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A lakasok es nem lakas celjh-a szolgalo helyisegek berletere, valamint az 
elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo modositott 1993. evi 
LXXVIII. torvenyben (a tovabbiakban: Ltv.), tovabba a helyi onkormimyzatokrol 
szolo modositott 1990. evi LXV. torveny (a tovabbiakban: Otv.) 79. 5. (2) bek. 
b./ pontjaban kapott felhatalmazb alapjhn Budapest-Csepel Onkomhnyzata 
Kepviselo-testiilete (a tovabbiakban: Kt.) a Budapest-Csepel hkomhnyzata 
tulajdonaban dl6 lakasok bkrbeadasimak felteteleirol - a Fovhrosi ijnkormhnyzat 
35/1993.(XI.. 15.) es 36/1993.(XI. 15.) rendeleteinek keretei kozott - a kovetkezo 
rendeletet alkotja. 

A rendelet 3. 5. (2), (3) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

A bCrbead6i jogokat gyakorlb Cs a bCrbead6i 
kiitelezettskgeket teljesito szervek 

(2) A bkrbeadassal osszefiiggo kezeloi feladatokat a korabbi hatdyos 
jogszabalyokon 6s e rendelet szerint - a Kt. dtal kiilon modositott - alapito 
okiratban rogzitett modon 

a) az bkormhnyzat vagyonkezelo szervezete a CSEVAK Kft. 
(tovabbiakban: kezelo) latja el. 

b) Kezeloi joggal rendelkezik a korabban hltala, es a Polghesteri Hivatal 
szervezeti egysege altal kezelt ingatlanokra az Onkorminyzat Oktatasi 
Szolgaltatb Irodaj a. 

(3) Ha a rendelet nem jeloli meg a berbeadoi jogot gyakorlo es berbeadoi 
kotelezettstget teljesito szervet, a jogok es kotelezettsegek a polghestert 
illetik, illetve terhelik. A polghester  feladatkoret a kezelo 
kozremiikod6sevel latja el. 

A rendelet 4. 5. (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



(2) Az igazolast a kezelo kesziti el6 a rendeletben meghathrozott hataskori es 
eljhrasi eloirasoknak megfeleloen. 

Pailyhzat szociailis, jovedelemi Cs vagyoni helyzet alapjain 
tort6no bkrbeadasra 

A rendelet 7.5. (2) bekezdCs c.) pontja szovege az alabbiak szerint modosul: 

(2) Szocialis berlet csak azzal letesitheto, aki 
c) a piilyizat benfljtashra nyitvaiillo hathapig benybjtotta palyizatat a 

kezelonC1, 

4. 5. 
A rendelet 10. 5. (3), (5) bek c.) pontja, (6), (S), (lo), (12), (13) Cs (15) 
bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(3) A palykatot a kezelii altal elore meghathrozott tartalmu nyomtatvhyon kell 
benybjtani. A nyomtatvhy a kezelonkl szerezheto be. 

(5) A palykatnak tartalmaznia kell: 
c) a palyko nyilatkozatat mol, hogy nem esik a kizhro feltetelek ala, 

illetve megfelel a palyizat a kezelo altal kialakitott egyeb 
feltkteleknek, valamint a szocialis berlet felteteleinek. 

(6) A palyazatok rangsorolasihoz sziikseges pontrendszert a po lg~es t e r r e l  
tortent elozetes egyeztetes alapjh a kezelo dolgozza ki. A pontrendszer 
alapjh a kezelo" javaslatot keszit a Szocialis 6s EgCszsCgugyi Bizottsaig 
fele, melyrol a bizottsag dont. 

(8) A dontest a kezelo fiiggeszti ki sajat 6s az onkormhyzat hirdetotablajhra a 
dontest koveto 8 napon beliil. 

(10) A vagyoni jovedelrni es szocialis koriilmCnyekre vonatkozb igazolast a 
kezelonil kell benybjtani. 

(12) A Szociilis Cs EgCszsCgugyi Bizottsaig dontese u t h  a kezelo elokksziti az 
igazolas kiadasat 6s a polgamester kiadja az igazolast. 

r )  



(13)A helyreallitasi kotelezettseggel kiirt palyhzat eseten a 
kotelezettsegevdla16val - a Szociailis Cs EgCszsCgiigyi Bizottsaig dontese 
alapjh a kezel6 ilyen ertelmii igazolasa szerint - csak berleti eloszerzodes 
kotheto. A berleti eloszerzodes a lakasba torteno bekoltozesre nem jogosit. 
A berleti szerzodes akkor kotheto meg, ha a kezelonek a munkhk 
elvegzeserol szolo ertesitese utin a polgiumester az igazolast kiadta. 

(15) A palykatot elnyero dtal felajhlott berleti dijat tizenket havonta emelni 
kell a szerzodCsben elore meghatairozott mCrtCkke1. Ennek megfizetesere 
a palyhzonak kotelezettseget kell vallalnia. 

A rendelet 12.5. (I), (3) Cs (5) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Versenytairgyalaisi eljirais 

(I) A piaci alapu bkrletre kiirt versenythrgyalason bhrki reszt vehet, a 25. §. (1) 
bek. d.) pontjaban meghathrozott ovadek osszeget binatpenz cimen az 
ajhlat benfljtasat megelozoen a kezelo koltsegvetesi szhmlajira befueti. A 
versenythrgyalast elnyert szemely altal befizetett bhatpenz a berbeadiist 
kovetoen az ovadek funkciojat tolti be. A versenytirgyalason nem nyert 
szemelyek reszere a kezelo a binatpenz azonnali visszaf~eteserol 
intezkedik. 

(3) A piaci alapu berletre benfljtott berbeveteli ajblatot zhrt, megcimzetlen, 
feladot, s mas jelet nem tartalmazo boritekban a kezelonC1 kell leadni. Az 
ajhlatot tartalmazo boritekot s o r s z ~ a l  kell ellatni. E sorszhot atveteli 
elismervenyen kell az atadoval kozolni. Az atveteli elismervenyre az atvetel 
d a m h  es sorsziunhn, valamint az atvevo neven, a kezelo belyegzojen kiviil 
mas nem jegyezheto fel. A kiadott sorsziunokrol nyilvhtartast kell vezetni. 
A nyilvhtartast az ajhlatok ben*jtashra megdlapitott idopont lejirtakor a 
kezelo illetekes szervezeti egysegenek vezetoje zirja le. 

(5) A nyertes ajhlat sorsziunat a kezelo hirdetotablajin 5 napra ki kell 
fiiggeszteni. 

A rendelet 13. 5. (1) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



(1) A versenytbgyalas eredmenyet vagy eredmenytelenseget a kezelo 
lakasonkent kiilon-kiilon jegyzokonyvvel allapitja meg, a jegyzokonyvet a 
polghester  es a kezelo szervezet vezetoje irja ala. 

A rendelet 14.5. (3) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

BCrbeadhs bCrlokijelolCsi Cs bCrlokivalasztasi jog alapjan 

(3) A Ltv. 87.5. (1) bekezdeseben meghatbozott szervek valamely lakasra 
meglevo szolgalati jelleg torlksere vonatkozo ertesitese alapjan a kezelo 
igazolast allit ki. A kezelo az igazolas kiadasa utan a bkrleti szerzodest 
modositja. 

A rendelet 15. §-a szovege az alabbiak szerint modosul: 

Ha a - Ltv. 67. 5. (1) bekezdesen alapulo - lakas berbeadasira vonatkozo 
kotelezettseget a Ltv. 94.5. (1) bekezdeseben emlitett eljirasban allapitjik meg a 
jogeros ks vkgrehajthato hatirozat kezhezv6telktol sziimitott 30 napon beliil a 
kezelo az elhelyezesre jogosult szemelyt nyilvhtartasba veszi es err01 ertesiti. 

A rendelet 16.5. (I), (2) bekezdkse szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) A Ltv. 67. §.(I), (2) es (3) bekezdese, illetve a 94. 5. (1) bekezdese alapjan 
masik lakirs berbeadasba vagy mas elhelyezesre igknyt tarto szemellyel 
szembeni kotelezettseget a kezelo teljesiti. 

(2) A masik lakas berbeadashak kotelezettsege, illetve az egy felajidott lakas 
berbevetelenek visszautasitasa eseten a kezelo a 6.5. (3) bekezdese alapjh 
jair el. 



A rendelet 17. 5. (2) bek. a.) pontja, (3) Cs (9) bekezdese szovege az alabbiak 
szerint modosul: 

(2) Masik lakas berbeadashra kell ajhdatot tenni annak a jogcim nklkiil lako 
szemilynek, aki - a rendelet hatalybalepeset kovetoen - a berlo halala u t h  
maradt vissza a lakasban, ha: 

a) a Polghesteri Hivatal vagy a rendelet hatailyba lkpkse utain a kezelo a 
lakasba valo befogadashoz adott hozza j~asakor  erre kotelezettseget 
vallalt vagy 

(3) A vizsgalat lefolytatasiira a kezelo koteles, eljhrasa s o r h  a 16. 5. szabalyait 
kell ertelemszeriien alkalmaznia. 

(9) A lakasra vagy masik lakasra valo jogosultsag megallapitash.hoz sziikseges 
adatok es igazolasok benylijtasha a lakasban lakokat hathido 
megjelolesevel a kezelo hivja fel. Ha a hathido eredmenyteleniil telt el, a 
lakas vagy a masik lakas berbeadashra vonatkozo jogosultsagot nem lehet 
megallapitani. A kezelo a lakas kiiiritese i rb t  intezkedik Cs err01 a 
polgairmestert taijkkoztatja. 

A rendelet 18.5. (I), (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) Annak, aki a szocialis intezmenybe utalasakor penzbeli terites elleneben 
mondott le lakasberleti jogviszonyhrol az Onkormhyzat vagy jogelodje 
javhra, az intezmenybol valo elbocsatasat koveto egy even beliil egy szobas, 
komfortnelkiili lakas berbeadashra kell ajhdatot tenni. A rendelkezesre all6 
lakasok fiiggvenyeben a kezelo a hathidot 1 ewe1 meghosszabbithatja. A 
hatairido eredmknytelen eltelte utain, a polgairmesterrel tiirtknt 
egyeztetkst kiivetoen 1 szobas felkomfortfos, komfortos lakast ajhlhat fel. 

(2) A berbeadas elokeszitese i r h t  a kezelo intezkedik. 

A rendelet 19. 5. (7) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul, a 5 egy (8) 
bekezdessel egesziil ki es az eredeti (8) bek. s z b a  (9) bekezdesre valtozik: 



BCrbeadas lakaisgazdikodisi feladat keretiben 

(7) Ezekrol a kerelmekrol a kezelo nyilvhntartast vezet. 

(8) Szocialis helyzete alapjan 2 vagy annal tobb szobas komfortos, vagy 
osszkomfortos bkrlakdsat fenntartani ke'ptelen bkrlo" re'sze're felajanlhato' 
kevesebb szobaszamu lakas, ekkor a bdrl6t - a lakas leadisa utan - pe'nzbeli 
te'rite'skdnt a ke't lakas bekoltozheto" forgalmi 6rtkkkiilonbozete 50 %-anak a 
lakbe'r e's/vagy koziizemi dijtartozassal e's a leadott lakbs helyre allithsa 
osszegkvel csokkentett marade'k rksze illeti. 

(9) A 19. 5. alkalmazasakor a bkrlonek vallalnia kell a felajhnlott lakas 
6vadekhak Cs lakberenek megfizeteset. 

A rendelet 20.5. (I), (3) Cs (4) bekezdkse szovege az alabbiak szerint m6dosul: 

(1) Kdnyszerbkrlet esetkn a bkrlo rkszere a polghesternek a 6.5. (3) 
bekezdksen alapulo dontese alapjhn a kezelo - a kenyszerbkrlo vagy a 
kenyszerberbeado kezdemenyezesere - egy lakast ajhd fel berbevetelre. A 
felajhlott lakas elfogadasiirol 15 napon beliil nyilatkozni kell. 

(3) Ha a kknyszerberbeado onkormhyzati lakas berloje es a kknyszerbCrlove1 a 
lakasok cserkjeben allapodik meg, akkor a csereszezodeshez a kezelo - a 
rendeletben foglalt feltetelek vizsgiilata nklkiil - hozzajhlhat. 

(4) Amennyiben a kenyszerberlo lakas felajhnlasa helyett pknzbeli tkitest 
elfogad, ugy ennek osszegkt - a Ltv. 90. 5 (2) bekezdks b.) pontjhak keretei 
kozott - a kezelo hathrozza meg. Az osszeg kifizetkserol Cs a megdlapodas 
a l~ash ro l  kezelo gondoskodik. A pknzbeli tCrites a kezelo koltsegvetCset 
terheli. 

A rendelet 24.5. (I), (3) bekezdkse szovege az alabbiak szerint mbdosul: 



(1) A lakas lakberenek merteket kulon onkorrnanyzati rendelet hatirozza 
meg. 

(3) A lakber tizszereset kell megfizetni, ha a lakas egy reszet a (4) bekezdksben 
meghatirozott id8 utin koribban a polghester, illetve a rendelet 
mddositis utin a kezelo hozzaj h l a s a  nelkiil haszndj& mas celra, illetve 
ha a Ltv-ben eloirt mas berbeadoi hozzajhrulast nem szerzik be. A magasabb 
berleti dij megallapitasa helyett a kezelo a berleti szerzodes felmond6sat 
kezdemenyezheti Cs err01 a polgirmestert tiijkkoztatja. 

A rendelet 25.5. (2), (4) Cs (5) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(2) Szocialis berlet eseten a berlo kerelmere a kezelo az ovadek maximalisan 
negy egyenlo reszben torteno megfizeteset engedklyezheti, maximum egy 
evre. 

(4) Az 6vadekot a kezelo szhlajat vezeto penzintezetnel ellciilonitett s z h l h  
kell kezelni. 

(5) Az igenybe nem vett 6vadekot a szerzodes megsziinesekor a berlonek - a 
kezelesi koltsegek levonasaval - a (4) bekezdesben meghathozott 
penzintezet thgyi ovadekra biztositott kamataval egyiitt 30 napon beliil 
vissza kell fizetni. A visszafizetesrol a kezelo rendelkezik. 

16. 5. 

A rendelet 26. 5. (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint m6dosul: 



Laksis bCrbeadisa nem laksis cCljira 

(2) A lakas egy reszet nem lakas celjiira haszndni koribban a polghester, 
illetve a rendelet m6dositisa utin a kezelo altal kiadott h o z z a j ~ l a s  
alapjh lehet, ha 

a) a berlo a sajat j o g h  vagy gazdasagi thsasag tagjakent k ivh  a lakasban 
gazdasagi vagy szolgaltatiisi tevekenyseget vegezni; 

b) a tevekenyseg folytatasha hasznalt lakasresz az egesz lakas 
alapteriiletenek 50 %ha1 kevesebb reszt erint; 

c) a berlo maghszemely; 
4 berlothsak eseteben a berlotiirs, tiirsberlet eseteben a thsberlo a lakas egy 

reszenek mas celra torteno hasznalatat tudomasul vette. 

A rendelet 17.5. (1) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) Ha a rendelet hathlybalepesekor a lakas egeszet vagy egy reszet nem lakas 
celjha hasznhljiik, az err01 valo tudomasszerzesto1 szhnitott 30 napon beliil 
a kezelo koteles az hllapot megsziintetesere, illetve az engedely beszerzesere 
a berlot f e u m i .  Ennek eredmenytelensege eseten a kezelo a lakasberleti 
jogviszony felmondasat kezdemenyezi Cs err01 a polgirmestert 
tijkkoztatja. 

A rendelet 28. 5. (I), (3) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

( l )A  kezelo a hhzastiirsak kozos irasbeli kerelme alapjh a lakas berlothsi 
jogviszonyban torteno bkrbeadasat elismeri. 

(3) A szerzodes modositashhoz sziikskges igazolast a kezelo kksziti el6 es a 
polgarmester adja h. 



A rendelet 36. 5. (I), (4) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Hozzajhrulas a lakaisba valh befogadashoz 

(1) A kezelo a berlo (berlotiirs, thsberlo) kkrelmQe hozzajhlhat ahhoz, hogy a 
berlo az allando jelleggel vele egyiitt lako gyermeke hkastiirsat, elettiirsat; 
nagysziilojet; a nagykorii unokajat, annak gyermekkt; testvkrkt; elettiirsat a 
lakasba befogadja. A h o z z a j ~ l a s  elbiriilasakor az albkrletbeadasra 
vonatkozo nkgyzetmeter szabiilyt alkalmazni kell. 

(4) A hozzajhlast akkor lehet megadni, ha a bCrlo 6s a befogadando szemely a 
(2) bekezdksben e1oh-t felteteleket tudomasul veszi Cs a kezelohoz ben@jtja 
azon lakas tulajdonoshak (bkrlojenek, bCrbeadojhak vagy mas jogszerii 
hasniil6jhak) a befogadasra kotelezettgget vallalo nyllatkozatat (a 
tovabbiakban: befogado nyilatkozat), ahova a lakasberleti jogviszony 
megsziinese eseten koltozik. 

A rendelet 37. 5. (I), (5) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Hozzajarulas a tartisi szerzodks esetCn 

(1) A kezelo a bkrlo irasbeli kkrelmkre hozzajhlhat ahhoz, hogy - legalabb 
masfel szobas lakas eset6n - a berlo a bCrleti jogviszony folytatasa ellenkben 
tartasi szerzodkst kosson, ha nem allnak fenn a torvenyben meghatkozott 
kiziiro feltetelek. HozzajLj5uulas eseten a berlo az eltartot a lakasba 
befogadhatja. 

(5) A kezelo a tartasi szerzodeshez torteno hozzajhlast koteles megtagadni, ha 
a) az eltarto a 18. kletkvet nem toltotte be, 
b) az eltarto a 18. ev6t betoltotte, de onallo jovedelemmel nem rendelkezik 

es nincs olyan hozzatartozoja, aki a tartasi szerzodesbol re8 h M o  
anyagi terhek viseleskt vallalja, 

c) az eltarto vagy hhzasthsa a fovhros teriiletkn masik bekoltozheto 
lakassal rendelkezik, 



d) az eltarto szemelyi es egeszseagyi korihenyek alapjhn a tartas 
teljesitesere nem kepes, 

e) a berlo eletkora, illetoleg az egeszsegiigyi koriilmenyei alapjh tartasra 
nem szorul, 

f) a bklovel a lakasban jogszeriien egyiittlako szemely a berlot eltartja. 

21. 5. 

A rendelet 38.5. (2), (5) Cs (6) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(2) Alberletbe adiishoz a kezelo a berlo kerelmere &or adhat h o z z a j ~ a s t  ha 
legalabb egy fel lakoszoba a berlo hasznalataban marad, es az alberleti 
jogviszony alapjhn a lakasba koltozok, va1am.int a miir a lakasban 
jogszeriien lakok s z h h t  figyelembe veve, a lakds egy haszndojiira 6 m2-es 
lakoszobar~sz jut, tovabba a berlo vdlalja a 24. §. (2) bekezdes szerinti 
emelt berleti dij megfizeteset. A hozzajhlas a lakasba torteno ideiglenes 
befogadast is engedelyezi. 

(5) A kezelo a lakasberleti szerzodes megsziinese uthn a lakasban jogcim nellciil 
visszamarado volt alberlo elhelyezesere kotelezettseget nem vdlalhat. 

(6) A lakas fizetovendeglatas celjiira torteno hasznositasiira a (3) bekezdesben 
meghatiirozott esetekben a (4)-(5) bekezdesben foglaltak alkalmazasaval 
adhat h o z z a j ~ a s t  a kezelo. 

A rendelet 39.5. (5) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(5) A csere folyth a lakasba koltozo szemellyel a berleti szerzodest ugyanolyan 
felteteltelekkel kell megkotni, mint amilyen feltetelekkel a berlo berelte. A 
lakasba csere folythn azok a szemelyek koltozhetnek es jeletkezhetnek be 
akik a korabbi lakasban tobb mint egy even at bizonyitottan egyiitt laktak. A 
kezelo hozzaj~lasaval befogadott szemelyek a berleti jogviszony 
megsziinese eseten a 17. §. szerint tarhatnak igenyt masik elhelyezesre. 



A rendelet 41lA. 5. (6) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Az iinkorrnanyzat tulajdonaban all6 nyugdijashaizi lakhok bkrbeadasanak 
kiiliinos szabalyai 

(6)A nyugdijashibi lakasba torteno elhelyezes i rht i  kerelem celjb-a 
rendszeresitett formanyomtatvhyt a kezelonCl lehet megvasb-olni 6s kitoltes 
u t h  benfijtani. A kkrelmeket a kezelo nyilvhtartasba veszi es az elhelyezes 
biztositashak lehetosege esetCn a berbeadasrol intkzkedik. 

A rendelet 42.8. szovege az alabbiak szerint modosul: 

Akiket a birosag a hibassag felbontasa eseten vagy mas okbol sajat elhelyezesi 
kotelezettseg kmondasa n6Ml kotelezett az onkormhyzati lakas elhagyasb-a, 
azok rkszere az Ltv. 31. 5. (3) bekezdese alpjh az ijnkormhyzat elhelyezesi 
kotelezettsege keletkezesCnek idopontja szerinti sorrendben lehet, legfeljebb 1 
szobas, komfort nellciili lakas bkrbeadasb-a a jdatot  tenni. A kezel6 az erintettet 
krtesiti a berbeadasra felajdott lakas cimerol. Ha a berleti szerzodkst a jogositott 
az igazolas kezhezveteletol szidtott 15 napon beliil nem koti meg, ugy az 
~nkormhyzat  elhelyezesi kotelezettsege megsziinik. 

A rendelet 43.5. (1) bekezdkse szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) Azok a berlok akiknek e rendelet hathlyba lepese elott, nevjegyzek alapjh 
hasznalatbaveteli dij fizetesi kotelezettseg nCMl utaltak ki lakast, 1998. 
december 31-ig jogosultak - a korabbi jogszabalyok szerint szimitott 
hasznalatbaveteli dij osszegevel megegyezo mertekii, a kezelo reszere 
fizetendo terites elleneben - a lakast hathrozatlan idore berbe venni. A 
jovedelmi 6s vagyoni helyzet megallapitashra a Fovhrosi Onkormhyzat 
3511993. (IX. 15 .) rendeletet kell alkalmani. 



Aki a Fovhrosi Onkormhnyzat rendelete alapjhn szocialisan nem jogosult a 
berbevetelre az a korabbi hasmalatbaveteli dij ketszeres osszeget koteles az 
onkorminyzat reszere teritesi dijkent megfizetni. 
Akik e jogukkal nem kiviinnak elni, azok lakasberleti szerzodeset a kezelo, 
1999. december 31-ig szolo hathrozott ideju szerzodesre valtoztatja iit, a 
berlo s z h i r a  eloberleti jog nem biztosithato. 

A rendelet 44.5. szovege az alabbiak szerint modosul: 

Hagyatikkal terhelt lakis 

Ha a lakasberleti jogviszony a berlo halala miatt sziinik meg az orokos koteles a 
lakasban maradt hagyateki ingosagokat az orokhagyo halalat koveto 60 napon 
beliil elszallitani. Ha az orokos a hagyateki ingosagokat a lakasbol hathidoben 
nem szdlitja el, azokat - az orokos koltsegere es veszelyere - a kezelo rakthrba 
helyezi el es a hagyatik atado jogeros vegzes kezhezveteletol szhmitott 30 napig 
orzi. A hathido eltelte u t h  a kezelo a hagyatekot ertekesiti. 

A rendelet 45.5. (I), (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

A lakisbkrleti jogviszony folytataisaira vonatkoz6 jog elismerise 

(1) A kezelo, ha tudomhshra jut, hogy a lakasban a berlo halala uthn olyan 
szemely maradt vissza, aki a lakasberleti jogviszony folytatashra jogosult 
lenne, de jogat nern ervenyesitette, felhivja az erintettett a joga 
gyakorlashak lehetosegkre. 

(2) Mas visszamaradt szemklyek eseteben a kezelo a 17. §.-ban meghathrozottak 
szerint jhr el. 

28. 5. 

A rendelet 46. §. (3), (5) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



A licites palyaizati eljairais 

(3) A licitlepcso mertekkt a kezelo lakisonkknt is meghatkozhatja. 

(5) A licitalasi eljkas egyeb szabilyait a kezelo allapitja meg, e dontkserol a Kt- 
t tajekoztatja. 

A rendelet 47.5. (1) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

AdatvCdelmi szabailyok 

(I) A kezelo a torveny keretei kozott, jogosult nyilvintartani es kezelni 
mindazokat a szemelyes adatokat amelyeket az Ltv., a Fovkosi KozgyiilCs 
rendeletei es e rendelet alapjh a bkrbeadas felteteleinek megallapitasa, 
illetoleg a hozzajhlas megadask01 tiirteno dontks erdekeben igknyel. 

A rendelet 48.8. (2) bekezdkse szovege az alabbiak szerint modosul: 

(2)  A kezelo - egyeztetessel - a lakas vagy helyisegallominyb61 torli azt a lakast 
vagy helyiskget, amelyrol a miiszaki hatbsag megdlapitotta, hogy az eredeti 
rendeltetksi ckljih-a - a hatalyos eloirasok alapjh - nem hasnalhato. A 
lakasallomhybol torolt lakas a tovabbiakban helyiskgkknt hasnosithatb. 

A rendelet 49. 5. (I), (2) Cs (3) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



Jogtalan la~sfoglal6kkal szembeni eljairis 

(1) Azt a szemelyt (szemelyeket), alu nem a rendeletben meghatk-ozott 
jogcimen es berleti szerzodes nelkiil foglal el az onkomiinyzat tulajdonaban 
dlo, iires lakast, helyiseget, vagy olyan lakast, amelyben mas szemely 
bejelentesere jogosult nem lakik a kezelo a foglalas tudomasrajutasa u t h  
azonnal a lakas elhagyaskra kotelezi, 24 oras hatihido biztosithsaval. 
A kezelo err01 az intkzkedksrol irasban tajekoztatja a polgirmestert. 

(2) Az ismetelt felsz6litas eredmenytelensege eseten a kezelo az Ltv. 91. 5. (1) 
bek.-ben meghatkrozott - a vegrehajtasi eljkras elrendelesere illetekes - 
szervhez tovabbitja az iratot. 

A rendelet 52. $. szovege az alabbiak szerint modosul: 

Vegyes rendelkezksek 

Ah01 e rendelet a kezelQre dlapit meg feladatot, ott az Onkormanyzat 
Vagyonkezelo Szervezet a CSEVAK Kft. (szkkhely: XXI. ker. Katona J. u. 
62-64.) koteles es jogosult eljhmi. 

A rendelet kihirdetese napjh 1ep hatdyba, a rendelet modositasokkal nem 
erintett resze vdtozatlan marad. 

Zk-adek: A rendelet kihirdetesenek napja: 1997. szeptember 23. 



Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
23J1997. (IX. 23.) Kt szamu rendelete 

az onkormdnyzat tulajdondban a'Zlo' 
Zakcfsok bgrbeadhdnak feZt~teleir6l szolo 

4J1997. (Ill. 25 .) Kt szamii rendelettel modositott 
2/1996. (11.06.) Kt szamu rendelet 

m6dositasar61 



(2) Az igazolast a kezelo kesziti elo a rendeletben meghathozott hataskiiri es 
eljhasi eloirasoknak megfeleloen. 

Palyizat szocialis, jovedelemi Cs vagyoni helyzet alapjan 
tortCno birbeadasra 

A rendelet 7.5. (2) bekezdCs c.) pontja szovege az alabbiak szerint modosul: 

(2) Szocialis berlet csak azzal letesitheto, aki 
c) a palykat benfijtasha nyitvaallo hatarnapig benfijtotta pdyhzatat a 

kezelonC1, 

4. 5. 
A rendelet 10. 5. (3), (5) bek c.) pontja, (6), (S), (lo), (12), (13) Cs (15) 
bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(3) A palyhzatot a kezelo altal elore meghakirozott tartahu nyomtatvhyon kell 
benyhjtani. A nyomtatvany a kezelonkl szerezheto be. 

(5) A palykatnak tartalmaznia kell: 
c) a palyhzo nyilatkozatht arrol, hogy nem esik a kizaro feltetelek ala, 

illetve megfelel a pdyhzat a kezelo dtal kialakitott egyeb 
felteteleknek, valamint a szocialis berlet feltkteleinek. 

(6)  A palyazatok rangsorolasiihoz sziikseges pontrendszert a polghesterrel 
tortent elozetes egyeztetes alapjin a kezelo dolgozza ki. A pontrendszer 
alapjin a kezelo javaslatot kkszit a Szocialis Cs EgCszsCgiigyi Bizottsag 
fele, melyrol a bizottsag dont. 

(8) A dontest a kezelo fiiggeszti ki sajat 6s az onkormhnyzat hirdetotablajha a 
dontest koveto 8 napon beliil. 

(10) A vagyoni jovedelrni es szocialis koriilmenyekre vonatkozo igazolast a 
kezelonil kell benyhjtani. 

(12) A Szocialis Cs EgCszsCgiigyi Bizottsag dontese u t h  a kezelo elokesziti az 
igazolas kiadasat es a polgamester hadja az igazolast. 

9 



(1) A versenytkcgyalas erehenyet vagy eredmenytelensegit a kezelo 
lakasonkent kiilon-kiilon jegyzokonyvvel allapitja meg, a jegyzokonyvet a 
polghester  6s a kezelo szervezet vezetoje irja ala. 

A rendelet 14.5. (3) bekezdise szovege az alabbiak szerint modosul: 

BCrbeadis bCrlokijelolCsi Cs bCrlokivalaszt~si jog alapjan 

(3) A Ltv. 87.5. (1) bekezdeseben meghatiuozott szervek valamely lakasra 
meglevo szolgalati jelleg torlksere vonatkozo ertesitese alapjh a kezelo 
igazolast allit ki. A kezelo az igazolas luadasa u t h  a berleti szerzodest 
modositja. 

A rendelet 15. §-a szovege az alabbiak szerint modosul: 

BCrbeadis torvCnyben eloirt kotelezettskg alapjan 

Ha a - Ltv. 67. 5. (I) bekezdksen alapulo - lakas bkrbea&siua vonatkozo 
kotelezettseget a Ltv. 94.5. (1) bekezdeseben emlitett eljarasban allapitjiik meg a 
jogeros es vegrehajthato hatkozat kezhezveteletol szamitott 30 napon beliil a 
kezelo az elhelyezesre jogosult szemelyt nyilvintartasba veszi es err01 ertesiti. 

A rendelet 16. 5. (I), (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) A Ltv. 67. §.(I), (2) es (3) bekezdese, illetve a 94. 5. (1) bekezdese alapjh 
masik lakas berbeadasiua vagy mas elhelyezesre igenyt tarto szemellyel 
szembeni kotelezettskget a kezelo teljesiti. 

(2) A masik lakas berbeadasinak kotelezettsege, illetve az egy felajhlott lakas 
berbevetelenek visszautasitasa eseten a kezelo a 6.5. (3) bekezdese alapjh 
jar el. 



BCrbeadas lakaisgazdalkodasi feladat keretkben 

(7) Ezekrol a kerelmekrol a kezelo nyilvhtartasf vezet. 

(8) Szocialis helyzete alapjan 2 vagy anruil tobb szobhs komfortos, vagy 
osszkomfortos be'rlakhsbt fenntartani ke'ptelen bkrlo" re'szkre felajanlhatd 
kevesebb szobaszamzi lakas, ekkor a be'r1o"t - a lakas leaulisa utan - pinzbeli 
te'rite'ske'nt a ke't lakas bekoltozheto" forgalmi e'rte'kkiilonbozete 50 %-armk a 
lakbe'r e's/vagy koziizemi dQtartozbssa1 e's a leadott l a k h  helyre allitasa 
osszege'~?el csokkentett nzarade'k re'sze illeti. 

(9) A 19. 9. alkalmazasakor a berlonek vallalnia kell a felajanlott lakas 
ovadekanak es lakberenek megfizeteset. 

A rendelet 20.5. (I), (3) i s  (4) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Kknyszerbkrletek megszuntetCse 

(I) Kenyszerberlet eseten a berlo rkszere a polgarmesternek a 6.9. (3) 
bekezdesen alapulo dontese alapjiin a kezelo - a kenyszerberlo vagy a 
kenyszerberbeado kezdemenyezesere - egy lakast a j h l  fel berbevetelre. A 
felajiinlott lakas elfogadashrol 15 napon beliil nyilatkozni kell. 

(3) Ha a kenyszerb6rbeado iinkormhyzati lakas berloje 6s a kenyszerberlovel a 
lakasok cserkjeben allapodik meg, akkor a csereszezodeshez a kezelo - a 
rendeletben foglalt feltktelek vizsgalata nklkiil - hozzijhrulhat. 

(4) Amennyiben a kenyszerberlo lakas felajanlasa helyett penzbeli teritest 
elfogad, ugy ennek osszeget - a Ltv. 90. 9 (2) bekezdes b.) pontjiinak keretei 
kozott - a kezelo hathrozza meg. Az osszeg kif~eteserol es a megallapodas 
alairashr61 kezelo gondoskodik. A penzbeli tirites a kezelo koltsegvetCset 
terheli. 

A rendelet 24.5. (I), (3) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



Lakais bCrbeadisa nem l a g s  cCljira 

(2) A lakas egy reszet nem lakas celjhra hasznalni koribban a polghester, 
illetve a rendelet mbdositisa utin a kezelo altal kiadott hozza.j&rulas 
alapjh lehet, ha 

a) a berlo a sajat j o g h  vagy gazdasigi tarsasag tagjakent kivhn a lakasban 
gazdasagi vagy szolgaltatasi tevekenyseget vegezni; 

b) a tevekenyskg folytatashra hasmdt lakasresz az egesz lakas 
alapteriiletenek 50 %-ha1 kevesebb reszt erint; 

c) a berlo maghszemely; 
cJ) berlothrsak eseteben a berlotars, tarsberlet eseteben a tarsberlo a lakas egy 

reszenek mas celra torteno hasmalatat tudomasul vette. 

A rendelet 17.5. (1) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) Ha a rendelet hatalybalepesekor a lakas egeszet vagy egy reszet nem lakas 
celjara hasznaljhk, az err01 vdo tudomasszerz~stol szMtott 30 napon beliil 
a kezelo koteles az allapot megsziintetesere, illetve az engedely beszerzesere 
a berlot felhivni. Ennek eredmenytelensege eseten a kezelo a lakasberleti 
jogviszony felmondasat kezdemenyezi Cs err01 a polgirrnestert 
tajekoztatja. 

A rendelet 28. 5. (I), (3) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(1) A kezelo a hizasthrsak kozos irasbeli kerelme alapjh a lakas berlothrsi 
jogviszonyban torteno berbeadasat elismeri. 

(3) A szerzodes modositashhoz sziikseges igazolast a kezelo kesziti elo es a 
polgarmester adja ki. 



d) az eltarto szemClyi 6s egeszsegiigyi koriilmenyek alapjh a tartas 
teljesitCsCre nem kkpes, 

e) a bCrlo Cletkora, illetoleg az egeszskgiigyi koriilmknyei alapjhn tartasra 
nem szorul, 

f) a berlovel a lakasban jogszeriien egyiittlako szemkly a berlot eltartja. 

A rendelet 38. 5. (2), (5)  Cs (6)  bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(2) Albel-letbe adashoz a kezelo a berlo kerelmere akkor adhat hozza j~ la s t  ha 
legalabb egy fel lakoszoba a berlo hasmalataban marad, es az albkrleti 
jogviszony alapjh a lakasba koltozok, valamint a mar a lakasban 
jogszeriien lakok s z h h t  figyelembe vtve, a lakis egy hasmllbjiu-a 6 m2-es 
lakoszobaresz jut, tovabba a berlo vallalja a 24. 5. (2) bekezdes szerinti 
emelt berleti dij megfizeteset. A h o z z a j ~ l a s  a lakasba t6rteno ideiglenes 
befogadast is engedelyezi. 

(5) A kezelo a lakasberleti szerzodes megsziinese u t k  a lakasban jogcim nelkiil 
visszamarado volt albkrlo elhelyezesere kotelezettseget nem vallalhat. 

(6) A lakas fizetovendeglitas celjhra tiirteno hasznositasira a (3) bekezdesben 
meghatarozott esetekben a (4)-(5) bekezdesben foglaltak alkalmazasaval 
adhat h o z z a j ~ l a s t  a kezelo. 

A rendelet 39. 5. (5)  bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(5) A csere folyth a lakasba koltozo szemellyel a bkrleti szerzodest ugyanolyan 
felteteltelekkel kell megkotni, mint arnilyen feltetelekkel a berlo berelte. A 
lakasba csere folythn azok a szemelyek koltozhetnek es jeletkezhetnek be 
akik a korabbi lakasban tobb mint egy even at bizonyitottan egyiitt laktak. A 
kezelo hozzaj~lasaval  befogadott szemelyek a berleti jogviszony 
megsziinese eseten a 17.5. szerint tarhatnak igenyt masik elhelyezesre. 



Aki a Fovhrosi Onkormtinyzat rendelete alapjin szocialisan nem jogosult a 
berbevetelre az a korabbi hasznalatbaveteli dij ketszeres osszeget koteles az 
onkorminyzat rkszere teritksi dijkknt megfizetni. 
Akik e jogukkal nem k i v h a k  Clni, azok lakasberleti szerzodeset a kezelo, 
1999. december 31-ig szolo hatbozott ideju szerzodesre valtoztatja at, a 
berlo s z h b a  eloberleti jog nem biztosithato. 

A rendelet 44.5. szovege az alabbiak szerint modosul: 

HagyatCkkal terhelt lakhs 

Ha a lakasberleti jogviszony a berlo halala miatt sziinik meg az orokos koteles a 
lakasban maradt hagyateki ingosagokat az orokhagyo halalat koveto 60 napon 
beliil elszallitani. Ha az orokos a hagyatkki ingosagokat a lakasbol hataridoben 
nem szallitja el, azokat - az orokos koltskgere 6s veszklyere - a kezelo rakthrba 
helyezi el es a hagyatak atado jogeros vegzes kezhezveteletol szamitott 30 napig 
orzi. A hatihido eltelte u t h  a kezelo a hagyatekot ertekesiti. 

A rendelet 45.5. (I), (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

A lakhsbkrleti jogviszony folytatasara vonatkoz6 jog elismerkse 

(1) A kezelo, ha tudomashra jut, hogy a lakasban a berlo halala u t h  olyan 
szemely maradt vissza, aki a lakasberleti jogviszony folytatashra jogosult 
lenne, de jogat nem ervenyesitette, felhivja az erintettett a joga 
gyakorlasanak lehetosegere. 

(2) Mas visszamaradt szemelyek esetkben a kezelo a 17. §.-ban meghathrozottak 
szerint jhr el. 

28. 5. 

A rendelet 46.5. (3), (5) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



Megallapodas a IaGs bCrleti szenodCsCnek s' 

KizSs megegyezCsse1 va16 megszuntetCsCr61 

(1) A kezelo es a berlo megallapodhatnak a lakasberleti szerzodes kozos 
megegyezessel valo megsziinteteseben, oly modon, hogy masik lakas 
berbeadasa helyett a kezelo penzbeli terites nfijtasiirol intezkedik a berlo 
fele. A penzbeli terites merteket a kezelo allapitja meg, azonban az a 
hatarozatlan idijre berbeadott berlemeny bekoltozheto forgalmi ertekenek 50 
'%-ha1 magasabb, a hatiirozott idore berbeadott berlemeny bekoltozheto 
forgalmi ertekenek 25 %hid magasabb nem lehet. 

(2) A penzbeli terites a kezelo koltsegveteset terheli. A penzbeli terites 
kifizeteserijl a megallapodas alairashrol a kezelo gondoskodik eljarasara 
akkor keriilhet sor, ha a berlemenyt a kezelonek rendeltetesszerii hasznalatra 
alkalmas allapotban atadtak. Az atadast koveto 15 napon beliil kell bfizetni 
a penzbeli teritest. 

(3) A berlo a berleti szerzodes (1) bekezdes szerinti kozos mege~ezessel valo 
megsziintetesere szolo ajidatat a kezelonC1 terjesztheti elo, amely ajhlat  
tartalmazhatja az altala kert penzbeli terites merteket. A bir1o az ajanlatat 
koveto 60 napig, a lakis berleti jogat masra nem r u h a a t j a  a t  illetve mas 
hasznalataba nern adhatja. 

A rendelet 50.5. (1) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Lakis osszevonhs .. 

so. $. 

(1) Az Ltv. 2. s z h u  melleklet 6. pont (a-e. felsorolas) szerint meghathrozott 
sz&seglakas megiiresedese eseten a kozvetleniil szomszedos lakas berloje 
kerelmere a kezelo elozetesen hozzajimlhat a kerelmezo lakashak a 
megiiresedett helyisegcsoporttal torteno bovitesehez. Az elozetes 
hozzajiimlas a sziikseglakas birtokbavetelere nem jogosit. 

33. tj. 

A rendelet 51. 5. (I), (2) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 



Jogtalan lak6sfoglal6kkal szembeni eljaras 

(I) Azt a szemelyt (szemelyeket), aki nem a rendeletben meghathrozott 
jogcimen es berleti szerzodes nelkiil foglal el az onkormanyzat tulajdonaban 
allo, iires lakast, helyiseget, vagy olyan lakast, amelyben mas szemely 
bejelentesere jogosult nem lakik a kezelo a foglalas tudomasrajutasa utan 
azonnal a lakas elhagyashra kotelezi, 24 bras hathid6 biztositasaval. 
A kezelo err01 az intkzkedksrol irasban tajkkoztatja a polgarmestert. 

(2) Az ismetelt felszolitiis eredrnenytelensege eseten a kezelo az Ltv. 91. 5. (I) 
bek.-ben meghathrozott - a vegrehajtasi eljkas elrendelksere illetkkes - 
szervhez tovabbitja az iratot. 

A rendelet 52. 5. szovege az alabbiak szerint modosul: 

Vegyes rendelkezksek 

Ah01 e rendelet a kezelore hllapit meg feladatot, ott az ~nkorman~zat 
Vagyonkezelo Szervezet a CSEVAK Kft. (szkkhely: XXI. ker. Katona J. u. 
62-64.) koteles es jogosult eljhni. 

A rendelet kihirdetese napjhn lep hatdyba, a rendelet mbdositasokkal nem 

Zhradkk: A rendelet kihirdetesenek napja: 1997. szeptember 23. 


