeadni 
kuiirolag a Vt. dontese alapjitn lehet. 

(1) Nem lehet 4 honapnal hoszabb idore, berbeadni azokat a helyisegeket, amelyek 
felujitiisiirol, lebontharol, htalakitasarol, korszerusiteserol a Kt. dontott es az emlitett 
munkak megkezdeseig kevesebb, mint hat honap van hatra. 

(1) A Vt. donti el azt, hogy az iires helyiseget milyen celra, tovabba azt, hogy liciks 
palyizattal (tovabbiakban: palykattal ) vagy versenytirgyalh utjhn lehet berbeadni. 

(2) A Vt. donti el: 
a) a helyiseg berleti dijat, 
b) a palykat es versenytkgyalas eseten a piilyizat 6 versenytirgyalk alapjaul 
szolgalo berleti dijat 
c) a helyiseg berleti dijhra vonatkozo ovadek merteket 
d) a berleti jog megvaltasi dijat (tovabbiakban: megvdtasi dij) amely minimum a 

helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekenek 10 %-a. Ettol elteroen a Vt. donthet. 

(1) A helyiseget annak kell berbeadni, 
a) aki a berleti jogot pdyba t  vagy versenytkgyalb s o r h  elnyerte, 
b) alunek a helyisegre eloberleti joga van es az ujboli berbeadist a berlo felrbhato 
magatartha nem zkja ki, 
c) aki a berbeadoval mhik helyiseg biztosithsaban illapoclk meg, vagy egyebkent 
cserehelyisegre jogosult, 
d) alut a b e r l o k i v d a s ~ i  vagy berlokijelolesi joggal rendelkezo szerv 
meghatarozott; 



e) akinek a Vt. az ujboli berbeadbt engedelyezte, 
f )  akit a Vt. eredmenytelen palykat eseten kivalasztott, 
g) akinek szemelyerol a Kt. egyedi hatirozataban a 3. §: (4). bekezdese szerint 

dontott. 

(1) Az iires helyiseg berlojet elsosorban a I 1.9.(3) bekezdese szerint a helyisegre kiirt 
versenytargyalb vagy palyhzat utjan kell luvalasztani. 

Nem kell a helyiseget hasmosithsra meghirdetni, ha 
a) a hatarozott idore kotott berleti szerzodes megsziinese utan a helyiseget az eredeti 

celra, ugyanannak a berlonek indokolt ismetelten berbeadni, es err01 a Vt. dont; 
b) ha a berlonek az e rendeletben meghatirozott masik helyiseg biztosithato; 
c) a berleti szerzodtis alapjan a berlot eloberleti jog illeti meg; 
d) a helyisegre az onkormhnyzat szervenek, intezmenyenek, vallalatanak, gazdasagi 

tarsasaghak, alapitvanyinak van igenye; 
e) a helyisegre meghatarozatt szervet megallapodhs vagy jogszabhly alapjan 

berlokijelolesi vagy berlokivalasztasi jog illeti meg; 
f )  eletvedelmi (polgari vedelrni) helyiseg keriil berbeadasra; 
g) a 43. tj. (I)  bekezdes g) pontjhak alkalmazisa eseten, tovabba 
h) ha az Orszaggyiilesben es a Budapest Csepel Onk~rrnan~zata Kepviselo 

testiileteben mandatumrnal rendelkezo partoknak, (szervezeteknek) van helyiseg 
igenye. (Mandaturnrnal rendelkezo phtnak csak az olyan partot lehet tekmteni, 
arnely part kepviselojenek, a valasztbok sorh ,  a mandatumot, mint az adott part 
kepviselojenek adtak at.) 

(3) A palyhzaton kiviili berbeadbi esetekben - az ( I )  bekezdes g)pontja kivetelevel 
- a Tulajdonosi Csoport jar el. 

(1) A versenytirgyalb vagy palyhzat nyilvinos, azon minden terinkszetes' vagy jogi 
szemely reszt vehet. 

(2) A versenytbgyalhs vagy palyhzat kozzetetelerol es a sziikseges feltaelek. 
biztositbarol a Tulajdonosi Csoport gondoskodik. 

(3) A versenythgyalas vagy palyhzat kozzetetelere a 9. 9. (2),(4),(5) bekezdeset kell 
ertelemszeriien alkalmazni. 



(1) A palyiizati kiirbnak tartalmaznia kell 
a) a p61ybok koret 
b) a helyiseg cimdt, alapteriiletdt, felszereltseget, muszaki allapotat; 
c) a berbeado megnevezeset, cimet, telefonszhmat; 
d) a helyiseg megtekinteskre biztositott idopontot; 
e) a hasznositis ckljat es a helyisegben vegezheto tevekenyseg pontos megjelolbet; 
4 a pilyhzati ajinlat benyijtbakor; a polghesteri hivatalnil letetbe helyezendo 

binatpenz osszeget; 
g) az ovadek osszeget 6s a berleti dij also hatarat, 
h) a berleti dij ertekdlosaga megorzbe 6dekeben az evenkenti emeles modjat es 

merteket; 
i )  a helyiseg atadbaval, karbantartbaval, felujitkaval, a szerzbdb megsziinbekor a 

helyiseg visszaadrisaval kapcsolatos rnegillapodb tartalrnara vonatkozo berbeadoi 
ajhlatot; 

j;) a payhzat benyiijtbhak modjat es helyet, valamint idejet; 
k) a palyht  elbirilbanak modjat 6s idopontjat, tovabba az eredmenyhirdetk helyet 

es idejet. 
1') a berleti jog megvdthi dij osszegenek mertekkt. 

(2) A versenyttirgyalbi ajhlatok benNjtashra, felbontkira es elbirilbiira a rendelet 
1 1.6.  (3) bekezdeset a 1 2.3-at es a 1 3. §-at ertelemszeriien kell alkalmami. 

(1) A versenytirgyalas vagy pdyiizat alapjin annak kell a helyiseget berbeadni aki: 
a) a megturdetetthez kepest a legmasabb osszegii berleti dij megfizetbet vaalja, 
b) az a) pont szerinti berleti dijnak megfelelo, a rendelet dtal szabdyozott mertekii 
ovadekot a kezelo szhlajiira a szerz6des megkotesevel egyldejuleg meg£izeti, 

c) a pdyhzati kiirasnak megfelelo osszegii megvdthi dijat a Polghesteri Hivatal 
I?. . ,._ . Koltsegvetksi szhdajira a szer6dkskotesig megfizette. 

(2) ~rven~esnek csak az az ajinlat fogadhato el, arnelyik a kiirasnak minden tekintetben 
maradektalanul megelel es a pilyko igazolja, hogy a Polghesteri Hivatal 
koltsegvetesi szhlaja javira a hirdetmenyben meghatirozott dsszegii biztositekot 
megfizette. A biztositek a pdyiuati hirdetmenyben megvdtisi dijkent meghathrozott 
osszeg 10%-a. 



(1) Eredmenytelen piilyhat vagy versenytargyalhs eseten a Vt. dont a helyiseg tovabbi 
hasznositisi modjkol. 

(2) Ha a phlyizat vagy versenytkgyalhs a megvdthsi dij, az ovadek, illetoleg a berleti dij 
indulo osszege miatt volt eredmenytelen, akkor a palyhatot az osszegek ujboli 
megdlapithsa mellett meg kell ismetelni. 

(3) Pdyizat vagy versenytkgyalas ut jh  nem hasznosithato helyisegek berbeadhsanak 
modjkol a Vt hatkoz. 

(4) Ha a berbeadas nem palyizat vagy versenytkgyalhs alapjan tijrtenik, ovadek 
me&zetesere e rendeletnek a lakitsokra vonatkoz6 szabalyait kell alkalmazni. 

(5) A kezelo a helyiseget a kiirasban megjelolt dlapotban 6s felszereltseggel, leltar alapjh 
koteles a berlonek atadni. 

(6) A helyiseg berleti dija u t h  fizetendo ovadekra e rendelet 24.8-at ertelemszeriien kell 
alkalmazni. 

(1) A helyiseget akkor lehet berlothak reszere berbeadni, ha ebben a berlo es a leendo 
berlotiirs megallapodtak es vdlaljik a rendeletben a hozzajarulhs feltetelekent 
meghatarozott kovetelmenyek teljesiteset. A berbeadkhoz a Tulajdonosi Csoport 
hozzajhlhsa sziikseges. 

(2) Berlotarsi szerzodes csak olyan helyisegre kotheto, amely meretenel fogva e r e  
alkalmas es a leendo berlothrsak a helyisegben az eredeti celnak megfelelo 
tevekenyseget kivhnak folytatni. 

(3) A Tulajdonosi Csoport a hozzajhlhs feltetelekent az eves helyisegber ketszeres 
osszegenek megfizeteset koteles lukotni. 

(4) Ha az igy Ietrejott berlothrsi jo,piszony azert sziinik meg, me* a felek egyike az dtala 
hasznalt helyisegreszt a mirsik fel javara a t ruhka ,  akkor az onallo berlove valo 
berlothrs koteles az Onkormhyzat javiira berleti jog atruhk+anak szabdyai szerint 
atengedesi dijat fizetni. 

(5) A m k  fennallo berlotirsi jogviszony eseten ujabb berlotiirssal a felek megallapodasa 
alapjin akkor lehet szerzodest kotni, ha a berlotbak az uj bQlotbnak a helyiseg 
egeszenek eszmei reszet engedik at osztatlan haszndatra, erre az atenged6he.z valo 
hozzajarulirsra a berleti jog atadhsara vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni. 



so. g. 

(1) Ha a helyisegre vonatkozo bkrleti szerzBdCs felmondLsal a berlo jogutod nelktili 
megsziinCseve1, a berlo haldaval sziint meg a helyiseget ujbol csak hatarozott idore 
vagy feltetel bekovetkezteig lehet berbeadni. 

(2) .A hatirozott idore szolo berbeadas idotartamir61- kiveve a 49.9. (1) bek. g) pontja 
szerinti berbeadkt - a Vt. dent az idotartam azonban nem lehet hosszabb mint 5 ev. 

(3) Hatarozatlan idore adhato berbe a helyiseg, ha: 
a) ezt a feltetelt a piilykati kiirL tartalrnazza, 
6) a Kt. az egyedi hatirozataban a hatirozatlan idejii berbedasrol dontott. 

(4) Feltetel bekovetkezeseig szerzddb akkor kotheto, ha: 
a) az epiilet bontksirol, felujitbirol, korszeriisiteserol a Kt. hatarozott, de ennek 

idepontja nem ismert; 
6) a helyisegre a Kt. szervenek, intezmenyenek, thasaganak van igenye, de ennek 

teljesitese egy ev eltelte utan viuhato; 
c) jogszabBlyban meghatirozott kotelezettseg alapjan a helyiseg feletti tulajdonosi, 

rendelkezesi jog elore meg nem hatirozhato idopontban megsziinik. 

(5) Az 44. 9. (2) bekezdes h) pontja alapjh, a helyiseg csak egy evre adhato berbe. Prz 
egy ev letelte u t h  az 44. 9. (2) bekezdes a) pontja alkalmazhato. 

(1) A kezelo a berleti szerzodes megkotesekor ervenyes, tovabba a szerzodes fennallasa 
alatt evenkht a KSH Brindexe szerint viiltozo berleti dijban Bllapodhat meg a 
bblovel. 

(2) Ha a helyiseg berlojenek kivalaszkba pBlybat vagy versenytirgyalL utjh tortenik, 
akkor a szerzodesben azt a berleti dijat kell megjelolni, amelyet a nyertes elnyert vagy 
elfogadott ajhlata tartalmaz. 

(3) Arnennyiben a szerzddes megkbteskre nern pBlykat vagy vkrsenytirgyal~ alapjh 
keriil sor, a berbeado a berleti dij vonatkokaban a kovetkezok szerint tehet ajanlatot, 
a) hatiirozott idejfi szerzodCsne1- ha az eloberleti jog jogosultjaval kot szerzodest - 

akkor az elozo evre ervenyes eves berleti dijnak a KSH hndexe szerint novelt 
osszegere, . 



b) ha a berbeadhra a Kt. vagy a Vt. erre vonatkoz6 egyedi hatirozata alapjan keriil 
sor, akkor a hatirozatban megjelolt osszegre, 

c) albkrletbe adhhoz valo hozzajaruliis eseten a rendeletben meghatarozott keretek 
kozott, 

d) csereszerzodQhez, tovibba a berleti jog atruhhzasahoz torten6 hozzajarulaskor a 
helyben kilakult helyisegberek elozo evi atlagos osszegere. 

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

A bCrl6 kiitelezettshgei 

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

(1) a berlo koteles gondoskodni: 
a) a helyiseg burkolatainak felujitasarol, potlisarol, illetoleg cserejerol; 
b) a helyiseghez tartozo uzlethomlokzat (portal), kirakatszekreny, vedo (elo-) teto, 

ernyos szerkezet, biztonsagi berendezhek karbantartisarol; 
c) a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmeriilt felujitasrol, potlasrol 

illetoleg csererol 
d) az epiilet olyan kozponti berendezeseinek karbantartisarol, amelyeket a berlo 

ktzirolagosan hasznal, illetoleg tart iizemben; 
e) az epulet, tovabba a kozos haszndatra szolgalo helyisegek es teriiletek tisztitharol 

i s  megvilagitasarol, a berlo tevekenysegevel osszefbggo nem h h r t a s i  szemet 
elszallithiro1 

(2) Az (1) bekezdesben felsoroltakon kiviili berloi kotelezettsCgekre a berbeado es a berlo 
megallapodha az iranyado. 



Elo"b6rleti jog biztositha 

(I) Elobbleti joga van annak a berlonek, aki a rendelet hathlyba lepese u th ,  hatirozott 
idore kapta berbe a helyiseget, ha: 
a) a helyisegben a lakosshg alapellatasa korebe tartozo tevekenyseget folytat 6s a 

szerzodes megsziinese uthn is ugyanazon tevekenyseg folytathba kotelezettseget 
vallal tovabba a Vt. hltal meghatarozott megvaltisi d.i.at me&ette, 

b) a Kt. a 43.8. (1) bek. g) pontja alapjh e l jha ,  ezt a jogot biztositja. 

(2) Az eloberleti jogot a kezelo csak az (I) bekezdesben emlitett feltetelek kikoteseveP 
jogosult a szerzodesben feltiintetni. 

(3) Az eloberleti jog elismerese thgyaban a Tulajdonosi Csoport jar el. 
I" 



Honaijairulais a helyisigbe va16 befogadlsaihoz 

A helyiseg berloje a helyisegbe mis hasznalot, engedely nelkiil nem fogadhat be. 

Hozzljairulais albCrletbe adlshoz 

(1) Ha a berlo a rendeletben meghatarozott felteteleket vallalja a helyiseg egy reszenek 
meghatarozott idore szolo alberletbe, uzemeltetesbe adasihoz a Tulajdonosi 
Csoportnak hozza kell jarulni. 

/ (2) A hozzajarulas feltetele: 
a) a (3) bekezdesben meghath-ozott magasabb berleti dij megfizetesenek vallalasa, 
6) annak kikotese, hogy az alberlo a helyisegreszt a szerzodes idopontjanak lejartakor 

minden elhelyezesi igeny nelhl kiun'ti es a berbeadoval szemben sernrnifele 
tovabbi elhelyezesi igenyt nem tamaszt. 

c) a szerzodest az alairast koveto 15 napon beliil kell a Tulajdonosi Csoporthoz 
hozzajaruliis megszerzese celjabol benyiJjtotta . Az alberlo a helyiseg hasznalatara 
csak a hozzajarulis megadbat kkiietoen jogosult. 

d) a berlonek berleti dij es koztartoziisa az Onkormanyzat fele nincs. 

(3) Az alberleti szerzodes megk(jtese eseten a berleti dij a szerzodes fennallta alatt a 
helyiseg berleti dijanak a ketszerese, a Vt. egyedi esetben ettol elterhet. 

BCrelti jog aitmhaizisa 

A helyiseg berleti joganak atruhkbahoz a Tulajdonosi Csoport akkor j h l h a t  hozza, 
ha: 
a) az uj berlo altal a helyisegben folytatni kivht tevekenyseg nem ellentetes a 

helyiseg hasznositiisanak celjar~al, 
6) az atvevo vhllalja, hogy a hozzajhlistol szamitott 15 napon belul, az atadoval a 

helyiseg berleti joghak atadbara kotott megallapodkban rogzitett atadasi ar 20 
%-at, mint berleti jog atengedesi dijat, a Polghesteri Hivatal koltsegszamlajara 
megfizet . 
Arnennyiben a szerzodesben szereplo osszeg kevesebb mint a helyiseg 
bekoltozheto forgalmi ertekenek 50 %-a, ugy e forgalmi ertek 20 %-nak 
megfizetesere kell a fentiek szerint kotelezettseget vallalnia az atvevonek, 

c) a berlonek berleti dij es az Onkormhyzat fele fennallo koztartoziisa nincs. 



(2) Az atadonak a berleti jog atengedCser61 szolo szerzodest az aliiirkit koveto 15 napow 
belul kell benNjtani a Tulajdonosi Csoporthoz, a hozzajhlas megszerzeseert.. 
A Tulajdonosi Csoport hozzajarulba nelhl az atengedo nem bocsathatja a helyiseget 
az atvevo birtokiba. 

(3) Amennyiben a helyiseg bkrleti jogat a berleti szerzodes megkotesetol szhitott I even 
belul kivhja az atenged6 atadni, es az atengedbrol ~ ~ 6 1 6  szerzodbben szerepl6 
osszeg nem magasabb mint a koribban dtala a helyiseg berleti jogaert fizetett 
haszn6Iatbav6teli dij, penzbeli tkrites, khtalanitb, megvdtbi dij, ugy atengedesi 
dijkent az atvevonek az atengedo 6Ital korabban fizetett fenti jogcim szerinti osszegek 
20 %-at kell megfizetnie. 

(4) Ha az atengedo olyan gazdasagi tkasagnak engedi at a helyiseg berleti jogat 
arnelynek maga is taaa, es a thsasag az atengedonek a helyisegben vegzett 
tev6kenysCgCt legalabb reszben folytatja, ugy az e rendelet szerinti hasmilati jog 
atengedesi dijat csak akkor kell megfizetnie ha az atengedo a tiirsasagbol itlep, vagy a 
tarsasag az atengedonek a helyiskgben vkgzett tevekenyseget nem folytatja tovabb. 

Birleti jog cserije 

(I) A helyiseg berleti joghak cserijehez valo hozzajhlis feltetelei megegyeznek az 
atruhiziishoz torteno hozzajarulb feltkteleivel. 

(2) A cserehez a Tulajdonosi Csoport akkor j h l h a t  hozzi, ha az uj berlo v6Ilalja az uj 
szerzodesi felteteleket. 

(3) A Tulajdonosi Csoport a hozzajarulisat koteles megtagadni, ha az atvevo nem 
igazolja, hogy az itvett helyisegben gyakoroh kivht tevekenysigehez a haszndatba 
veteli engedely megadisat itlatasba helyeztik. 

Misik helyisig birbeadba, 
a pinzbeli tiritbre vonatkoz6 szabhlyok 

(I) A Tulajdonosi Csoport a szerzodCs kozos megegyezCssel torteno megsziintetese 
eseten, mbik helyiseg berbeadisha akkor tehet ajhlatot, ha: 
a) a berleti szerzodes ezt a itkotest tartalmazza 6s a berlo azt igenyli, 
b) a b6leti szerzod6 az a) pontban felsoroltakat nem tartalmazza, de a berlo masik 

helyisegben torteno elhelyezese az onkormbyzat Crdekeben 6I1 es az ehhez valo 
hozzajiimlast a Vt megadta. 



(2) A Tulajdonosi Csoport a masik helyiseg biztosithsakor nem koteles a cserehelyisegre 
vonatkozo megfelelosegi szabalyokat alkalmazni. Olyan masik helyiseget kell 
felajanlani, amely a berlo tevekenysegenek folytatisara alkalmas. 

( 1 )  Ha a berlo mhsik helyisegre nem tart igenyt vagy a felajhlott helyiseget nem fogadja 
el, akkor reszere a Vt. penzbeli terites megfizetbere tesz ajanlatot. A penzbeli terites a 
Polghesteri Hivatal koltsegvetesi szamlajat terheli. 

(2) A penzbeli terites osszege a helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekenek 50 %-ig 
terjedhet. Hatkozott idore szolo berlet eseten a forgalmi ertek 25 %-ig. A penzbeli 
terites merteket a Vt. allapitja meg. 

(3) Ha a b6lo a szerzodes kozos megegyezessel torteno megsziinteteset azert 
kezdemenyezi, mert a tevekenyseget nagyobb vagy mas szempontbol szamara 
elonyosebb adottsagu helyisegben kivanja folytatni es a helyiseg berbeadiska a 
rendeletben foglalt szabalyok figyelembevetelevel lehetoseg van, akkor a Tulajdonosi 
Csoport felajirnlhatja, az ertekkiilonbozet megfizetbenek kikotese mellett, a misik 
helyiseget berbevetelre. 

(4) Az ertekktilonbozet megallapitksakor a ket helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekkt 
kell figyelembe venni. 

A helyiskgben vkgzett tevdkenyskg mbdositddhoz valb hozzdjdrulis 

(1) Ha a berlo a helyisegben vegzett tevekenyseget modositani kivanja, ahhoz a 
Tulajdonosi Csoport hozzajamlasat kell kernie a tenyleges profilmodositas elott 15 
nappal. 

(2) A Tulajdonosi Csoport hozzajamlasanak feltetele, hogy a berlo a tervezett 
tevekennysegre jogosult legyen 6 az a helyiseg rendeltetesevel ne legyen ellentetes, 
valamint, hogy a bero igazolja a kerelem benybjtksaval egyidejiileg, hogy a helyiseg 
modositott hasznalatbaveteli engedelyenek megadksat rrCzere kilatasba helyeztek. 

(1) Az 1993. december 31-ig kotott hatarozatlan idore, vagy feltetel bekovetkezeseig 
szolo berleti szerzodessel rendelkezo - de hasznalatbaveteli dijat nem fizetett -, illetve 
e rendelet hatalyba lepeset kovetoen megvaltasi dijat nem fizetett berlo, csak 
forgalomkepesse tett berleti jogat adhatja at es csak a berleti szerzodes idotartamara. 



(2) Az (1) bekezdes szerinti hatarozott idore vagy feltetel bekovetkezeseig szolo berPeti 
szerzodessel rendelkezo berlo, a helyisegbQlet jogat a Tulajdonosi Csoport 
engedelyevel forgalomkepesse teheti. A forgalomkepessk tetel engedelyezb&rt, 
forgalomkCpesse teteli dijat kell fizetnie a berlonek az Onkonnanyzat koltsegvetesi 
szamlajhra. 

(3) A forgalomkCpesse teteli dij a bCrleti jog hatiuozatlan idejiive valtoztathsa esetkn a 
helyiseg forgalmi krtekenek 50 010-a, de minimum a 2 eves berleti dij. 

A helyisCgbCrlet felmondasa 

A helyisegberletet a kezelo az Ltv.-ben szabalyozott esetekben cserehelyiseg biztositasa 
nelkul felmondhatja amennyiben a helyiseg berloje a helyiskget 6 honapon keresztiil nern 
hasznalja. 

Az intCzmCnyek riltal hasznrilt helyisdgek 
albirletbe adisa 

(1) Az Onkormanyzat intezmenyei es vdlalata jogszerii hasznilataban a110 nern lakhs 
celjara szolgalo helyiseget a feladatuk ellatasara sajat maguk hasmalhatjak. 
Amennyiben a feladat sziinetelese 15 napnal nern hosszabb, erre az idore - nern 
hosszabbithato - szerzodessel berbe adhatjik, a helyiseg rendeltetesevel nern ellentetes 
tevkkenysegre. 

(2) A feladat sziinetelese folytin idolegesen feleslegesse valo (kivetel az oktathi, nevelesi 
sziinet) helyisegeket kotelesek a Tulajdonosi Csoportnak bejelenteni, megjelolve a 
feladat sziinetelesenek varhato idotartarnat. Erre az id8tartamra a helyiseget a 
Tulajdonosi Csoport jogosult a jelen jogszabalyban rneghatiirozott modon a 
helyisegberbeadh szabalyai szerint hasznositani. Az ideiglenes berleti szerzodes nern 
veglegesitheto. 

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



(1) A helyisegre berleti szerzodest a korabbi berlo jogutodjaval csak a Tulajdonosi Csoport 
jogutodliist elismero igazolasa alapjan lehet kotni. 

(2) A jogutodnak a jogutodliis elismereset a Tulajdonosi Csoportto1: 
a) az Ltv. 41. 5. szerinti esetben a haldozist koveto 30 napon beliil, 
b) az Ltv. 42. 5. (2) bek.szerinti esetben az atalakuliisnak a cegbirosaghoz tortent 

bejegyzeset koveto 1 5 napon beliil, 
c) az Ltv. 4. 5. (1) bek. szerinti esetben az adisvetlei szerzodes megkoteset kovetii 

15 napon belul 
kell kerni. 

(3) A hathido jogveszto. Igazolasi kerelemnek a Vt., egyedi dontes alapjan, helyt adhat. 

(4) A jogutodnak a jogutodlasa elismeresenek k6esekor igazolnia kell, hogy az Ltv.-ben 
foglalt szabalyoknak megfelel. 

(5) A jogutod a helyisegben a jogelod tevekenyseget folytathatja. 



Szolgailati lakais i s  f6ro"hely birbeadaisainak kiiloniis szabf lyai 

(1) Szolgalati lakasra Is ferohelyre berleti szerzodest a kezelo, illetve az intezmeny 
vezetoje az e rendeletben megallapitott szabalyok szerint azzal kothet alu: 
a) Kozjegyz6 dtal hitelesitett befogado nyrlatkozattal rendelkezik a munkaviszonya 

barmely okbol valo megsziintenek esetbe, es 
b) kotelezi magat, hogy a a szolgdati lakbb61, fer6helyrol a szerzod6 megsziintet 

koveto 15 napon belul elkoltozik es onmaga, 6s az dtala jogszeriien befogadott 
szemely(ek) elhelyezeserol sajat maga gondoskodik. 

(2) A szolgalati lakkba, ferohelyre az Ltv. altal meghatarozott berbeadoi hozzajhlas 
nelkul befogadhato szemelyeken kiviil mas szemelyt befogadni nem lehet, ilyen 
berbeadoi hozzajarulas nem adhato. 

(3) Szolgalati lakb csak lakk celjara hasznalhato, alberletkent tovabba a lakas egesze 
illetve egy resze nem lakas celjara nem hasznosithato. 

(4) A rendelet hatalyba lepese elott szolgdati lakas es ferohely hasznositasara kotott 
szerzodbeket a berleti szerzodes megkot6je koteles 1994. aprilis 30-ig felulvizsgalni 
es azokrol, tetelesen a Kt-nek beszamolni. 

Lakais birbeadaisa bihsfgi itilet alapjfn 

Akiket a birosag a hkassag felbontka eseten vagy m b  okbol sajat elhelyezesi 
kotelezettseg kimondasa nelktil kotelezett az onkormhyzati lakas elhagyasara, azok 
reszere az Ltv. 3 1. 5. (3) bekezdese alpjhn az Onkormhnyzat elhelyezesi kotelezettsege 
keletkezesenek idopontja szerinti sorrendben lehet, legfeljebb 1 szobk, komfort nelkiili 
lakk berbeadasara ajanlatot tenni. A Tulajdonosi Csoport. az Crintettet es a kezelot ertesiti 
a berbeadasra' felajhnlott lakk cdmtr6l. Ha a bQleti szerz6dest az erintett az igazolls 
kezhezveteletol szimitott 15 napon beliil nem koti meg, ugy az Onkormhnyzat elhelyezesi 
kotelezettsege megsziinik. 



Az aitmeneti lakaisok bCrletCnek rendezCse 

(1) Azok a berlok aluknek e rendelet hatdyba lepese elott, nejegyzek alapjbn 
haszndatbaveteli dij fizetesi kotelezettseg new1 utaltak ki lakast, 1994. december 
31-ig jogosultak - a korabbi jogszabalyok szerint szamitott hasrnalatba veteli dij 
osszegevel megegyezo mertekii, az Onkormanyzat reszere fizetendo terites elleneben 
- a lakkt hatarozatlan idore berbe venni. 
Aluk e jogukkal nem kivannak elni, azok lakasberleti szerzodeset a kezel6, 1999. 
december 3 1-ig szolo hatarozott ideju szerzodesre valtoztatja at, a berlo szamha 
eloberleti jog nem biztosithato. 

( 2 )  A Vt. dont azon lakasokra fenna11o berleti szerzodesek tovabbi sorsarol, amelyeket e 
rendelet hatalyba lepese elott, lakasfelujitas, eletveszelyes lakas kiiiritese jogcimen, - 
hatarozott idore - utaltak ki. 

A korabban hatdyos jogszabalyok alapjan ben*jtott es nyilvantartasba vett 
lakasigenylesek e rendelet hatalybalepesevel megsziinnek. A Tulajdonosi Csoport a 
lakasigenyloket err01 hirdetmeny utjan ertesiti. A Kt. a IakasigCnylesi leteti dijakat kezelo 
penzintezetet felhi vja, hogy a leteti dijakat a jogosultak reszere fizesse vissza. 

A korabban jovhhagyott lakbigenyltsi n t  jegyzeken szereplo szernelyek lakasigenyenek 
luelegiteserol a Vt. dont. Donteserol a Kt.-t tajekozatja. 



A IakiisbCrleti jogviszony folytatiisira vonatkoz6 jog elismerise 

Aki az Ltv. es e rendelet alapjan a berlo halala esetkn a lakasberleti jog folytatasara 
jogosult, a berlo halalato1 szhitott 60 napon belul koteles a jogirnak elismereset kerni a 
Tulajdonosi Csoporttol. Hatarido elmulasztisa esetkn, a hatkido leteltetol sziunitott 30 
napon belul igazolisi kerelmmel fordulhat a jogosult a Vt.-hez. A Vt. az igazolasi 
kerelernnek a jogosult szemelyen kiviil dl6 ok esetkn adhat helyt. A hatarido letelte, az 
igazolasi kerelem elutasitisa vagy a jogosultsag elismeresenek megtagadhhak eseten a 
Tulajdonosi Csoport intezkedik a kezelo feli a lakis kiuritese irant. A kiuritbhez 
sziikseges eljarkt a kezelii folytatja le. 

A licites piily6zati eljiiriis 

72. 5. 

(1) Licites pdybat meghirdetese eseten, egy meghatirozott helyen 6s idopontban, 
minden palyhzo jelenleteben kell a licitalkt lefolytatni. A licitalason csak azok 
vehetnek reszt akik a binatpenzt befizettek, illetve akik a licitilkt bonyolitjak. 

(2) A palyhtot az nyeri el aki a legmagasabb berleti dij megfizetesere tesz ajanlatot. 

(3) A licitlepcsii merteket a Vt. helyisegenkent is meghatkozhatja. 

(4) A nyertes altal befizetett bhnatpenz az egyeb fizetesi kotelezettsegekbe beszamitasra 
keriil, a tobbi palyizo a banatpenzt a licitalas befejezese u t h  visszakapja. 

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

Adatvidelmi szabiilyok 

73. 5. 

(1) A Polgarmesteri Hivatal Tulajdonosi Csoportja a torveny keretei kozott, jogosult . 
nyilvantartani es kezelni mindazokat a szemelyes adatokat amelyeket az Ltv., a 
Fiivkosi Kozgyiiles rendeletei 6s e rendelet alapjb a bebeadis felteteleinek 
megallapitisa, illetoleg a Tulajdonosi Csoport a hozzajarulh megadasarol torteno 
dontis erdekeben igenyel. 



(2) A jovedelmi helyzet megdlapitisihoz a szemilyi jovedelmadd, bevallb alapjieal 
szolgalo adatokat kell figyelembe venni. Az adatszolgaltatisi kotelezettseg szocidis 
berlet eseten, az egyiittel6 nagykoni hozzatartozo jovedelmere is kitejed - a 
32/1993.(11.17.) sz. Korm. rend. 1. sz. melleklete szerint . 

(3) A nyilvhtartisbol adatot szolgdtatni, a Ltv. 84.9. (4) bekezdeseben foglaltakat 
kiveve, nem lehet. 

(1) A kezelo koteles minden a kezeleseben lev0 lakbrol, helyisegrol, telekrol, amely a 
hatalyos jogszabalyok alapjan ezeknek tekinthet6, nyilvhtartast vezetni. 
A nyilvhtartkban minimalisan fel kell tiintetni: 
a) az ingatlan helyrajziszamat, tulajdoni lapszamat, pontos cimkt, 
b) a lakb es helyiseg eseteben az ingatlanon beliili pontos elhelyezkedeset es 

negyzetmeterrel megjel6lt ossznagysagat, komfortfokozatat es a hozzatartozo 
egyeb helyisegek adatait, 

c) a lakas es helyiseg egyes helyisegeinek szha t ,  rendleteteskt 6s nCgyzetmeterre1 
megjel6lt egyenkenti nagysagat, 

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

tartozhst, 
g) az ovadek mertkket megfizetettsegenek idlapotat, felhasznalisanak idlapotit, 
h) a megvdtasi dij nagysagat, 
i )  az esetleges alberlo, (iizemeltet6) nevet, cimet, az alberleti id6 tartalmat, 
J> a berlettel es hasznalattal kapcsolatos minden olyan adatot es esemenyt, amely a 

berleti szerz6des fennalltira befolyissal van. 

< 

(2) Vt. a lakas vagy helyisegallomanybol torli azt a lakbt vagy helyiseget, amelyrol a 
muszaki hatosag megallapitotta, hogy az eredeti rendeltetesi celjara - a hatdyos 
eloirisok alapjan - nem hasznidhato. 



Megaillapodais a lakais, helyiskg, telek bCrleti szenodCsCnek 
kiizos megegyezCsse1 va16 megsziintetbCr6l 

(1) A Vt es a berlii megalapodhatnak a lakb, helyiseg 6 a telekberleti szerz6dQ kozos 
megegyezbsel valo megsziinteteseben, oly modon, hogy misik lakis 6 telek 
berbeadisa helyett a Vt. penzbeli t e i tb  nyiijtisiuol intezkedik a berl6 fele. A 
penzbeli teites merteket a Vt idlapitja meg, azonban az a hatirozatlan idiire 
berbeadott berlemeny bekCiltozhet6 forgalrm ertekenek 50 %-hid magasabb, a 
hathrozott idiire berbeadott berlemeny bekoltozhetii forgalmi ertekenek 25 %-ha 
magasabb nem lehet. , 

(2) A penzbeli teites az Onkomhyzat koltsegveteset terheli. A penzbeli teitCs 
kifizet&re akkor keriilhet sor, ha a berlemenyt a kezeliinek rendeltetbszeru 
haszndatra alkaimas idlapotban atadtik. Ezt kovet6 15 napon beliil kell kifizetni a 
penzbeli tenttist. 

(3) A berl6 a berleti szeniidb (1) bekezdes szerinti kijzos megegyezzkssel d o  
megsziintetesere szolo ajhlatit a Tulajdonosi Csoportna terjesztheti e18, arnely 
a j d a t  tartalmazhatja az idtala kert penzbeli t e i t 6  mertekkt. A berlo az ajhlatit 
kovetii 60 napig, a helyiseg berleti jogat misra nem ruhhzhatja at, illetve mis 
hasznaataba nem adhatja. 

E rendelet a kihirdetks napjh lep hatidyba. 

Zkadek: Kihirdetve: 1994. mhcius 0 1-en. 


