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BUDAPEST-CSEPEL @ ~ ~ ~ A N Y Z A T A  

Budapest-Csepel dnkormanyzata 
3011 994.(V111.09.) Kt rendelete a 

1711 994. (V1.07.)Kt 6s a 
811 994. (111.01 .) Kt rendelettel modositott 

az onkormanyzat tulajdonaban a110 
lakasok, nem lakas ceflara szolgalo helyisegek 
es telekingatlanok berbeadasanak felteteleir61 

szolo 5/1994.(1.18.) Kt rendelet modositasarbl 
(Egyseges szerkezetbe foglalt szovege) 
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Budapest-Csepel dnkorrnanyzata 
30/1994.(VIII.09.) Kt rendelete a 

1711994. (U.07.) Kt 6s a 
8/1994. (I1 1.0 1 .) Kt rendelettel modositott 

az iinkorrnhnyat hlajdonaban 5116 
lakisok, nem lakas celjara szolga'lb he'lyiskgek 
es telekingatlanok berbeadasanak feiteteleirdl 
szo16 5/1994.(1,18.) Kt rendelet modositasar6l. 

(Egyseges szerkezetbe foglalt sziivege) 

A lakasok Cs nem !akk celjira szolg616 helyisegek berletere, va!arnint az elidegenitesuL~e 
vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi L,XXWI. torvenyben (a tovibbiakban: 
Ltv.), tovabba a he!yi onkorm6nyzatok:ol szolo 1990. I.Ji L'W. tbnreny (a tovibbiakban: 
Otv. ) 79. 5. b pontjaban kapott felhatalmazas alapjan Budapest-Csepel Gilkorinanyzata 
Kepviseld-testiilete (a tovabbiakban: Kt. j a Budapest-Csepel Onkormanyzata tulajdonaban 
6116 lakkok, helyisegek es telelungatlanok berbeadasanak felteteleirdl - a Fdvarosi 
Onkormanyzat 35/1993 .(XI.. 15.) es 36/1993 .(XI. 15.) rendeleteinek keretei kozott - a 
kovetkezd rendeletet alkotja. 

A rendelet hatiilya 

(1) rendelet hatalya Budapest-Csepel onkormanyzata (a tovabbiakban: 
Onkorminyzatj tulajdonaban Is  rendelkezese alatt a110 lakkokra Is helyisegekre 
te rjed ki. 

(2) Az onkorminyzat kbltsegvetlsi szervlnek Cpiiletlben Ievd - a rendelet hatilyba 
lepesekor a koltsegvetesi szerv rendelkezbe alatt 9116, szolgalati lakasnak mindsuld - 
lakas berbeadkanak es a berbeadoi hozzajinlk felteteleit a Kepviseld-testiilet 
hatarozza meg. 

(3) A rendelet hatilyba lipeslt kovetden megiiresedd szolgalati fkrdhelyre uj berldvel 
berleti szerzddest kotni az e rendelet altal meghatirozott feltetelek alapjin az 
intezmeny ~~ezetdje koteles. '. 

(4) A (2) bekezdesben emlitett lakasok es helyisegek bCr!etk:e az onkomiqjzat 
torzsvagyonAra vonatkozo - e rendeletben meghatarozott szabalyokat - is alkalmazni 
kell. 



-.-. - - - - A - * & - - ,  - -- -- . = ,-=.s, 7 -5-- - 7  - , -- , * >:->* -- -- - - ---.---.-L-.,c a- LL- 

+ - - L- r<iy._;.L ;:'? * - - - - -  - -- --". - - , ;. , ,_ . ,--2--*-&---3Er,5- , r ..--7-i_ - - . - ~ - ~ ~ ! E I P ? > A - ~ A -  , -.L-y-3"------- 

(5) A vagvronatad6 bizottsai hataskbrevet vagy t-a!ajdo;.;li' @6ny alapjan. k~duft' biroagr %~;::~~~~ 

eljarassal er:ntet: lakas Is he!;.;seg berbeadasara. az ernlitett eljirasokban hozot: 
jogerds Is vegrehzjthatb hatarozat meghozataialg e rendeletet Itell alkalmazn:, ha :: 
berbeado a rendelet haialybalepesekor az Onkonllan\lzat - .  kbltsigvetes~ szeii e v a a  a =-+, - L,-,dw--z - - -  - - _" I.* .-I____ 
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(1) A Kt. a lakasok es helysegek berbeadasanak feltlteleit, az eljaras rendjet e 
rendeletkben hatarozza meg. 

(3) A rendeletben nem szabalyozott kerdesekben az Ltv. es a Polgari Tbmenykony~ 
szabalyait kell alkalmazni. 

'4 birbeadoi jogokat gyakorlo Cs a berbeadoi 
kotelezettsCgeket teljesit6 szervek 

(I)  A Kt. a tulajdonjogan alapulo berbeadoi joga gakorlkara az onkomanyzat 
Vagyonkezeld Vallalatanak igazgatbja melle~, mellerendeltsegben, mdkQd6 Vezet6- 
tes~!etet hoz 1i:;e. A vallalat alapito ohratat a Vezetd-testiiletet letesitd okrata szerint 
hegesziti. 

(2) A berbeadassal osszefbggd kezeldi feladatokat a korabbi hatalyos jogszabalyokon Is 
e rendelet szerinti kulon modositason alapulc - a Kt. altal modositott - alapito 
okiratban rogzitett modon 

a) az Cnkornlanyzat Vagyonkezelb Vallalata (tovabbiakban: kezeld) latja el. 
b) Kezel6i joggal rendelkezik a korabban dtala, i s  a Polghesteri Hivatal 
szervezeti egysege dtal kezelt ingatlanokra a Polghesteri mvatal 
Intezmenyellato Irodaja. 

(3)  Ha a rendelet nem jeloli meg a berbeadoi jogokat gyakorlo es berbeadoi 
kotelezettseget teljesitd szervet, a jogok Is kotelezettsegek a Vt-t illetik, illetve 
terhelik. A Vt. feladatkoret a Polgarmesteri Ilivatal kozremiikodesevel latja el. 

(4) A Kt. a polgamester inditvhya Is elbte jesztese alapjan az onkormhyzat Crdekeben 
b h e l y i k  lakis es helyiseg tekinteteben kozvetleniil gyakorolhatja a berbeadoi 
jogokat, e dontesdt a helyben szokjsos modon nyilvhossagra kell hoznia. 

(5) A Vt. tagjait a Polginnester javaslata alapjln a Kt. valaktja meg. A Vt. megvalasztott 
tagjait kulon dijazas illeti, mely az onkomanyzat koltsegveteset terheli. 

( 6 )  A Vt. miikodesi rendjerdl, a tagok dijazashak mertekerdl, a tagok visszahiv~irol, a 
Vt. feliigyeleterdl a letesitd okirat rendelkezik. 
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(7) A Vt -t dontesi jog csak ilz e :endeletben rneghatirozott kl:deseltben i s  rneck!ug 
illeti, ~lletve kotelezi. :I Vt a villalatot feladata ellatasa alapjan illetd, va!amint 
igazgathja hataskorebe tartozo dontesi jogkort nem vonhatja el 

(8) A Vt. a polgarmester fele inditvanyozhatja az e rendeletbdl adodo feladatok 
elvegzksere utasitas adasit 6s annak elvCgz6ere hatiridd rnegal!apitisat. 

(9) Az (I), (2), (3 )  Sekezdesben megjeloltek feladataik ellatasa soran kotelesek egyrnksal 
egyiittmiikodni, a kert adatokat haladekalanul a masik szerv rendelkezeskre 
bocsatani es szakmai ismeretekke! a masik szemelc segitseget adni. 

(1) A lakas- Is  helyisegberletre vonatkozo szerzddest megkotni Is modositani csak a Vt. 
jogkoreben hadott engedely (tovabbiakban: igazolas) alapjin lehet. 

(2) Az igazolht a Polgamesteri Hivatal adja ki a rendeletben meghatarozott hathkori Is 
eljarasi eldirasoknak megfelelben. 

(3) A bkrleti szerzddest a (I), (3) bekezdesben foglalt keretek kozott a keznlz c, szervezet 
foglalja irkba. 

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

A Ltv. 24. 5-hak (1) bekezdeseben szabdyozott felmondhsi jogot a kezeld, az 1. S. (2) 
bekezdese alapjh az Intezmeny vezet6je gyakorolja, kiveve a 2 1. 5. (2) bekezdese esetet, 
vagy, ha a felmondhsra a Kt. 8tal meghatirozott feltetel ad alapot. A 3. 4. (5) bekezdese 
alapjh a felmondhsi jogot a Kt. gyakorolja. 

*' 
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(1) A lakasokat: 
a) palyiza: utjin szocidis berletklnt, 
b) versenjqargyalas u t j h  piaci berletklnt, 
c) berldkijelo!esi es berl6hv6lasztasijogra1assi jog alapjan, 
L$ torvenyben eldirt elhelyezki kotelezettseg, 
E) torvenyben el6irt berbeadasi kotelezettseg, 
3 a rendeletben d6irt - masik lakas biztositasara vonatkozj kotelezegseg, 
g) a rendeletben meghatirozott lakisgazdalkodasi feladatok, 
h) a kenyszerberletek felszamolasa, 
i )  a rendeletben meghatarozott mis onkormanyzati 6 kozerdekii celok 

megvalositasa erdekeben, tovabba 
j) lakiscsere alapjin lehet berbeadni. 

(3) A Kt. a Vt. eldtejeszt6e alapjin minden ev februar 15-ig meghztarozza, h o g  az 
adott evben varhatoan megiiresedd lakisok berbeadasind az (1) bekezdesben 
megjelolt jogcimek koziil melyeknek kell elsdbbseget biztositani. 

(3) A Kt. (3) bekezdesben emlitett hatirozathak keretei kozott a Vt. hatirozza meg az 
iires vagy meguresedd lakhsok berbeadbanak jogcimet, a teljesites utemezeset vagy 
konkret iddpontjat kiveve, ha a lakist berldlujelol6i vagy berldluvdaszthsi jog 
alapjan kell berbeadni; 

(4) A pdyizat alapjan letrejott berlet szocidis-, jovedelmi i s  vagyoni helyzet alapjan 
letesitett berlet (a tovabbiakban: szocialis berlet) lehet. ;lLz ures lakisok az (1) 
bekezkes a) pontja szerint kizarolag nyilvanos pdyhzat utjan adhatok berbe. 

(5) A versenytiraalas alapjin piaci alapu lakasberlet letesithetd a 10.8. (1) bekezdbben 
meghatiirozottak szerint. 

(6 )  Lakbt  berbeadni a 3.  5. (5) bekezdese luvetelevel csak terrneszetes szemelynek lehet. 



. . 
(1) Szocialis, j~vedelmi es vagyoni helyzet alapjan lehet a lakist Serbeadni annak a 

palykonak, a h  niegfelel a Fdvirosi Onkornlanyzat 35/1993.(XI. 15.) rendeleteben 
meghatirozott felteteleknek es vele szemben nem a11 fenn kizaro ok. 

Szocialis ber!et csak azzal Ietesithet6, aki 
a) a palykzt Senj.lijtk6:a megallapitott hatarnapig a 1 S. kletevet betoltotte, 
b) a rendelet hatdybalepese el6tt 3 e\.vel nem Serleti szerzddes, kiutalo hatarozat, 

jogszerG befogado okirat nelkul, illetve a rendelet hatalybalepese utan nem 
birtokhaboritassal koltozott be a rendelet hatdya ala tartozo lakasba, 

c) a pdykat ben@jtisara megdlapitott hathapto1 szamitva ot emel hosszabb id6 
ota rendelkezik allando bejelentett lakassal, illetve tartozkodasi hellyel a XXI. 
keriiletben, hveve azt a hajlektalant akinek utolso allando bejelentett lakcime a 
lW. keniletben volt, 

d) a palykat benjujtasira nyizadlo hatarnapig benybjtotta palyizatat a 
Budapest-Csepel Onkornlinyzata Polgirn~esteri Kvatalanal, 
e) a mir meglevd berlemenyere lakber vagy koziizemi dij tartozasa nincs, 
f) vdlalja a lakasra megallapitott ovadek megfizeteset. 

(1) Szocidis berlet eseten a lakhigeny merteket meg nem halado szobaszamu lakh 
adhato berbe. (A lakisigeny merteket a rendelet 1. sz. melleklete tartalmazza.) 

(2) A lakhigeny mertekenek megdlapitkhd a szocialis berletre jogosultat b a vele 
Allando jelleggel e,@ttlako azon szemelyeket kell figyelembe venni, akik a berbeado 
hozzajarulasa nelkul fogadhatok be a lakasba. 

(3)  A (2) bekezdksben emitett szemelyek koziil nem lehet figyelembe venni azokat, akk 
lakL tulajdonjogtival (vagy li2-et eltrd tulajdoni hinyaddal) lakL haszondvezeti, 
illetve berleti jogaval rendelkeznek. 



( I )  A szocidis bedetre kiirt palyaz&ori a 7 9. 0) bekezdisben meghatirozott 1 :- : ~ : ~ ~ ~ ~  -. 
feltetelekr,ek megfeleld szemely vehet reszt. 

(3) A palykat ures lakas berbevetelere irhato !u. 

(3)  Pdykat irhato ki helyreallitott es olyan lakas berbevetelere, arnelynd a palyazonak a 
berleti jog megszerzeseert a helyreallitas kotelezettslget vallalnia kell. 

(4) A palyizatot a /W. keriiletben te rjesztesre ker';llb onkormanyzati ujsagban kozze 
kell tenni es 15 napra az bnkormanyzat, tovabba a kezeld hirdetdtablajiin kl kell 

I kggeszteni. 

(5) A pdyizofiak lehetdve kell tenni, hogy a lakjst megtekintse. 

( I )  A palyizati kiirasnak tartalmaznia kell: 
a) azt, hogy szocialis jellegC berbeadasra keriil sor, 
b) a lakas cimlt, alapteriletet, szobaszamat, komfortfokozatat, 
c) a lakasra megallapitott berleti dijat, 
d) a palykati felteteleket Is az elbirdas szempontjait, 
e) a palyizat ben@jtbanak helyet, idejet, modjat, 
J az eredmeny kozlesenek modjit es idbpontjat. 

(2) A helyreallitbi kotelezettseget e16iro pdyizati klirknak az a) - f )  pontokban 
felsoroltakon tkl tartalmaznia kell: 
g) a lakk megtekintesenek iddpontjat, 
h) az elvegzend6 munkik megnevezkset, 
i )  a munkik elvegzkere megszabott hathrid6t, 
j) az el6irt munkka  elsziimolhato koltsegteritks osszeget, 
k) a koltsegek berlb reszere torten6 megteritesenek modjat es idejet. 

(3) A pdykatot a Vt. altal el6re meghathrozott tartalmu nyomtatvanyon kell ben@jtani. 
A nyomtatviny ingyenes, a Polghesteri Hivatal UDjgfelszolgdati Irodajh 
szerezhet6 be. 

b 

(4) A korabbi palykatra ben@jtott palykati nyomtatvany a kesbbb luirkra keriilb 
palykaton nem vehetb figyelembe. 
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(5) A palyizatnak tarta!rr,aznia kell: 

a) a berbevitelre ajanlatot tevd nevet. a lakasba !;cltdzbk szamat; 
b) a lakis berlet~ dljat, tovabba a berlet~ dij evenkkn:; emelkedise alapjan 

megallapiton osszeg rnegfizetesere vonatkozo kotelezettseg va!!alasat, va!am~n: a 
palyizati koltsegek. illetve az ovadelc megfizetesere vonztztkozb va.!!alkt, 

cj a palyazo fiyllatkozatat arrol. horn nem es~k a luzaro feltetelek ala. illetve 
megfelel a palyizat V:. altal halakitott egyeb feltetelemek, valamint a szocialis 
berlet feltetelelnek 

d) a (3) bekezdes alka!mazisakor lakasban elvegzendb munkik, hatandejenek 
betartasha, a varhato koltsegek eldlegezesere vonatkozo kotelezettsegvallahst 

(6) A pdyizatok rangsorolasihoz sziikseges pontrendszert a Vt. dolgozza ki I s  ex51 a 
Kt-t tajekoztatja. X pontrendszer szerinti rangsorolast a Polgarmesteri Kvatal v e s i  
el, a Vt. a kialakcl: sorrendet lakasonkint kuldn-kulon jegyzbkonqvben rogziti. 

(7) Pontegyenldseg eseten a Vt. valasztja ki azt a pdyhz6t, k n e k  a berleti szerzbdes 
megkotesere ajhlatot kell tenni. 

(8) A Vt. dollteslt a Polgamesten Kvatal kggeszti ki az Onkomanyzai l~irdetbiablajara 
a dontest kovetb 8 napon beiiil. 

(9) Alu a pdyiizattal szociihs berlet letesitesere lehetbseget nyert, az eredminy 
kihggesztesetbl szamitott 15 napon belul koteles igazolni a szocialis berletre \-a10 
jogosultsagat, ennek elrnulasztka a pdyizatbol valo lueseset eredmenyezi. 

(10) A vagyoni jovedelm es szocidis koriilmenyekre vonatkozo igazolast elbiralas 
celjabol a Polgamesten Nvatalnd kell ben*jtani. 

(1 1) A nyertes visszalepese vagy a (9) bekezdesber, meghathrozott hataridb elmulasztisim 
alapulo kiesese eseten a rangsorban kovetkezb palyizo !ep elare. 

(12) A jogosultsag megallapitka u t h  a P o l g ~ e s t e r i  fivatal kidlitja az igazolist. 

(13) A helyreiditbi kotelezettseggel kiirt pdyizat eseten a kotelezettseget vdlaloval - a 
Polghes ter i  fivatal ilyen ertelmQ igazolisa alapjan - csak berleti eldszerzddes 
kothet6. A berleti eldszerzddes a lakisba tortend bekoltozesre nem jogosit. A berleti 
szerzddes akkor kothetd meg, ha a kezeldnek a munkik elvegzeserdl szolo igazolasa 
u t h  a Polgikmesten Hivatal az igazolist luadta. 

(14) A szocialis berletre palyizonak nyilatkoznia kell, hogy ha a szerzddes megsziinesekor 
a szocidis bdrletre vonatkozo feltetelek hiinyhban rdszhre a lakas nem adhato bkrbe 
es a 32.9. (5) bekezdeseben foglaltakkal elni nem kivan, ugy a lakist elhelyezesi 
igeny nelkul a szerzddes megsziineset kovetd 15 napon belul kiuriti. 



irindexe szerint ( toviibbiakban: KSH irindex). Ennek megfizetesire a pabazonai; 
kotelezettseget kel! vallalnia. 
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(16) ,kt a piilykatot, amely a (9, (9), (14) i s  (15) bekezdksber, megjelolteket nern . . 

tartalmazza, erven~elennek kell tekinteni. 

Versenytirgyalas piaci alapon turtkn5 berbeadisra 

(1) 1994. junius 30-ig csak olyan iires vagy mearesedd lakas berbevktelere irhato ki 
versenytargyalas, amely korabban nem szocialis lakaskent lteriilt kiutalasra. 

(3) 1994. junius 30. utin a rendelkezhre dl6 lakasok kggvenyeben a Vt. ddnti el, hog,, 
mely !akkok piaci berbeadasara irhato h versenytargyalas. 

(3) Piaci alapii berbeadasra kiirt versenytargyalis alapjan annak kell a lakas berbeadkara 
ajhlatot tenni, alu a meghirdetett berhez kepest a legmagasabb berleti dij 
megfizeteset vallalja. A palyhzonak a versenj~argyalasi hirasban rneghatarozott 
berleti dij emelbere kell ajanlatot tenni. 

(1) A piaci alapu berletre kiirt versenythrgyalhson barb reszt vehet. 

(2) A versenythgyalk lkiirhakor a 9.9. (3), (4), (5) bekezdeset i s  a 10. $. (3) bekezdeset 
ertelemszenien kell alkalmazni. 

(3) A piaci alapu berletre benylijtott berbeveteli ajhlatot z&, megcimzetlen, feladot, s 
m b  jelet nem tartalmazo boritekban az Polgarmesteri mvatalnd kell leadni. Az 
ajhlatot tartalmazo boritekot sorszhmal kell ellatni. E sorszhot  atveteli 
elismervenyen kell az atadoval kozolni. Az atveteli elismewenyre az atvetel datuman 
es sorszamh, valamint az atvev6 neven, a Po lghe i t e r i  Nvatal belyegz6jen ki\-;il 
mas nem jegyezhet6 fel. A kiadott sorszamokrol nyilvhtartast kell vezetni. A 
nyilvantartist az ajanlatok benylijtasha megallapitott id6pont lejktakor a Vt. egy 
tagja I s  a Polgarmesteri Bvatal illetekes szervezeti egysegenek vezet6je zarja le. 



(1) A piaci alapu berletre vonatkozo ajanlatokat a Vt. legdrtbb barom taganak - 

jelenletlben kell felbontani. X felbontast a ben:,ujtasi hatarid2t Iio~etd mu~kanapon 
kell elvegezm. es az ajanlatokat cizonnal el ke!l b~ralni. 

(5) A nyertes ajanlat sorszamat a Polgarmesteri Hivatalnak az onkormanyzat 
hirdetdtablajan 5 napra ki kell &,ageszter,i. 

(1)  A ve:senytargralas eredmenyet vagy eredmenq?e!enseget a art. lakisonklnt h~lon- 
kulon jegyzdkonyvvel allapitja meg. 

(3) Eredmenyesseg eseten a Vt. jegyzdkbnyve alapjin a Polgarmesteri Hivatal igazolist 
allit lu. A kezeld a berleti szerzddest a kiadott igazolas tartalmanak megfelelden koti 
meg. 

(3) A versenytargyalas eredmenytelensege eseten a Vt. dont a tovabbi hasznositis 
modjarol. 

(4) A versenytargyalas elbiralasat kovetden a 10.5. (1), (7), (1 I), es (1 5) bekezdeslt 
ertelemszeriien kell alkalmazni. 

BCrbeadhs berl6kijelolesi Cs berl6kivilasztisi jog alapjhn 

(1) Ha a lakist ismetelten berbe lehet adni, a berld kijelolesere, illetve a berld 
kivdasztisira jogosultat a kezelb ertesitese utan a Polgarmesten Ehvatal felhi~ja arra, 
hogy 15 napon beliil kozolje a berld szemelyet es hatarozza meg a berbeadisnak 
azokat a felteteleit, amelyre jogszabdy vagy megiillapodis feljogositja. 

(2) A jogosult figyelmet fel kell hivni, hogy ha hataridbben nem valaszol, vagy az dtala 
kozolt adatok alapjan a szerzbdest nem lehet megkotni, a lakis berenek megfeleld 
osszeget es a lakis kezeldnek szamljzott koziizemi (tiirsashizi) kozos koltsegeit 
koteles megteriteni. 

(3) A Ltv. 87.5. (1) bekezdeseben meghatiirozott szervek .valarnely lakisra meglevd 
szolgalati jelleg torlesere vonatkozo ertesitese alaplan a Polgarmesten Hivatal 
igazolist allit lu. A kezeld az igazolas kiadasa utin a berleti szerzbdest modositja. 



Ha a - Ltv. 57. 9. (1) bekezdesin alapulb - lakas berbeadasara vonatkozb kStelezettsiget a . 
..~. . . ~ .  . - . : . .  . 

Lw. 94.S. (1) bekezd&eben' enrtitett eljar&bac allapitjak meg a joger& is .v~geh~jthai6.:'::::!::.<>::;;'~- ..;. 
-. .., .::.';;.:.&-.&.::: . >.,. C L . '  : 

hatarozat kizhezviteletbl szamitott ! 5 napon beliil a Polgarnesteri Hivatal intezkedik a' .. . . 

igazolas kiadasarol. 

(1) A Ltv. 57. 9. (3) i s  (3) bekezdese, illetve a 94. 9.  (1  ) bekezdese alapjiin mbik takas 
bQbead6sara v a g  mis elhelyezisre igknj~ tarto szemdlyel szembeni kotelezettseget 
a Polgarmesteri fivatal eldtejesztese utan a Vt. dlisfoglalasa alapjan kell 
teljesiteni. 

(3) Ha az (1) bekezdisben emlitett rendelkezesek alapjin az onkormanyzat 
kotelezettseget nem lakis berbeadasa utjan hanem mis  elhelyezes biztositisaval kell 
teljesiteni, a kotelezettseg teljesitesere - a jogosultak meghallgatisa b szemelyi, 
vagyoni jovedelmi koriilmenyeik tisztkasa utan - a Polgarmesteri fivatalnak 
elakeszitd - iitemtervet kell kesziteni, amelyet jovahagdki vegett az Vt. ell te jeszt. 

(3) A misik lakis berbeadasanak kotelezettsege esetin a Vt a 6.9. (3) bekezdbe alapjan 
dont. 

(4) A rendelet 1. 9. (3) bekezdes hatalya a16 tartozb jogcim nelkuli szernelyek eseteben e 
paragrahs szabalya szerint kell e l j h i .  

(5) A Polgirmesteri fivatal egy felajhlott lakk berbevetelenek vissza~tasitasa eseten a 
Vt.-t tajekoztatja. A Vt. a (3) bekezdesben foglaltahak megfelelaen eljar. 

(6) LIZ (1) bekezdesben emlitett rendelkezeseken alapulo onkormanyzati kotelezettseget 
- a jogosulttal valo megdlapodis alapjan - penzbeli teritessel meg lehet vdtani. A 
jogosultnak a 75. 9. (1) bekezdeseben meghatarozott osszegii penzbeli terites jib. 

(7) Ha az (1) bekezdesben emlitett rendelkezesek alapjh az onkormanyzat 
kotelezettseget nem lakis berbeadisara tett ajhlat utjb, hanem mas elhelyezes 
biztositisaval kell teljesiteni, a jogosult megallapodis alapjh olyan osszegii penzbeli 
teritesre tarthat igenyt, mint amilyen osszegil terites az egy szobb, felkomfortos, 
lakb berleti jogviszonyanak kozos megegyezessel tortend megsziintetese eseten a 
rendelet alapjan jama. 

9' 



(1) A lakas jogcimnelkili haszcalcji u o k  a szemelyek akik a iakasberleti jog\iszon>- 
megsziinbe utan az onlcormanyzati lakasbm \lsszamaradtc;k Is a berleti jogxiszony 
fo!ytatasira nem jogosultak. 

a) a jogcimnelkiili lakashaszndo a lakast a jogcimnelkuli hasznalat kezdetltd 
szamitott 60 capon beliil koteles zlhagyni, 

b) az a) pont nem alkalmazhato, ha a lakisban visszamaradt jogcimnelku!i 
lakashasznalo elhelyezesre tarthat igknyt. 

Masik lakis berbeadasira kell ajklatot tenni annak a jogcim n l lh l  lako szernelynek. 
aki - a rendelet hatalybalepeskt kkiietoen - a ber16 halala utan maradt vissza a 
lakisban, ha: 
a) a Polgarmesten Hivatal a lakasba valo befogadashoz adott hozzajarulisakor exe 

kotelezettslget vallalt vagy 
b) a jogcim nelkiil klsszarnaradt szemdy az elhalt berldnek illetve a bIrld 

hhzastarsinak unokaja, testvere vagy a berld elettarsa volt felteve, hogy a berld 
haldat inegel6zben tobb mint 10 evig alland6 jelleggel a lakasban lakott Is oda 
allando bejelentessel be volt jelentve. 

(3) A vizsgalat lefo1)~atasira a Po!garmesteri Evatal koteles. 

(4) A Vt. Is a Polghesteri Hivatal a 16.3. (j), (5) bekezdeseben foglaltaknak 
megfelelden jir el. 

(5) Nem lehet misik lakis berbeadisara ajhlatot tenni a (2) bekezdesben meghatirozott 
feltetelek fenndlisa eseten sem, ha: 
a) a lakkberleti jog folytatbara jogosult laluk a lakasban. 
b) a visszarnaradt szemel ek - kiskoni eseteben sziil6jenek - barmilyen jogcimen i" lakisa, vagy legalabb I2 himyadban lakastulajdona van. 

(6) A (2) bekezdes alapjan rnasik lakis berbeadisara akkor tehet6 a jd s t ,  ha a jogosu!t 
vallalja a lakasban lako tobbi - masik lakas berbevetelere nem jogosult - szemel:; 
lakisba torten6 dlando jellegil befogadasat. 

(7) Ha a (2) bekezdes alapjan tobb jogosult van, resziikre emttesen egy misik lakk 
berbeadisara lehet ajhlatot tenni. A jogosultak keresere a lakist berl6tarsi 
jogviszony mellett kell berbeadni. + 



jogosulttal r i i r  a blrld eletlben is alland6 jelleggel egFttlak6 =or, szemelyeket lehe: 
figyelembe venni. ah!< a blrbead6 h~zzajirulasa nelkG! is befoyadhzok. 

' - . -.._ _._ - 
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(9) Ha az a !akas, amelybe az (3) bekezdesben meghatarozott szemlIy lakk. a (8) 
bekezdes alapjin megallapithato lakasigenye merteklt nern haladja meg, reszere az 
(3, (7) bekezdes alkalmazasaval cu altala hasznalt lakas berbeadasira is tehetd 
ajhnlat. Az ilyen ajinlattetel jogclme a rendelet alkalmazasa szempor,tjabol az 
Onkornl~n~zat mkik lalib Derbeadaska vdlali kotelezettsege. 

(10) A lakasra vagy masik lakisra valb jogosultsag megillapitasahoz szikskges adatok i s  
igazolasok benyjjtisira a !&asban !akbkat hataridd megieloleslvel a Polgarmsteri 
Kvatal h i ~ j a  fel. Ha a hataridd eredmenytelenul telt el, a Iakas vagy a misik !akas 
berbeadasara vonatkozo jogosultsigot nem lehet megillapitani. A Polgimesteri 
Hivatal a lakas hiiritese irint intezkedik. 

(1) Annak, a h  a szocialis intezrnenybe utalasakor penzbeli terites elleneben mondott !e 
lakasberleti jogviszonyarijl az Onkornlanyzat vagy jogel6dje javira, az intezn~enybbl 
valo elbocsatisat kovetd egy even belul egy szobas, komfortnelkuii laicis 
berbeadasara kell ajanlatot tenni. A rendelkezksre a110 lakasok kggvenyeben a Vt. a 
hatiridat 1 ewe1 meghosszabbithatja vagy 1 szobas felkomfortfos: komfortos lakist 
ajanlhat fel. 

( 2 )  A berbeadk irint a Polghesteri  Hivatal intezkedik. 

BCrbeadis lak&sgazgdilkodasi feladat keretiben 

(1) A Vt. dontese alapjh pdyizaton a mir lakissal rendelkezd berlb reszere, a 
berleti szerzbdes kozcs megegyezessel torten6 megsziintetesevel egjridejcleg, masilc 
lakas, (lakisok) ajhlhato berbevetelre, ha a korabbi Is a felajhlott lakis 
a) ugyanolyan szobaszSunu, ugyanolyan (vagy alacsonyabb) komforfbkozatti, Is  

legfeljebb 6 m2-re1 nagyobb alapteriiletii, vagy 
b) kevesebb szobaszSunu, ugyanolyan jvagy alacsonyabbj komfortfbkozani. 

(2) Felajhlhato tobb lakb elleneben egy lakb is, de a lakbok egyuttes szobaszhh i l  
es a magasabb komfortfokozani komfortfokozathnil a berbeadando nem lehet 
kedvez6bb adottsagk j' 

(3) Haromszobis vagy annal naaobb szobaszimu lakas helyett felajinlhato tSbb lakis is, 
a tobb lakas egyuttes szobaszama Is komfortfokozata nem haladhatja meg a 
felajanlott lakiset. 



(1) Nem a!kalmazha:ok e rendelkezesek olynn ber12 ese:Cn, aliinek !nkber vag:; 
koziizemidij tartozasa van. 

(5) Ezekrdl a kerelmekrdl a Polgarmesteri Hivatal nyilvantartast vezet. 

( 6 )  A 19. $. alkalmazasakor a Serldnek vallalnia kell a felajanlott lakas 5vadekafia'x Cs 
laberenek megfizetese:. 

(7) A berldt pinzbeli teritesklnt a kIt lakas bekaltozhetd forgalmi CrtCk kulonb9zetCnek 
50 ?$-a illeti, illetve terheli. 

(1) Kenyszzrber!et eseten a berld reszere a Vt. 6.8. (3) bekezdlsen alapulo dontese 
alapjan a Polgamesteri fivatal - a kenyszerberld vagy a kenyszerberbeadj 
kezdemenyezesere - egy lakast ajanl fel bkrbevetelre. A felajanlott lakas elfogadhsiirol 
15 napon beliil nyilatkozni kdl. 

(3) A kenjrszerberlB reszere a 19.5. (1) bekezdes a), 5) pontjaban meghatarozottak 
szerinti cserel&iis ajanlhato fel. 

(3) Ha a kenyszerberbeado onkomhyzat i  lakas berl6je I s  a kenyszerberldvel a lakkok 
cserejeben allapodik meg, &or a csereszezBdeshez a Polghes te r i  Hivatal - a 
rendeletben foglalt feltetelek vizsgdata nelkul - hozzajarulhat. 

(4) Amennyiben a kenyszerberla lakas felajhlasa helyett penzbeli teritest elfogad, ugy 
ennek osszeget - a Ltv. 90. 8 (2) bekezdes b.) pontjanak keretei kozott - a Vt. 
hatkozza rneg. 

BCrbeadBs onkormanyzati vagy koztrdekii feladatok rnegval6sitasa irdektben 

(1) A rendeletben rneghatarozott berbeadbi feltkteleket nem kell figyelembe venni, ha az 
Onkomhyzatnak kisajatitbi kerelme alapjh lefolytatott eljaris v a a  felmondas 
eredmenyekent misik lakist kell berbevetelre felajdani. 

(2)  Nem kell figyelembe venni a bbbeadas felteteleit akkor sem, ha a KepviselB- 
testiilet az Onkormanyzat szerveinek alkalmazasaban d1o kbztiszttiseldnek, d1ami szerv 
alkalmazasaban d l6  kozalkalmazottnak a j h l  fel lakast berbevetelre, iiletve, ha lakk 
berbeadhi ajanlatra mas Onkormanyzattal valo rnegallapodas alapjan keriil sor, vagy 
megsemmisiilt lakas haszndojat kell elhelyezni. 



(1 )  Ha jagszabaly. me~allapodas, a Vt. v a g  a 6.S. ( I )  be!tezdis i) pontja alkalmazasaval 
a Kt. maskent nem rendelkezik, a lakast hatarozott iddre kell berbeadni. 

( 2 )  Feltetel bekovetkezeseig kell a lakast berbeadni. ha a K:, Vt illetdleg a ber!okijelolesi 
vagy berld-kivalasztasi jog jogosultja igy rendelkezik. 

(3 )  A hatarazott id6re szolo berbeadb iddtartama - a ( 2 )  bekezdesben foglalt eseteket gs 
a felek elterd megallapodjsat kiveve - legfeljebb ot ev, amelynek lejartakor a berldt 
ujabb harom evre szolo el6berleti jog illeti meg. 

(4) Szocialis berlet eseten az eldberleti jog feltetele, hogy a ber!eti szerzddes 
megsziinesekor a berl6vel szocialis berletre vonatkozo szabalyok szerint ujabb 
szerz5des kothetd. 

(5) Ha a berld a hatirozott id6 lejjstakor a rendelet 7.9. (1) bekezdbe alapjan - 
megvdtozott jovedelmi, s z o c i ~ s ,  vagyoni helyzetere tekintettel - szocialis berletre 
nem jogosult, kerelmere a lakbt a Vt. dont6e alapjan, a piaci berletre vonatkozj 
rendelkezesek szerint kell berbeadasra felajanlani. Arnennyiben a berl6 a lehet6seggel 
nem !uvan elni, ugy a lakist a berlet: szerz6des megsninesekor koteles hiiriteni 6s az 
Onkornlinyzat rendellcezkskre bocsatani. 

(1) A lakh  lakberenek merteket - onkormanyzati rendelet elter6 rendelkezeseig - az 
1993. december 3 1-en hatdyos jogszabdyok alapjan kell megallapitani. 

(2) A lakber ketszereset kell fizetni akkor, ha a rendelet hathlybalepese u t h  a lakas egy 
reszet a Vt. hozzajarul&aval hasnaljak m b  celra. A magasabb berleti dij 
megdlapitjshd a m h  celra hasznalt lakreszek alapteriiletere juto berleti dij arinyos 
reszet kell figyelembe venni. 

(3) A (2) bekezdes megfelel6 alkalmazbaval a lakber tizszereset kell megfizetni, ha a 
l akh  egy reszet a rendelet hatalybalepese utin a Vt. hoezajarul&a nelkul hasznaljak 
mas celra, illetve ha a Ltv-ben elbirt mhs berbeadoi h o z z a j ~ l a s t  nem szerzik be. A 
magasabb berleti dij megdlapitjsa helyett a Vt. a berleti szerzddes felmondasat 
kezdemenyezheti a kezel6nel. 



(4) A ( 2 )  Is  (3) beltezdest 1394. julius 1-t6l !cell alkalrnazni, tekintet nelkiil arra. hogy az 
alkalmazas feltetelei egyebkint mikor kovetkeznek be. 

(1) A berldt terheld kotelezettsegek bizositasara a berldnek a szerz6des rnegkotese eldtt 
ovadekot kell n@jtani. Az ovadek a takas eves berleti dija ketszeresenek megfeleld 
osszeg. 

(3) A Vt. szocialis berlet eseten az ovadek maxirnalisar, n e g  egyenl6 reszben tortefid 
megfizeteset engedelyezheti. 

(3) Az ovadekbol a kezel6 azon igenye ewknyesithet6, arnely a berl6re hamlo 
kotelezettsegek teljesitesenek elmulasaasa rniatt, a berlet fennallasa alatt vagy a lakas 
visszaadasakor felmeriil. 

(4) Az ovadekot az onkomanyzat szarnlajat vezetd penzintezetnel elkulonitett szamlin 
kell kezelni. 

(5) Az igenybe nern vett ovadekot a szerzddes rnegsziinesekor a ber!6nek - a kezelesi 
koltsegek levonkaval - a (4) bekezdesben neghatarozott penzintezet targyi 
ovadekra biztositott karnataval egylitt 30 napon beliil ~ l s sza  kell fizetni. A 
visszafizetesr61 a Polgirrnesteri fivatal rendelkezik. 
A (3) bekezdes szerint ervenyesithetb igenyet a kezel6 a Po lghes t e r i  fivatal fell 
szamlaval igazolja. 

(6 )  Az ovadekot rneghalado mertekG helyreallitki koltseget a kezel6 egyezshg alapjin, 
ennek eredrnenytelensege eseten polgari peres uton koteles Irvenyesiteni. 



L A i s  bCrbead6sa nem !aGs rCljira 

( I )  Az egesz Iakast nen lakas celjara berbeadni, hasznalni nem lehet. 

(2) A lakb e 3 -  reszet nem lakas cl!jara hasznalni a Vt. dontese ertelnkben, a 
Polgamesten fivatal dtal hadott hoz&jirulas alapjan lehet, ha 
a) a berlb a sajat jogan vagy gazdasagi thsasag tagjakln: kivjn a lakisban gazdasagi 

vagy szolgdtatisi tevekenyseget vegezni; 
6) a b61d maganszemdy; 
c) berlbtirsak eseteben a berlbtars, tarsberlet eseteben a tirsberlb a lakjs egy 

reszenek mas celra tortlnd hasznalatat tudomasul vette. 

(3) A berleti dijat ebben az esetben a 23. §. (2) bekezdese szerint kell megdlapitani Is  a 
ber!eti szerzddest a kezeldnek ennek megfelelben modositania kell. 

( I )  Ha a rendelet hatdybalepesekor a lakas egeszet vagy egy reszet nem !ak& celjara 
haszniljik, az err61 valo tudomasszerzestbl szhitott  30 napon beliil a Polgamesteri 
Hivatal koteles az dlapot megsziintetesere, illetve az engedely beszerzesere a berl6t 
felhivni. Emek eredmenytelensege eseten a lakkberleti jogviszony felmondkat 
kezdemenyezi a kezel6nel. 

(2) A lakis eg:; reszenek nem lakk cdjira torten6 hasmositisahoz hozzajirulhs eseten 
a berlb figyelmet fel kell hivni arra, hogy a hasznilat akkor kezdhetb meg , ha a 
tevekenyseg folytathsihoz sziikseges hatosagi engedelyek a rendelkezesere illnak.. 

Bgrbeadis berldtarsak rCszCre 

(1) A Polgamesteri fivatalnak a hhzastarsak, valamint azok reszere, ahk a berl6 halala 
eseten a berleti jogviszony folytatkira jogosultak lennenek - kozos irkbeli kerelmiik 
alapjan - a lakis berlbtarsi jogviszonyban torten6 berbeadkara kell szerz6deskotesi 
ajinlatot tenni. 



(3) A berld Is a \.,ole egyiittlakb gyermekc- (az orijkbefogadu, a-:ntostoha-; is ne.ve!t 
: ;  

gyermeke), mlamint a jogszefien befogadott gyermeketdl sziileter: unokaja kirelmere 
a berldtirsi jog\iszony akkor ismerhetb el, ha r: germek, illetdleg az unoka 16. 
eletevet betoltotte, es a ber16vel legalabb 5 6v cta, allando jelleggel cs>iitt lahk. .A 
szerzdd6 modositasiihoz sziikseges igazolbt a Polgarmesten Nvatal adja k;. 

(3) Ha a szerz6des a rendelet hatalybalepesekor mar fennall, a szerz6des n~odositisaval 
berldtarsi jog~iszcny az (I), (3) bekezdes CrtelemszerG alkalmazasaval johet letre. 

(4) A Polgarrnesteri Mvatal nem adhatja lu az igazolast, ha a ( 2 )  bekezdesben emlitett 
hozzatartozo a fovaros tenileten rnisik lakas berl6je, illetve hzszo~dvezettel nein 
terhelt lakas tulajdonosa. 

(5) A hatarozott iddre szolo berleti jogot a berldtarsi jog\lszony utobb tortend 
engedelyezese nem vdtoztatja hatarozatlan idejk~e. 

Megiiresedett tirsbkrleti lakrbz bkrbeadasa 

(1) A Fiivarosi Onkormimyzat 511 993. ( 5 )  rendeletenek keretei kBzott a 
meguresedett tarsberleti iakreszre a visszamaradt tbsberldnek kell berbeadasi 
ajanlatot tenni, ha a teljes lakas nem vagy egy szobhal nem nagyobb mertekben 
haladja meg a visszamaradt tarsberla lakasigenye merteket es vallalja a 
megnovekedett lakasalapteriilet utan szamitott lakber megfizeteset. 

(2) A visszamaradt tarsberl?, lakisigenye mertekenek szimit&ind azokat a lakhban lako 
szemdyeket lehet figyelembe venni, alaket a berld a berbeado hozzajhlisa nelkul 
befogadhat a lakhba. 

(3) Egyedul dlo visszamaradt tiusberl6 reszere a megiiresedett tarsberleti lakresz 
berbeadkiua ajanlat nem adhato. 

A bkrbeado Cs a bCrl6 jogai Cs kotelezettsegei 

(1) A 7.5. (1) bekezdese szerint meghirdetett lakas eseteben a lakisberleti szerz6desnek 
tartalmmia kell: v 
a) lakas he1 yredlitbanak kol tsegeit, 
b) koltsegek berld reszere tortend megteritesenek modjat, valamint 
c) munkalatok elvegz6enek hathidejet. 



(3) Ha a tenyleges rifordkas koltsegei a. temezez k6ltsigeket xe@aladjak, a b&lb a .. . . . . .  , . 

rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapot 1ualal;;tasahoz sziikseges 
tobbletkiadasainak a megtlritesere tarthat iggnj~. 

(4) A kezeld a munkdatok elvegzesenek hataridejet - a berlb keresere - indokolt esetben, 
le~el jebb egy alkalommal rneghosszabbithatja. 

(5) Ha a berld a munkdatokat sajat hibajabol a lakasberleti szerzddesben rneghatarozott, 
vagy a berbeado iltal a (4) bekezdesben foglaltak alapjan meghosszabbitott hatiriddn 
beliil nem vegzi el, a kezelb a szerzBdest - a tv. 34 5 .  (1) bekezdesenek b.) pontja 
alapjan - felmondja. 

(1) A Iakasberleti szerz6d6 kereteben a kezelb Is  a berl6 megallapodhatnak abban, h o g  
a berlb Iatja el az epiilet; illetbleg a kozos hasznala~  helyisegek (mosokonyha, 
szarito, tarolo, stb.) tisztjntartasaval, megvilagitasaval, esetleg a hiztartasi szemet 
elszdlitasaval osszefbggb feladatokat. 

(2) PLZ (1) bekezdesben emlitett megallapodas eseten a szerzbdest a kezelbnek 
modositania kell. A szerzbdesben konkretan meg kell jelolni a berlb dtal vallalt 
feladatok es annak - egy honapra lebontott - koltsegeit (dolog hadbok  es 
munkadij). A kiszhitott havi koltsegekkel a lakber osszeget csokkenteni kell. 

(3) Az (1) bekezdes szerinti szerzddes megsziinese utin a berldnek az eredetileg 
megallapitott lakbert kell f izetnie, a berleti szerzddest a kezelanek modositani kell. 

(1) A kezelb a lakb  burkolatainak, ajtoinak, ablakainak es berendezeseinek 
karbantartkirol, felujitasirol, potliisirol, cserejerbl akkor koteles gondoskodni ha a 
berld vallalja az ennek megfelelb magasabb lakber megfizeteset. 

(2) A lakiisberleti szerzddesnek tartalmaznia kell az (1) bekezdesben meghatirozott 
kotelezettsegek pontos megleloleset, azok iddbeni ftemeziset, tovabba a !akber 
osszeget novel6 1 honapra lebontott- 6 e rendelet szabdyai szerint kiszamitott 
koltsegeit. 



( 3  A piaci alapor, tortin6 berbeadas ese:in, a berleti szerzddls megk6:lsekor a kezel6 i s  
a berl6 ettdl eltird modon is megallapodhat. 

(I) Ha a mu~kak sziiksegesseget a !aki;s nem rende!tc~tissze~ hamdata, illetdleg !a!cas 
berendezesi targyainak rongilasa ideae elb, azok slvegzeset a birld a lcezeldt61 nem 
kovetelheti. 

(1) A ltezeld es a ber16 irasban megdlapodhatnak. hogy a berl6 a lakast italakitja, 
korszeriisiti, rendeltetesszeni hasznalatra alkalmassa teszi. 

( 2 )  A megdlapodasnak tartalmaznia kell az elvegzend6 munkak: 
a) konkret megelol6set, 
b) befejezesenek hataridejet 
c) koltsegeit Is azok megfizetesenek felteteleit, modjat, valarmnt azt, hogy a 

munkalatok megkezdesehez sziikseges hatosag engedelyt a berld koteles 
megkkrni. 

(3) A Iceze!B - a bQlb ker6ere - csak a lakk rendeltetesszeni hasznalatra alkalmassa 
tetelehez szukseges merteket meg nem halado koltsegek megfizeteset vallalhatja. 

(4) A kezel6 a (3) bekezdesben foglaltak alapjan a szamlikkal igazolt koltsegek 50 %-at 
a munkhk befejezbet kovetb 30 napon, a fennrnarado osszeget tovabbi 90 napon 
belul koteles a berlbnek megfizetni. 

(5) A kezelb Is a berlb megdlapodhatnak abban is, h o g  a lakiis atalakitasa, 
korszeriisitese koltsegeinek 35 %-at a kezelb a lakberbe valo beszamitbsal egyenliti 
ki . 

A lakas atalakitbat, korszefisiteset kovetben a lakjsberleti szerzddest - az e rendelet 
szabdyai szerint megdlapithato lakber osszegere is lutejedaen - modositmi kell, ha a 
lakis komfortfokozata megvdtozott es a munkik koltsegeit a kezeld viseli. 

(1) A kezelb es a berlb irisban megdlapodhatnak abban, hogy a lakisberleti szerzbdes 
megsAnesekor a lakast es berendezeseit a kezelb teszi rendeltetkszerij haszndatra 
alkalmassa. 

(2) Az (1) bekezdesben emlitett megallapodis csak a&,or .kothetb meg, ha a berlB 
vdlalja, hogy a reszere a tv. alapjin jiro lakishaszndatbaveteli dij, illetve u hvadlk 
osszeget meghalado koltsegeket legkesabb a krkoltozest kovetb 30 napon bdiil a 
kezel6 reszere egyosszegben megteriti. 



Hozzajarulas n Inkisba valo befogadbhoz 

(1) A Polgirmesteri fivatal a berlb (berltjtks, tarsberl6) kerelmere hozzajarulhat ahhoz. 
hogy a berld az 5 iv  Sta allando jelleggel ve!e egyutt lako gyermeke hizastarsatit. a 
nagykoni unokajat, testveret es az ilettirsat a lakasba befogadja. Mis szemelyek 
befogadasahoz a Vezetb-testiilet hozzajirulhat, de donteset indokolnia kell. X 
hozzajarulris elbiralkakor az dberletbeadasra vonatkozo nesyzetmeter szabd)rt 
alkalmazni kell. 

(3) A hozzajarulisban k~ kell kgtni, hogy a berl6 lakkberleti jogciszonyanak megsziinese 
eseten a befogadott szemely kSteles a lakasbol elkoltozni. 

(3) A befogadott szemely a berld halila eseten csak a 17.8. (1) bekezdesenek b) pontjaban 
meghatkozottak teljesiilese eseten tarthat igenyt mas elhelyezesre.. 

(4) A hozzajarulist akkor lehet megadni, ha a berld Is  a befogadando szemely a ( 2 )  
bekezdesben el6irt felteteleket tudomasul veszi Is a Polgirmesteri Evatalhoz 
benybjtja azon lakk tulajdonosinak (berl6jinek, berbeadbjhak vagy m h  jogsze~i 
hasznalojanak) a befogadasra kotelezettseget vallalo nylatkozatat (a tovabbiakban: 
befogado nyilatkozat), ahova a lakkberleti jogklszony megszilnese eseten koltozik. 

Hozzajarulas a tartasi szen6dCs esetCn 

(1) A Polgannesteri Kvatal a ber16 irasbeli kerelrnere hozzajhlhat ahhoz, hogy - 
legalabb misfel szobb lakas esetln - a berl6 a berleti jogviszony folytathsa elleneben 
tarthi szerzddest kosson, ha nem dlnak fenn a torvenyben meghatkozott luziro 
feltetelek. Hozzajarulis eseten a berl6 az eltartot a llakbba befogadhatja. 

(2) A hozzajixulist meg kell tagadni, ha az eltartonak m b  eltartottal is fennil1 tartrisi 
szerzbdbe vagy, ha a berlavel nem kivan egyiittlakni. 

(3) Ha a tarthi szerzddest nem a berleti jogviszony folytatisahoz kotik, az eltarto 
lakbba va16 befogadjsihoz a 35. 8. (4) bekezdkse szerint jarulhat houj. a 
Polghesteri  Evatal. 

(4) Jogi szemely eltarto eseteben a tartjsi szerzddeshez hozz@amlris nem adhato. 



(5) A Polgilmesteri Hivatal a tartas: szerzddeshez tbrtend hozzaji~~lis: k$te!es 
megtagadni, ha 
a) eltafio a 18. detivit nem :$lt$tte be, 
6) az eltarto a 18. ivit betbltotte, de onall6 jovedelemmel nem rendelkezik 6s nincs 

olyan hozzata~ozoja, aki a tartisi szerzddlsbbl rea harulo anyagi terhek Gseleset 
vallalj a, 

c) az eltarto vagy hbastksa a foviros teriileten m*lk bekblt$zhetb lakksal 
rendelkezik, vagy a tartasi szerzddes megkotesekor olyan onkormanyzati lakasba 
van bejelentve ah01 a berleti jog~lszonyt folytathatja, 

ci) az eltarto szemdyi es egeszskgugyi koriilmenyek alapjan a tartas teljesitesire nem 
kepes, 

e) a ber!d eletkora, illetdeg az egeszsegugyi koriilmenyei alapjan tartkra nem 
szorul, 

fl a be:ldvel a lakisban jogsze4en egytittlako szerndy a berldt eltartja. 

(6) A hozzajaruliis megadasa utan a Polghrmesteri fivatal a Vt.-t tajekoztatja. 

( 1) Egy szobas lakh a!ber!etbe adiisahoz nem adhato hozzajarulb. 

(2) Alberletbe adbhoz a Polginnesten Hivatal a bQld kerelmere akkor adhat 
hozza j~ l a s t  ha legalabb egy fel lakoszoba a berld hasznalataban marad, i s  az 
alberleti jogviszony alapjh a lakjsba koltozdk, valarnint a mhr a lakisbar, 
jogszerGen lakhk sdrnit figyelenibe vkve, a lakhs egg lilasznalojir-a 6 in2-es 
lakoszobaresz jut. 

(3) Az (1)-(2) bekezdesben foglalt feltetelek vizsgdata nelkul kell hozzajarulni az 
alberletbe adashoz, ha a berld a lakisbol gyogykezelke, kulszolgdata, katonai 
szolgdata, szabadsagvesztese, (elczetes letartoztatas), kiskoni berl6 neveltetese miatt 
egy honapot meghalado idtire van tavol a lakasbol. 

(4) Az (1)-(3) bekezdesben foglalt feltetelek eseten is, kizirolag a hatirozott idbre - 
maximum ket evre - kotott dberleti szerzddeshez adhato hozzijarulas. 

(5) A Polghesteri  fivatal a lakisberleti szerzcdes megsztinese u t h  a lakiisban jogcim 
new1 visszamarado volt alberld elhelyezesere kotelezettseget nem vdalhat. 

Y 

(6) A lakas fizetdvendeglatis celjira tortend hasznositisira e rendeletnak az albkrletre 
vonatkozo eleirasai az iranyadok. 



(1)  A 1akiscse:ihez valb hozzajam!kra, illetve a hozzajamlas megagadasara vonatkozb 
berbeadbi jogkort a Polgarmesteri fivatal gyakorolja a Fbvirosi Gnkormhn)-zar 
36i1993.iX. 15) sz. rendeletenek keretei kozott. 

(3) A lakas Serleti joga csak mas I&&, illetve !akhsok berleti vagy tulajdonjogara 
cserelhet6 el. 

(3) Nem !ehet hozzajiiiulni a cserehez, ha a berld i s  a vele eDoylittkol:6z5 szemelyek a 
csere folytiin nem szereznenek egy lakis egeszere tulajdont. 

(4) Ha a csere folytan tobb lakasos epiileten tulajdoni hhyadot szeremek, a tulajdoni 
hanyadnak olyan nagysaghak kell lenni, hogy az megfeleljen egy lakk tulajdonnak. 

(5) A csere folytin a lakasba koltozd szemellyel a berleti szerzddest ugyanolyan 
felteteltelekkel kell megkotni, mint amilyen feltetelekkel a berl6 Serelte. A lakisba 
csere folytin azok a szemebjek koltozhetnek is  jeletkezhetnek be aluk befogadjsahoz 
az Ltv. alapjan kiilon engedely nem kell, illetve azok akk  befogadasahoz e rendelet 
35. §.-a szerint a Polgarmesteri I-hvatd hozzajarult. A Polgirmesteri fivatal 
hozzajarulisaval befogadott szemelyek a berleti jogtiszony megszlinese eseten a 
17.9. szerint tarhatnak igenyt masik elhelyezesre. 

LakaishaszniIati dij 

(1) Az a szemely aki a lakist jogcim nelkul hasznalja, a jogcim nelkuli hasmilat 
kezdetetdl szhitott 6 honapig a lakkra megdlapitott lakberrel azonos ossze@ 
haszndati dijat koteles fizetni a kezeldnek. 

(2) A lakkhasznilati dij a jogcim nelkuli lakishaszndat kezdetetd szimitott, 
a) 7-dik honaptol a 12-ik honapig a mindenkori lakbernek megfelel6 iisszeg 

haromszorosa, 
b) 13-ik honaptol a 2 4 4  honapig a lakbernek megfelel6 osszeg hatszorosa, 
c) a 25-ik honaptol a lakbernek megfelelb osszeg kilencszerese. 

(3) Ha a jogcimnelkul lak6 szemdy elhelyez6ser6l a ~t;. vagy e rendelet alapjin az 
OnkornGinyzatnak kell gondoskodnia es a nlegfelel6 elhelyezest felajanlotta, az 
elfogadis megalapozatlan visszautasitasa id6pontjato1, a (2) bekezdest kell 
alkalmazni. 



(1) Helyiseget jtelket) elsdsorban a lakossag ellatasat szolgalo kereskcdelmi, ipari, 
szolgaltatisi, tovabba irodai, az ezekhez sziiksiges raktarozb:, valamint gepkocsi- 
tarolbi celolua lehet berbeadni. 

(2 )  Meghatarozott celra epiilt 6s a rendelet hatalybalkpese eldtt is eve1 megegyezb 
hasznositisu helyiseget (kulonosen: iizlet, miihely, garbs,  iroda) mas cdra berbeadni 
kizarolag a Vt. dontese alapjhn lehet. 

Nem lehet 4 honapnal hoszabb iddre, berbeadni azokat a helyisegeket, amelyek 
felujitasarol, lebontasirol, atalakitasarol, korszexCsit6erdl a Kt. dontott es az emlitett 
munkak megkezdeseig kevesebb, mint hat honap tan hatra. 

(1) A Vt. donti el azt, hogy az iires helyiseget milyen celra, tovabba azt, hogy licites 
pdyizattal (tovabbiakban: pdykattal ) vagy versenytargyalas utjan lehet berbeadni. 

(2) A Vt. donti el: 
a) a helyiseg berleti dijat, 
b) a palyizat es versenytirgyalas eseten a pdyizat 6 versenytirgyalis alapjaul 
szolgdo berleti dijat 
c) a helyiseg berleti dijara vonatkozo ovadek merteket 
4 a berleti jog megvdtisi dijat (tovabbiakban: megtraltasi dij) amely minimum a 

helyiseg bekoltozhetd forgalmi ertekenek 10 %-a. Ettdl elter8en a Vt. donthet. 

A helyiseget annak kell berbeadni, 
a) aki a berleti jogot pdlybat vagy versenytiirgalas sortin elnyerte, 
6) akinek a helyisegre elaberleti joga van es az ujboli berbeadast a berld felrohato 
magatartha nem zhja  ki, 
c) aki a bebeadoval mkik  helyiseg biztositisaban BUapodik rneg, tragy egyebkent 
cserehelyisegre jogosult, 
4 akit a berl6luvdasztasi vagy berldlujelolesi joggal rendelkezd szerv 
meghatirozott, 



t.) akinek a Vt az Gjboli berbeadist en~edelyezte, 
,fl aht  a Vt. eredmenytelen palyazat eseten ki~~alasaott, 
g) aaklnek szenlilyirdl a Kt. egyedi hztarozatabzr, a 3. tj. (4). bekezdise szenr,: 

ddntott. 

Hely iseg berbeadasa 

(1) Az iires helyiseg berldjet els6sorban a 1 1.9.(3) bekezdbe szerint a helyisegre luirt 
versenytiirgyalas vagy palyizat utjin kell kivalasztani. 

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

celra, ugyanannak a berldnek indokolt ismetelten berbeadni, Is errdl a Vt. dont; 
b) ha a berldnek az e rendeletben meghatarozott mjsik helyiseg biztosithato; 
c) a berleti szerzddes alapjin a berlat eldberleti jog illeti meg; 
d) a helylsegre az onkorminyzat szervenek, intezmenyenek, vdlalat&lak, gazdasagi 

tarsasaganak, alapitvinyinak van igenye; 
e) a helyisegre meghatarozott szervet megallapodas vagy jogszabaly aiapjan 

berldkijelolesi vagy berlbkivalasztasi jog illeti meg; 
.fl eletvedelmi (polgiui vedelmi) helyiseg keriil berbeadkra; 
gJ a 43.g. (1) bekezdes a) pontjanak alkalmaziisa eseten, tovabba 
/1) ha az Orszaggfllesben b a Budapest-Csepel Onkorrninyzata Keptiseld 

testuleteben mandatumrnal rendelkeza pirtoknak, (szervezeteknek) van helyiseg 
igenye. (Mandatummal rendelkezd partnak csak az olyan partot lehet tekinteni, 
amely p& kepvisel6jenelq a vdasztkok sorhn, a mandatumot, mint az adott pirt 
kepviselajenek adtak at.) 

(3) A pdyiizaton kiviili bkbeadisi esetekben - az (1) bekezdes g;) pontja kivetelevel 
- a Polghesteri Nvatal jir el. 

(1) A versenytirgyalb vagy pilyizat nyilvanos, azon minden termeszetes vagy jogi 
szemely reszt vehet. 

(2) A versenytargyaliis vagy palyizat kozzetetelerdl Is a sziikseges feltetelek 
biztosithsirol a Polgkmesteri Hivatal gondoskodik. 

(3) A versenytargyalas vagy pdyizat kozzetetelere a 9. 9. (2),(4),(5) bekezdket kell 
ertelemszexien alkalmazni. 



(1) A paljrazati kiirasnak tartalmaznia kell 
a) a pdykoli kdret 
5) a helyiseg cimet. alapteniletet, fe!szereltsig&, miiszki allapotat; 
c) a berbeado rnegnevezeset, cimet, te!efonszamat; 
d) a helyiseg megekintesere biztositott idopontot; 
e) a hasznositas celjat es a helyisegben vegezhet6 tevekenyseg pontos rne~eloleset: 

JI  a palyazati ajanlat beny!ijtasakor; a polgarmesteri hivatalnal letetbe helyezendd 
binatpenz osszeget; 

g) az ovadek osszeget 6s a berleti dij also hatarat, 
h) a b6leti dij ertekallosaga megorzese Irdekeben az evenkenti emeles modjat es 

merteket; 
0 a helyiseg atadbaval, karbantartasaval, felujitasaval, a szerzddes megsziinesekor a 

helyiseg cisszaadasaval kapcsolatos megallapodas tartalmara vonatkozo berbeadoi 
ajanlatot; 

j) a pdykat  benj~jtasanak modjat es helyet, valamint idejet; 
k) a palykat elbiralasanak modjat 6s iddpontjat, tovabba az eredm6nyhirdetes helyet 

es idejet. 
I )  a berleti jog rnegviltasi dij osszegenek mertekit. 

(3)  A versenytargalisi ajinlatok benylijtasara, felbontasara Is  elbiralasara a rendelet 
1 1.9. (3)  bekezdeset a 13. $-at es a 13. §-at ertelemszertien kell alkalmazni. 

(1) A versenytkgyalis vagy palykat alapjh annak kell a helyiseget berbeadni aki: 
a) a meghirdetetthez kepest a legmasabb osszegc berleti dij megfizeteset vallalja, 
b) az a) pont szerinti berleti dijnak megfeleld, a rendelet altal szabsilyozott r n e r t e ~  

ovadekot a kezel6 szamlajara a szerzddes megkdtesevel egyidejfileg megflzeti, 
c) a pdykati kirknak megelel6 ossze@ megvaltbi dijat a Polgarmesteri Kvatal 

Koltsegvetesi szarnlajira a szerGdesk6tesig megfizette. 

(2) ~ r v e n ~ e s n e k  csak az az ajhlat fogadhat6 el, amelyik a kiirknak minden teluntetben 
maradektalanul megfelel es a palyko igazolja, hogy a Polgarmesteri fivatal 
koltsegvetesi szimlaja javara a hirdetmenyben meghatarozott osszegil biaositekot 
megfizette. A biztositek a pdybati  hirdetmenyben megviltki dijkent meghatirozott 
osszeg 10%-a. 



(1) Eredmenytelen p@;azat v a g  versen!~argyalas eseten a Vt. ddnt a heljliseg :ovabbi 
hasznositasi mcdjaro!. 

( 2 )  Ha a palykat \.a% versenqtargyalas a rnegvaltasi dij, az bvadek, illetbleg a birleti dij 
indulo dsszege miatt volt eredmenytelen, akkor a palyizatot az dsszegek lijboli 
megallapitasa mellett meg kell ismetelni. 

(3) Palykat vagy L-ersenythrgyalas u t jh  nem hasznosithato helyisegek berbeadasafiak 
modjar01 a Vt hataroz. 

(4) Ha a berbeadis nem paljrizat vagy versenytirgalis alapjh tdrtenik, ovadek 
megfizetbere e rendeletnek a lakasokra vonatkozo szabalyait kell alkalmazni. 

( 5 )  A kezeld a helyiseget a hirkban megldblt d1apotban.e~ felszereltseggel, leltar alapjan 
koteles a berldnek atadni. 

(6) A helyiseg berleti dija utan fizetend6 ovadekra e rendelet 24.5-at erteelmszenjen kell 
alkalmazni. 

(1) A helyiseget akkor lehet berlbtarsak rlszere berbeadni, ha ebben a berl6 es a leendb 
berldtars megallapodtak es vallaljik a rendeletben a hozzajhlas feltetelekent 
meghatarozott kovetelmenyek teljesiteset. A berbeadkhoz a Polgiirmesteri I-bvatal 
hozzajarulasa sAkseges. 

(3) Berlbtarsi szerzddes csak olyan helyisegre kothet6, amely meretend fogva erre 
alkalmas es a leend6 berl6tksa.k a helyisegben az eredeti celnak megfelel6 
tevekenyseget kivannak folytatni. 

(3) A Polghesteri I-bvatal a hozzi jh l js  feltetelekent az eves helyisegber khszeres 
osszegenek megfizeteset koteles kikotni. 

(4) Ha az igy letrejott berldtarsi jogviszony azert s sn ik  meg, mert a felek egylke az dtala 
haszndt helyisegreszt a mkik fel javira atruhsizza, akkor az onallo berldve vdo 
bQl6tars koteles az Onkormhyzat javba berleti jog a t ruhbkhak  szabalyai szerint 
atengedesi dijat fizetni. 

( 5 )  A m k  fennallo berldtksi jogviszony eseten ujabb berldtirssal a felek megallapodika 
alapjin akkor lehet szerzddest kotni, ha a berl6tarsak az uj berldtarsnak a helyiseg 



egeszenek eszmei :iszet engedik at osaatlan hasznalatra, erre az atengedishez valo 
hozzajarulasra r: berleti jog atadasara vonatkozo szabalyokat kell a!kaln;azni. 

(1) Ha a helyisegre vonatkozo berleti szerzddes felmor,dassal a berld jogutod ne!kuli 
megsziinesevel, a berld halalava1 sziint meg a helyiseget 4bol csak hatarozott iddre 
vagy feltetel bekovetkezteig lehet berbeadni. 

(3) A hatarozott id6re szolo berbeadas idbtartamaro! - kiveve a 49.3. (1) bek. g) pontja 
szerinti berbeadkt - a Vt, don: az idbtartam azonban nem lehet hosszabb mint 5 ev. 

(3) Hatarozatlan iddre adhato berbe a helyiseg, ha: 
a) ezt a feltetelt a palyizati kiiras tartalmazza, 
b) a Kt. az egyedi hatarozatiban a hatirozatlan idejii berbedasrol dontott. 

( I )  Feltetel bekovetkezeseig szerzddes akkor kothetd, ha: 
a) az epiilet bontisarol, felujitisaro1, korszerGsiteserd1 a Kt. hatarozott, de ennek 

idbpontja nem ismert; 
b) a helyisegre a Kt. szervenek, intezmenyenek, tarsasaganak van igerje, de ennek 

teljesitese egy ev eltelte utin varhato; 
c) jogszabalyban meghatarozott kotelezettseg alapjin a helyiseg felem tulajdonosi, 

rendelkezesi jog elbre meg nem hatarozhato iddpontban megsztinik. 

(5) Az 44. 5. (7,) bekezdes h) pontja alapjan, a helylseg csak egy evre adhato berbe. Az 
egy ev letelte utan az 44. 5. (2) bekezdes a) pontja alkalmazhato. 

RIIegiillapodb a helyisCg bkrleti dijaban 

( I )  A kezel6 a berleti szerzgdes megkotesekor ervenyes, tovabba a szerz6dks fennallba 
alatt evenkent a KSH arindexe szerint valtozo berleti dijban dlapodhat meg a 
berl6vel. 

(2) Ha a helyiseg berl6jenek kivdasztasa pdyka t  vagy versenytargyalb utjan tortenik, 
akkor a szerzddbben azt a berleti dijat kell megjeldlni, amelyet a nyertes elnyert vagy 
elfogadott ajhlata tartalrnaz. 

(3) Amennyiben a szerzades rnegkotlsere nem pdyizat vagy versenj~argyalas alapjin 
keriil sor, a berbeado a berleti dij vonatkozasaban a kovetkezdk szerint tehet ajanlatot, 



a) hatarozott idejc szerz6d6snel- ha az eldberleti jog jogosu!tjavc;l !:bt szerzbdtis: - 
aklior az e!6z6 e c ~ e  imknyes et-es berleti dijnak a KSH arindexe szerin: novelt 
osszegere. . 

bj ha a berbeadasra a Kt. v a g  a Vt. erre vonatkozo egyedi hatarozata alapjan keriil 
sor, aklcor a hatirozatban megelclt csszegre, 

c! albkletbe adashoz valo hozzajamlas eseten a rendeletben meghatarozott keretek 
kozott, 

d) csereszerzbdeshez, tovibbi a Serleti jog at~uhizasahoz tcrtknb hozzajarulaskor a 
helyben hlakult helyisegberek elozd evi atlagos osszegere. 

(4) Mkik helyiseg biztositadnak kote!ezettsige eseten a felajhlott helyiseg 
negyzetmeterenkenti berleti dija 20 OIo-kal terhet el a megsziint berleti joggal erintett 
helyiseg negyzetmeterre vetitett berleti dijatol. 

s t .  5. 

Az alapberleti dijat a KSH arindexe szerint evente novelni kell. A berleti szerzddkt e 
kotelezettseg eldirisaval kell megkotni, a fennallo szerzbdeseket e szerint kell a kezelbnek 
modositani. 

(1) a berl6 koteles gondoskodni: 
a) a helylseg burkolatainak felujitkarol, potl&iirol, illet6leg cserejerd; 
b) a helyiseghez tartozo iizlethomlokzat (portd), kirakatszekreny, ved6 (el&) tet6, 

erny6s szerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasirol; 
c) a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmeriilt felujitasrol, potlasrol 

illetdleg csererdl 
4 az epiilet olyan kozponti berendezeseinek karbantartkiirol, amelyeket a berl6 

kizhrolagosan hasznd, illetdleg tart iizemben; 
e) az epiilet, tovabba a kozos hasznalatra szolgdo helyisegek es teriiletek tisztithshrol 

es rnegvilagit&arol, a berl6 tevekenysegevel osszefbggd nem h h r t k i  szemet 
elszdlitiisirol 

(2) Az (I) bekezdbben felsoroltakon kiviili berl6i kotelezettsegekre a berbeado es a berld 
megallapodba az irhyado . 9 



El6birleti jcg biztositha 

(1) Eldberleti joga van annak a berlbnek, aki a rendelet hatalyba 1epkse utan, hatarozo:: 
id6re kapta berbe a helyiseget, ha: 
a) a helyisegben a 1akossag alapellitasa kdrCbe tartozo tevekenyseget folytat es a 

szerzddes megssnese utan is ugyanazon tevekenyseg folytatasix-a kotelezettseo,et 
villa1 tovabba a Vt. altal meghatarozott megvaltki dijat megfizette, 

b) a Kt. a 43,s. (1) bek. g) pontjl: alapjan eljarva, ezt a jogot biztositja. 

( 2 )  Az eleberleti jogot a kezel6 csak az (1) bekezdesben emlitett feltetelek kikotbevel 
jogosult a szerzadesben felantetni. 

(3) Az elaberleti jog elismerese targaban a Polgarmesteri Hivatal jar el. 



A helyiseg Serldje a helyisegbe mas hasznalht, engedely nelkiil nem fogadhat be. 

Hozziijirulas alberletbe adishoz 

(1) Ha a berlb a rendeletben meghatarozott felteteleket vallalja a helyiseg egy reszlnek 
meghatarozott idare szolo , alberletbe, iizemeltetesbe adasahoz a Polgamesteri 
fivatalnak hozza kell jarulni. 

(2) A hozzajarulas feltetele: 
a) a (3) bekezdesben meghathazott magasabb berleti dij megfizetesenek vallalisa, 
b) annak hkotese, hogy az alberld a helyisegreszt a szerzddes id6pontjinak lejartakor 

minden elhelyezesi igeny nelkul kiiiriti es a berbeadoval szemben semmifele 
tovabbi elhelyezki igenyt nem tamaszt. 

c) a szerzbdest az alairast kovetd 15 napon beliil kell a Polgarmesten avatalhoz 
hozzajarulis megszerzese celjabol benylijtani. /a alberlb a helyiseg hasznalatara 
csak a hozzajarulas megadkat kovetden jogosult. 

4 a berldnek berleti dij es koztartozka az Onkormanyzat fele nincs. 

(3) Az alberleti szerz6d6 megkotese eseten a bQleti dij a szerz6des fennallta alatt a 
helyiseg berleti dijanak a ketszerese, a Vt. egyedi esetben ettdl elterhet. 

BCrelti jog aitruhhzisa 

(1) A helyiseg berleti joginak atruhhzaskhoz a Polghesteri  Hivatal akkor jarulhat 
hozza, ha: 

a) az uj berld al+d a helyisegben folytatni kivint tevekenyseg nem eflentetes a 
helyiseg hasznositasanak celjaval, 
b) az atvev6 vdlalja, hogy a hozzajarulistol szhitott  15 napon beliil, az atadoval a 
helyiseg berleti joganak atadhira kotott megdlapodasban rogzitett atadhi ar 20 
%-at, mint berleti jog atenged6i dijat, a Polgirmesteri.~vatal koltsegszamlajara 
megfizet. t. 

Amennyiben a szerzcdesben szerepld osszeg kevesebb mint a helyisi~ 
bekoltozhetd forgalmi ertekenek 50 %-a, ugy e forgalmi ertek 30 $6-nak 
megfizetesere kell a fentiek szerint kotelezettseget vallalnia az atvevdnek, 
c) a berldnek berleti dij es az Onkornlanyzat fele fenndlo koztartozka nincs. 



(3) :'a atadonak a berleti jog atengedeser61 sz6lo szeczdd6: az alairht kovetd ! 5 napon 
beliil kell ben);i;jtani a Polgarmesteri Hivatalhoz, a hozzajarulas megsze:z6eert.. 
A Polgarm,~steri Hivatal hozzijarulasa nelkul az ate~gedd nem bocsathatja a 
helyiseget az atvevd birtokaba. 

(3) 'Zmennyiben a helyisig berleti jogat a bdrleti szerzddes megkotisit61 szamitott 1 her ,  
beliil kivanja az atenged6 atadni, es az atengedesrdl szolo szerzddesber, szerepld 
osszeg nem magasabb mint a korabban altala a helyiseg berleti jogaert fizetett 
hasznalatbaveteli dij, penzbeli terites, kartalanitas, megvaltasi dij, ugy atengedesi 
dijkent az an-evdnek az atenged6 altal korabban fizetett fenti jogcim szerinti osszegek 
90 %-at kell megfizetnie. 

(4) Ha az atengedd olyan gazdasasi tarsasagnak engedi at a helyiseg berleti jogat 
amelynek maga is tagia, es a tarsasag az atengeddnek a helyisegben vegzett 
tevekenyseget legalabb reszben folytatja, ugy az e rendelet szerinti hasznalati jog 
atenged6i dijat csak akkor kell megfizetnie ha az atengedb a tirsasagbol kilep, vagy a 
thsasag az atengeddnek a helyisegben vegzett tevekenyseget nem folytatja tovabb. 

BCrleti jog csereje 

(1) A helyiseg berleti joganak cserejehez valo hozzajhlas feltetelei megegyeznek az 
atruhkzishoz torten6 hozzajthulhs felteteleivel. 

(3) A cserehez a Polghesteri Kvatal akkor j h lha t  hozza, ha az uj berl6 vdlalja uj 
szerzddesi felteteleket. 

(3) A Polgarmesteri Hivatal a hozzajhlhsat koteles megtagadni, ha az atvev6 nem 
igazolja, hogy az atvett helyisegben gyakorolni kivant tevekenysegehez a hasznalatba 
veteli engeddy mesadasat kilatkba helyeztek. 

Misik helyiseg bkrbeadhsa, 
a pknzbeli tCritCsre vonatkoz6 szabalyok 

(1) A Polghesteri fivatal a szerzbdes kozos megegyezess,el torten6 megsziintetese 
eseten, mkik helyiseg berbeadasha akkor tehet ajanlatoc ha: 
a) a berleti szerzbdes ezt a kikotest tartalmazza b a berld azt igenyli, 
b) a berleti szerzddes az a) pontban felsoroltakat nern tartalmazza, de a berl6 masik 

helyisegben tortefid elhelyezhe az onkormhyzat erdekdben all Is  az ehhez valo 
hozzajarulast a I t  megadta. 



( 2 )  A Polgarmesteri Hivatal a masik helyiseg biaositasakor nem koteles a cserehelyisegre 
vonatkozo rnegfeleldsegi szabalyolcat alkaln~azni. Olyan masik helyisiget kell 
felajanlani, amely a berld tevekenysegenek folqtatasara alkalmas. 

(1) Ha a berld masik helyisigre nem tart igenyt vagy a felajanlott helyiseget nem fogadja 
el, akkor reszere a Vt. penzbeli terites megfizetesere tesz ajanlatot. A penzbeli tirites a 
Polgarrnesteri fivatal koltsegvetksi szamlajat terheli. 

( 2 )  A penzbeli terites osszege a helyseg bekoltozhetd forgalmi ertekenek 50 ?&-is 
terjedhet. Hatirozott id6re szolo berlet eseten a forgalmi ertek 25 %-ig. A penzbeli 
terites merteket a Vt. allapitja meg. 

(3) Ha a berld a szerzddes kozos megegyezessel tortend megsziinteteset azert 
kezdemenyezi, mert a tevekenyseget nagyobb vagy mas szempontbol szamara 
elanyosebb adottsa@ helysegben kivanja folytatni es a helyiseg berbeadkira a 
rendeletben foglalt szabalyok figyelembevetelevel lehetdseg van, akkor a 
Polghesteri Hivatal felajinlhatja, az ertekkulonbozet megfizetesenek hkotese 
mellett, a masik helyiseget berbevetelre. 

(4) Az ertekkulonbozet megallapitisakor a kit helyiseg bekoltozheta forgalmi erteket 
kell figyelembe venni. 

A helyiskgben vkgzett tevkkenyseg m6dositLihoz va16 hozzijij8rulis 

(1) Ha a berl6 a helyisegben vegzett tevekenyseget modosimi kivanja, ahhoz a 
Polgarrnesteri Hivatal hozzaj~lasat  kell kernie a tenyleges profilmodositiis elatt 15 
nappal. 

(2) A Polghesteri  Bvatal hozzajaru!asanak feltetele, hogy a berl6 a tervezett 
tevekennysegre jogosult legyen es az a helyiseg rendeltetesevel ne legyen ellentetes, 
valamint, hogy a berd igazolja a kerelem benyijtisaval egyidejcleg, hogy a helyiseg 
modositott hasznalatbaveteli engedelyenek megadbat rrbzere hlatisba helyeztek. 

( I )  Az 1993. december 31-ig kotott hatarozatlan id8re, vagy feltetel bekovetkezeseig 
szolo berleti szerz6dessel rendelkeza - de hasznalatbaveteli dijat nem fizetett -, illetve 



e rendelet hatalyba lepeset k6x;~tden meg\:altasi di-iat nem fizetett blrld, csak 
forgalomkepesse tett berleti jogit adhatja at i s  csak a berleti szerzddes idaartamara. 

( 2 )  Az (I)  bekezdes szerinti hatarozott iddre vagy feltetel bekovetkezeseig szolo berleti 
szerzddessel rendelkez6 berld. a helyisegberlet jogat a Polgarmesteri Hivatal 
engedelyevel forgalomkepesse teheti. ,4 forgalomklpesse tetel engedelyezeselrt, 
forgalomkipesse teteli dijat kell iizetnie a birlbnek az Onkornlanyzat koltsegvetesi 
szamlajira. 

(3)  A forgalomkepesse teteli dij a berleti jog hatarozatlan idejcve valtoztztisa eseten a 
helyiseg forgalmi ertekenek 50 0'0-a, de minimum a 2 eves berleti dij. 

A helyisdgbddet felmondhsa 

A helyisegberletet a kezeld az Lw.-ben szabdyozott esetekben cserehelyiseg biztositasa 
nelkul felmondhatja amennylben a helyiseg berl6je a helyiseget 6 honapon keresztiil nern 
haszndj a. 

intdmenyek hltal hasznhlt helyisegek 
albdrletbe adhsa 

( I )  12z Onkornlhyzat intezmenyei Is vhllalata jogszerii haszndataban dl6 nern lakb 
celjiira szolgalo helyiseget a feladatuk ellattbara sajat maguk haszndhatjik. 
Arnennyiben a feladat sziinetelese 15 napnal nern hosszabb, erre az idare - nern 
hosszabbithato - szerzddessel berbe adhatjak: a helyiseg rendeltetesevel nern ellentetes 
tevekenysegre. 

(2) A feladat sziinetelese folyth iddlegesen feleslegesse vilo (luvetel az oktatki, nevelesi 
sziinet) helyisegeket kotelesek a Polgirmesteri fivatalnak bejelenteni, megjel6lve a 
feladat sziinetelesenek virhato id6tartamat. Erre az idbtartamra a helyiseget a 
Polgarmesteri Nvatal jogosult a jelen jogszabdyban meghatirozott modon a 
helyisegberbeadb szabilyai szerint hasznositani. Az ideiglenes berleti szerz6des nern 
veglegesithet6. 

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

* 



(1) A korabbi berld jogutodja koteles a jogutbdlas tenyet 30 napon beliil a Polgamester, 
Hivatalhoz bejelenteni. 

(2) A Polgarmesteri Hivatal az Ltv. 40. 5 .  (I)-(:) bek., valamint a 41. $. (I)-(:) 
beltezdCse szabalyozasi korebe tartozo esetekben a jogutodlas elismereser61 igazolkt 
allit ki. 

(3) oj bkrleti szerzddCs az igazolas hadasa utan kothet6. 



(1) gres szolgalati lakasra i s  fkr5helyre berleti szerzddest a kezel6, illetve az intezrniny 
vezet6je az e rendeletben me,oallapitott szabdyok szerint azzal kothet aki: 
a) Kozjegyz6 altal hitelesitett befogado nyllatkozattal rendelkezik a munkaviszonya 

b h e l y  okbol valo megsriintenek esetere, es 
b) kotelezi magat, hogy a a szolgdati lakasbol, ferdhelyrdl a szerzddes megsnintet 

kovet6 15 napon beliil elkoltozik Is onmaga, i s  az altala jogsze&en befogadott 
szemely(ek) elhelyezeserdl sajat maga gondoskodik. 

(2) Berleti szerz6db kothetd azzal is aki korabbi berlakasa berleti jogat - az elnntett 
szervek hozzajhlasa utan - a szolgalati lakis berleti jogira elcsereli es vdlalja a 
szolgalati lakh berletevel e,giitt jar0 munkaszerzddb megkoteset es az abban 
foglaltak teljesiteset. 

(3) A szolgdati lakasba, ferdhelyre az Ltv. dtal meghatarozott berbeadoi hozzajarulas 
nelkul befogadhato szemelyeken kihul mas szemelj~ befogadni nem lehet, ilyen 
berbeadoi hozzajarulas nem adhato. 

(4) Szolgdati lakb csak lakas celjira hasznalhato, alberletkint tovibba a lakk egesze 
illetve egy resze nem lakas celjara nem hasznosithato. 

Lakis bkrbeadasa birbsagi itelet alapjan 

Nuket a birosag a hiassag felbontisa eseten vagy mas okbol sajat elhelyezesi 
kotelezettseg kimondba nelkul kotelezett az onkormanyzati lakk elhagybirf.a, azok 
reszere az Ltv. 31. 9. (3) bekezdese alpjh az Onkorrnhyzat elhelyezesi kotelezettsege 
keletkezesenek iddpontja szerinti sorrendben lehet, legfeljebb 1 szobis, komfon nelkuli 
lakas berbeadasara ajhlatot tenni. A Polghesteri avatal. az erintettet es a kezeldt 
ertesiti a berbeadbra felajhlott lakk cimercl. Ha a berleti szerzddest az erintett az 
igazolits kezhezvetelet61 szamitott 15 napon beliil nem koti meg, ugy az Onkormanyzat 
elhelyezesi kotelezettsege megszilnik. 

b 



Az itmeneti Iakisok bCrletCnek rendezCse 

( I )  Azok a berldk akiknek e rendelet hatalyba Iep6se eldtt. nekjegyzek alapjan 
hasznalatbaveteli dij fizetesi kotelezettseg nelkd utaltak ki lakast, 1994. december 
31-ig jogosultak - a korabbi jogszabalyok szerint szamitott hasznalatba veteli dij 
osszegevel megegyezd n~ertekSi, az Onkorminyzat reszere fizetend6 terites elleneben 
- a lakast hatirozatlan iddre berbe venni. 
Akik e jogukkal nem kivannak elni, azok lakasbkleti szerzddedt a kezeld, 1999. 
december 3 I-ig szolo hatarozott idejii szerzddesre valtoztatja at, a berld szamara 
elaberleti jog nem biztosithato. 

(3) A Vt. dont azon lakasokra fennallo berleti szerzddesek tovabbi sorsarol, amelyeket e 
rendelet hatalyba lepese elott, lakasfelujitb, eletveszelyes lakas kiiiritese jogcimen, - 
hatarozott iddre - utaltak ki. 

A korabban hatalyos jogszabdyok alapjh benyhjtott es nyilv~tartisba vett 
lakasigenylesek e rendelet hatalybalepesevel megsziinnek. A Polgamesteri Nvatal a 
lakasigenyl6ket errdl hirdetmeny Gtjan ertesiti. A Kt. a lakasigenylesi leteti dijakat kezeld 
penzintezetet felhi vja, h o g  a leteti dijakat a jogosultak reszere fizesse vissza. 

A korjlbban jovahagyott 1aktisigCnylesi nCvjegyzCk kezelCse 

A korabban jovahagyott lakbigenylesi ne vjegyzeken szerepl6 szemelyek lakkigenyenek 
kielegiteserdl a Vt. dont. Donteserdl a Kt.-t tajekozatja. 



A lakHsber!eti jog~iszony folytatb5ra vonatkozo jog elismerkse 

71. 5. 

Alu az Ltv. es e rendelet alapjan a berld halala eseten a lakasberleti jog folytatasira 
jogosult, a berld halalatol szamitott 60 napon belul koteles a joganak elismerlset kerni a 
Polgamesteri Hivztaltol. Hataridd elmulasztba eseten, a hataridd leteltetdl szamitott 30 
napon belul igazolasi kerelmmel fordulhat a jogosult a Vt.-hez. A Vt, az igazolbi 
kerelemnek a jogosult szemelyen kiviil a110 ok eseten adhat helyt. A hataridd letelte, az 
igazolasi kerelem elutasitjsa crag a jogos;lltsag elismeresknek megtagadasanak eseten a 
Polgarmesteri I-fivatal intezkedik a kezeld fele a lakb hiiritese irimt. A kiiir;,teshez 
sziikseges eljarast a kezeld folytatja le. 

A licites palyhzati eljiris 

(1) Licites palyizat meghirdetese eseten, egy meghathrozott helyen Is iddpontbar,. 
minden pdyjzo jelenleteben kell a licitalast lefolytatni. A licitdawn csak azok 
vehetnek reszt aluk a banatpenzt befizettek, illetve aluk a licitdast bonyolitjk. 

(3) A pdyizatot az nyeri el alu a legmagasabb berleti dij megfizetesere tesz ajanlatot. 

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

(4) A nyertes dtal befizetett binatpenz az egyeb fizetesi kotelezettsegekbe beszamitbra 
keriil, a tijbbi pdyizo a banatpenzt a licitalhs befejezese utin visszakapja. 

(5) A licitaljsi eljaras egyeb szabalyait a Vt. allapitja meg, e dbnteserdl a Kt-t 
thjekoztatja. 



(1) A Polgam,esteri Hivatal a torvlny keretei kozotr. jo,oosult n9ivantartani es keze!ni 
mindazokat a szemelyes adatokat amelyeket az Ltv.. a Fbvarosi KozgyGles rendeletei 
Is e rendelet alapjan a berbeadas feltiteleinek megdlapitasa. illetdleg a h o z z a j ~ l a s  
megadisarol torten6 dontes erdekeben igenyel. 

(3) A jovedelmi helyzet megallapitasahoz a szenely jovedelmado bevallis alapjiul 
szolgalo adatokat kell figyelembe venni. Az adatszolgaltatasi kotelezettseg szocidis 
berlet eseten, az egyiittd6 nagykoni hozzatmozo jovedelmere is hteqed - a 
33/1993.(II. 17.) sz. Korm. rend. 1. sz. melleklete szerint . 

(3) A nyilvantartasbol adatot szolgaltatni, a Ltv. 84.5. (4) bekezdeseben fqlaltakat 
hveve, nem lehet. 

A lakis Cs helyisCghllominyba valo vktel es torlCs 

(1) A kezel6 koteles minden a kezeleseben lev6 lakisrol, helyisegdl, telekr61, amely a 
hatalyos jogszabdyok alapjin ezeknek telunthet6, nyilvantartist vezetni. 
A nyilvantartasban minimdisan fel kell tiintetni: 
a) az ingatlan helyrajziszhat, tulajdoni lapszimat, pontos cimet? 
b) a lakas Is helyiseg eseteben az ingatlanon beliili pontos elhelyezkedeset es 

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

c) a lakb es helyseg egyes helyisegeinek szhmat, rendleteteset es negyzetmeterrel 
megjelblt egyenkenti nagysagat, 

4 a lakizs, helyiseg es telek bkrbeadott voltat, 
e) a be16 nevet, cimet, az dtala jogszeriien befogadott szemelyek nevet, cimet, 
fl a berleti dij nagysagat, arra adott esetleges kedvezmenyeket, esetleges berleti dij 

tartozizst, 
g;) az ovadek merteket megfizetettsegenek dlapotat, felhaszndkbak allapotat, 
h) a megvdtisi dij nagysagat, 
i) az esetleges alberl6, (iizemeltetb) nevet, cimet, az alberleti id6 tartalmat, 
j) a berlettel i s  haszndattal kapcsolatos minden olyan adatot. Is esemenyt, amely a 

berleti szerz6des fenndltira befolyassal van. +' 

(2) Vt. a lakb vagy helyisegallominybol torli azt a lakast vagy helyiseget, amelyrbl a 
mQszaki hatosag megallapitotta, hogy az eredeti rendeltetesi clljira - a hatalyos 
elbirbok alapjan - nem hasznilhato. 



LMegillapodis a !skis, helyiskg, telek berleti szeni5d6enek 
kiizos megegyezbse! valo rnegsziintet6er61 

(1) A Vt Is a bed6 megallapodhatnak a lakas, helyiseg Is a telekberleti szerzddes kozos 
megegyezessel valo megsziinteteseben, 014. modon, hogj masik Iakmjs es telek 
berbeadba helyett a Vt. penzbeli terites nyijtasarol intezkedik a ber16 fele. A 
penzbeli terites merteket a art. allapitja meg, azonbm az a hatarozatlan iddre 
berbeadott berlemeny bekoltdzhetb forgalmi ertekenek 50 %-and magasabb, a 
hatkozott iddre berbeadott berlemeny bekoltozhetd forgalmi irtekenek 35 74-anal 
magasabb nen lehet. 

(2)  A plnzbeli tgrites az ijnkornlhyzat koltslgveteset terheli. A penzbeli teritls 
icifizetesere &or keriilhet sor, ha a berlemenyt a kezeldnek rendeltetesszeni 
hasznalatra alkalmas allapotban atadtak. Ezt kovetb 15 napon beliil kell kifizetni a 
penzbeli teritist. 

(3) A blrl6 a blrleti szerzddes (I)  bekezd6 szerinti kozos rnegegyez6sel valo 
megsziintetesere szolo ajanlatat a Polgarmesteri Kvatalnal tejesztheti e16, amely 
ajhlat tartalmazhatja az dtala klrt penzbeli teritls merteket. A berld az ajanlatat 
kovetd 60 napig, a helyisig berleti jogat mmjsra nem ruhizhatja at, illetve m b  
haszndatiba nem adhatja. 

Vegyes rendelkezksek 

A 3.  5. (1) bekezdeseben meghatkozott letesitd okirat-tervezetenek elkkzitbere 6s ez 
alapjh az alapito okirat modositis-tervezetenek elijkeszitesere a Kt. felkeri a 
Polgarmestert azzal, hogy a tervezeteket jovhhagyhs clljabol tejessze a testiilet ele. 

Ah01 e rendelet a Polghesteri Kvatalra dlapit meg feladatot, ott a Szervezeti es 
Mdkodesi Szabalyzatban meghatarozott Jegyzdi Iroda Tulajdonosi Csoportja koteles i s  
jogosult e l j h i .  



Zriradkk: Kihirdetve 1994. augusztus 9-en. 


