
2312001. (IX. 11.) Kt. rendelete 
az onkormdnyzat tulajdondban dl16 

nem szocidlis bbrlakdsok bbrbeaddsdnak ej. mukodtetbsbnek 
feltbteleirb? 



Budapest-Csepel ~nkormirn~zata 
23/2001. OX. 11.) Kt. rendelete 

az onkorma'nyzat tulajdona'ban 6116 
nem szocia'lis bkrlaka'sok bkrbeada'sa'nak i s  mukodtetisknek feltkteleirb7 

A lakhsok i s  nem lakis ciljira szolgi16 helyisigek birletire, valamint az 
elidegenitisiikre vonatkoz6 egyes szabilyokr61 sz616 m6dositott 1993. ivi LXXVIII. 
torvinyben (a tovibbiakban: Ltv.), tovibbi a helyi onkorminyzatokr61 sz616 
m6dositott 1990. ivi LXV. torviny (a tovibbiakban: OW.) 79. 5 .  (2) bek. b.1 
pontjiban kapott felhatalmazis alapj i n  Budapest-Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  Kipviselo- 
testiilete (a tovibbiakban: Kt.) a Budapest-Csepel ~nkormhn~zata (a tovibbiakban: 
~ n k o r m i n ~ z a t )  tulajdonhban 8116 nem szocihlis birlakisok birbeadishnak 
feltiteleirol a kovetkezo rendeletet alkotja. 

A rendelet hatirlya 

A rendelet hatilya a 200 1. januir uthn szerzett, az ~ n k o r m i n ~ z a t  tulajdonhban i s  
rendelkezise alatt 8116 nem szociilis birlakisokra terjed ki. 

(1) A Kt. a nem szociilis birlakhsok birbeadisinak feltiteleit, az eljiris rendjit e 
rendeletiben hatirozza meg. 

(2) A rendeletben nem szabilyozott kirdisekben az Ltv. i s  a Polgiri Torvinykonyv 
szabilyait kell alkalmazni. 

A bkrbead6i jogokat gyakorl6 6s a bCrbead6i 
kotelezettskgeket teljesit6 szewek 

(1 ) A Kt. a tulaj donj ogin alapul6 birbead6i j oga gyakorlisival a polghrmestert 
bizza meg. 
A polgiurnester a birbead6i joginak gyakorlisa sorin a bizottsigi elnokok 
elazetes illisfoglalisit kkrheti. 



(2) A btrbeadissal osszefiiggo kezeloi feladatokat az ~nkormanyzat vagyonkezelo 
szervezete a CSEVAK Kft. (a tovibbiakban: Kezelo) litja el. 

A szerzodks megkotkse 

( l ) A  nem szociilis bkrlakas lakisbtrletkre vonatkoz6 szerzodtst megkotni 6s 
m6dositani csak a polgirmester iltal kiadott engedtly (tovibbiakban: igazolas) 
alapjin lehet. 

(2)Az igazolist a Kezelo kksziti elo a rendeletben meghatirozott hataskori t s  
eljirisi eloirisoknak megfeleloen. 

(3)A btrleti szerzodkst a (I), (2) bekezdtsben foglalt keretek kozott a Kezelo 
szervezet foglalja irisba t s  a polgirmester irja ali. 

(4)Btrleti szerzodtst nem szociilis bQlakis btrlettre csak azzal a kijelolt btrlovel, 
bkrlotarssal (btrlotirsakkal) lehet kotni, aki(k) e rendelet eloirasainak ismerettt 
t s  a feltttelek teljesitkskt kulon irisban tett nyilatkozatukkal is igazoljak, illetve 
villalj ik .  

(5) A btrleti dij fizettskt a Kezelo felk kell teljesiteni, a btrleti dij beszedtstre a 
Kezelo koteles. 

A felmondas szabalyai 

A Ltv. 24., 25., 26. $-iban szabalyozott felmondast a Kezelo elokkszittse utin a 
polgirmester gyakorolja. 



A nern szocialis bkrlakasok bkrbeadashnak jogcimei 6s altalanos feltktelei 

A nern szociilis bCrlakisokat kizir6lag termCszetes szemClynek (bCrlo), illetve 
szemClyeknek (bkrlotirsak), (a tovibbiakban egyiitt: BCrlo) 

a.) az 0nkorm8nyzat tulajdoniban 6116 szociilis btrlakb btrleti jogiinak 
cserdj Cvel, 

b.) magin tulajdon~ lakis Onkorminyzat rCszCre tortCn6 elidegenitCsCve1, 
c.) versenytirgyalissal, 
d.) a Kt. iltal meghatirozott bCrlokijelolCsi joggal 

lehet bCrbe adni. 

Nem szocialis bkrlakas bkrbeadasa szocialis bCrlakas bkrleti joganak cserkjkvel 

(1) A szociilis bCrlakas BCrloje a legaliibb 1 szobis komfortos komfortfokoza~ 
lakisa nern szociilis bkrlakisra tortCno cserCjCt kezdeminyezheti a KezelonCl. 

(2) A polgamester a cserkhez akkor jirul hozzi, ha a BCrlo 
a.) a rendszeresitett formanyomtatvinyon csereigCnyCt bejelenti, 
b.) a cserdre felajinlott bkrlakasra sernrninemu hitralCka nincs 6s e tCnyt 

igazolj a, 
c.) a cserCre felajinlott lakist a kikoltozCst koveto 15 napon belul tisztin, 

kifestett, rendeltetesszerii hasznilatra alkalmas allapotban a Kezelonek itadja, 
vagy a Kezelo iltal megillapitott helyreillitisi koltskget 15 napon belul a 
Kezelo szimlaszimira befizeti, 

d.) a cserCre felajiinlott lakisba bejelentett valamennyi szemCly lakhatisit a 
bCrbe adott nern szociilis bkrlakisban biztositja 6s a lakasba bejelentett 
valamennyi szemkly kijelentkezkse irint a kikoltozCst koveto 15 napon belul 
intkzkedik, 

e.) villalja a bQelni kiv8nt nern szociilis bkrlakisra eso teljes beruhizisi koltsCg 
4 %-a 1akisCpitCsi hozzijirulis cimCn tor tho megfizetCsCt a bkrleti szerzodCs 
megkotCsCve1 egyidejuleg, 

f.) villalja a nern szociilis bCrlakisCrt fizetendo, e rendeletben megallapitott 
bCrleti dij megfizetCsCt Cs azt, hogy a fizetokCpessCge igazolisira szolgi16 
okrninyokat a Kezelonek benNjtj a, 

g.) villalja a nern szociilis bkrlakisra vonatkoz6 bCrleti szerzodCs megkotkskt 6s 
aliirisit. 



(3)A (2) bek. b.), c.), d.) 6s e.) pontban meghatirozottak nern teljesitese eseten 
azonnal, illetve valamely hitralek eseten a Kezelo tudomist szerzese 
idopontjiban azonnal megsziinik a bCrleti szerzodes 6s a BCrlo koteles az eredeti, 
cser6re felajanlott lakisiba visszakoltozni 6s uj berleti szerzodCst kotni. Az uj 
b6rleti szerzodes megkotCseve1 egyidejiileg koteles a nern szociilis berlakis 
Kezelo iltal megallapitott helyreillitisi koltsegCt megteriteni a Kezelo 
szimlaszimira torteno befizetkssel. 

(4) A bCrleti szerzodCs megkotCset koveto 3 h6napon tul bekovetkezo 
tudomisszerzCs eset6n az ~ n k o r m a n ~ z a t  elhelyezisi kotelezettsCge megsziinik, a 
Kezelo a kovetelkst bir6sigi uton kezdemknyezi, az elokkszitett keresetet a 
polgirmester irja ali. 

Magantulajdonu lakas ~nkorrnan~zat rCszCre tortCno elidegenitese 

(1) A koribban onkorminyzati tulajdonu, de a lakisprivatizici6val 
magantulajdonuvi vilt lakis tulajdonosa, tulajdonostirsai (a tovibbiakban: 
Tulajdonos) a lakis ~nkormi in~zat  javira tortCno elidegenitCsCve1 nern szociilis 
bCrlakis BCrloje lehet. 

(2)A vCtelhr hitralCkka1 terhelt lakis Tulajdonosa rCszCre az ~ n k o r m i n ~ z a t  a 
Tulajdonos altal az onkorminyzati tulajdonszerzCs idopontjiig befizetett 
osszeget teriti vissza vCtelir jogcimCn. 

(3)A tehermentes lakis Tulajdonosa rCsz6re az ~ n k o r m i n ~ z a t  a Tulajdonos iltal 
befizetett osszeget tCriti vissza vCtelir jogcimdn. 

(4)A koribban nern onkorminyzati tulajdonban 9116 magintulajdonu lakis 
Tulajdonosa rCszCre az ~ n k o r m i n ~ z a t  e cClra biztositott eves keretosszege 
figyelembe vCtel6ve1, de legfeljebb - a Kezelo iltal felkCrt - hivatisos Crt6kbecslo 
iltal megillapitott forgalmi Crtekig tehet vCteli ajinlatot a Kezelo. A Kezelo 
ajinlatanak Tulajdonos iltali elfogadasa esetin kotheto adasvCteli szerzodCs Cs 
adhat6 bCrbe a nern szociilis bCrlakis. 

(5)Az ~ n k o r m i n ~ z a t  javira sz616 adas-vCteli szerzodisek megkotCse utin a nern 
szociilis bCrlakisra berleti szerzod6st a Kezelo azzal a Berlovel kothet, aki: 
a.) a rendszeresitett formanyomtatvinyon igenyet bejelentette, 
b.) a felaj inlott lakastulaj donra semminemii hitralCka nincs 6s e tdnyt igazolj a, 
c.) hitelt Crdemloen igazolja, hogy a felajinlott lakistulajdon per-, igCny- Cs 

tehermentes, 



d.) a felajinlott lakistulajdonba bejelentett valamennyi szemkly lakhatisit a 
bkrbe adott nern szociilis bkrlakisban biztositja ks a koribbi lakisba 
bejelentett valamennyi szemkly kijelentkezkse irint a kikoltozkst koveto 15 
napon beliil intkzkedik, 

e.) villalja a bkrelni kivint nern szociilis bkrlakisra esii teljes beruhizisi koltskg 
4 %-a lakiskpitksi hozzijirulis cimkn tortknii megfizetkskt a bQleti 
szerzodks megkotkskvel egyidejiileg, 

f.) villalja a nern szociilis bkrlakiskrt fizetendo, e rendeletben megillapitott 
bQleti dij megfizetkskt 6s azt, hogy a fizetiikkpesskge igazolisira szolgi16 
okrninyokat a Kezelonek ben$j tj a, 

g.) villalja a nern szociilis bkrlakisra vonatkoz6 bkrleti szerzodks megkotkskt 6s 
aliirisit. 

(6)A nern szociilis bkrlakisra kotott bkrleti szerziidks az (5) bek. b.), c.), d.) 6s e.) 
pontban meghatirozottak nern teljesitkse esetkn azonnal, illetve valamely 
hitralkk, per, igkny, vagy teher esetkn a Kezelo tudomast szerzkse idopontjiban 
azonnal megsziinik, a Bkrlo rkszkre az Onkormanyzat mis elhelyezkst nern 
biztosit. 

(7) A bQleti jog megsziinkskvel egyidejiileg a Bkrlo koteles a nern szociilis bkrlakis 
Kezelo iltal megillapitott helyreillitisi koltskgkt megtkriteni a Kezelii 
szimlaszimiira tortkno befizetkssel, illetve ennek elmaradisa esetkn a Kezelo a 
lakiskpitksi hozzijirulis e jogcimen csokkentett osszege visszafizetkse irint 
intkzkedik. 

Nem szocialis bCrlakas bCrbeadasa versenytargyalas alapjan 

(1) A nern szociilis bkrlakisok bkrbeadisiira versenytirgyalis irhat6 ki. 

(2) Versenytirgyalis alapjin annak kell a lakis bkrbeadisira ajinlatot tenni, aki a 
meghirdetett bkrhez kkpest a legmagasabb bkrleti dij megfizetkskt villalja. A 
pilyiz6nak a versenytirgyalisi kiirisban meghatirozott bkrleti dij iltala villalt 
emelt osszegkre kell ajinlatot tenni. 

(3)A (2) bekezdksben foglaltakon t5l a pilyiz6nak villalnia kell a bkrelni kivint 
nern szociilis bkrlakisra eso teljes beruhizisi koltskg 4 %-a lakiskpitisi 
hozzijirulis cimkn t6rtkn6 megfizetkskt a bkrleti szerzddks rnegktitkskvel 
egyidejiileg. 



Versenytargyalasi eljaras 

(1) Versenytirgyalison birki rkszt vehet, aki az e rendelet szerinti lakbkr hktszeres 
osszegknek megfelelo osszeget binatpknz cimkn az ajinlat ben*jtisit 
megelozoen a Kezelo koltsigvetksi szimlijira befizeti. A versenytirgyalison a 
bkrleti jogot elnyert szemkly altal befizetett bhatpknz a birbeadist kovetoen a 
bkrleti dijba beszimitisra keriil. A versenytargyalason nem nyert szemklyek 
rkszkre a Kezelo a binatpknz azonnali visszafizetkskrol intkzkedik. 

(2) Versenytirgyalis kiirasakor a versenyeztetett nem szociilis bkrlakisok 
cimjegyzkkkt legalibb a XXI. keriiletben terjesztett onkonninyzati lapban meg 
kell jelentetni ks 15 napra az ~nkormanyzat, tovibbi a Kezelo hirdetotiblijin ki 
kell fiiggeszteni. 

(3) A versenyeztetett nem szociilis bkrlakis megtekintkskt a Kezelonek biztositania 
kell. 

(4) A versenyeztetkshez sziikskges nyomtatviny tartalmit a Kezelo hatirozza meg 6s 
a polginnester hagyja j6vi. A nyomtatviny a Kezelonkl szerezheto be. 

(5)A birbevkteli ajinlatot zirt, megcimzetlen, feladbt, vagy mis jelet nem 
tartalmaz6 boritkkban a Kezeliinkl kell leadni. Az ajinlatot tartalmaz6 boritkkot a 
Kezelo sorszirnmal litja el. E sorszimot itviteli elismervknyen kell az itadbval 
kozolni. Az itvkteli elismervknyre az itvktel ditumin ks s o r s z h h ,  valamint az 
itvevo nevkn, a Kezelo bklyegzojkn kiviil mis nem jegyezheto fel. A kiadott 
sorszimokr61 nyilvintartist kell vezetni. A nyilvintartist az ajinlatok 
benyijtisara megillapitott idiipont lejirtakor a Kezelo illetkkes szervezeti 
egyskgenek vezetoje zirja le. 

(6)Az ajinlatokat a polginnester i s  a Kezelo illetkkes szervezeti egyskge 
vezetojknek jelenlktkben kell felbontani. A felbontist a benyijtasi hatiridot 
koveto munkanapon kell elvkgezni, 6s az ajinlatokat azonnal el kell birilni. 

(7) A nyertes ajinlat sorszimit a Kezelo hirdetotiblitj8n 5 napra ki kell fiiggeszteni. 

(1) A versenytirgyalis eredmknykt vagy eredrnknytelenskgit a Kezelo lakisonkknt 
kiilon-kiilon jegyzokonyvvel illapitja meg, a jegyzokonyvet a polginnester i s  a 
Kezelo vezetoje irja ali. 



(2) Eredmknyesskg esetkn az azt megillapit6 jegyzokonyv alapjin a polgirmester 
igazolist illit ki. A Kezelo a bkrleti szerzodist a kiadott igazolis tartalminak 
megfeleloen koti meg. 

(3) A versenytirgyalas elbirilisit kkijetoen a nyertes visszalipise esetin, illetve a 
bkrleti szerzodks megkotksire nyitva ill6 hataridonek a bkrbeviteli ajinlatot tevo 
hibijib61 eredo eredmknytelen eltelte esetkn a rangsorban kovetkezo helyezett 
lkp elore. 

KCpviselo-testiilet iltal meghatirozott bCrlokijelolCsi 6s bCrlo kivilasztisi jog 

( l ) A  Kt. a polgirmester eloterjesztkse alapjin dont arr61, hogy mely illami, 
illamigazgatisi, kozhatalmi, onkorminyzati szerv, intkzmCny illetve mis 
onkorminyzat rksztre kivin bkrlokijelolisi jogot biztositani az ~ n k o r m i n ~ z a t  
tulajdoniban ill6 nem szocialis bkrlakisokra. 

(2)Az (1) bekezdkskben felsorolt szervek rkszkre bkrlokijelo1Csi jog akkor 
biztosithat6, ha a szervvel a Kt. onkorminyzati krdekkorbe tartoz6 feladatellitist 
is magiba fogla16 egyiittmiikodksi megillapodist kotott, illetve a szerv az iltala 
ellitott feladat jellege alapjin onkorminyzati feladatot lit el. 

(3) A testiileti dontks alapjin a bCrlokijelolksi jog a szerv vezetojkt illeti, aki az iltala 
vezetett szervvel munkaviszonyban 9116 szemklyt jelolhet bkrlonek. A bkrlet 
ideje a jelolt szemkly jelolo szervvel fennil16 munkaviszonya idejCig tart. 

(4)A birlokijelolCsi jog lehet egyszeres, vagy tobbszoros, de 20 Cvnkl hosszabb 
ideig nem gyakorolhat6. A kezdo idopontra a rendelet 14. 5 (1) bekezdkskben 
meghatirozottak az irinyad6k. 

(5) Az egyszeres bkrlojelolksi jog alapjin megkotott bkrleti szerzodks 20 even beliili 
birmely okb61 tortkno megsziinkse esetkn a nem szociilis bCrlakis a rendelet 6. 
§-a szabilyai szerint adhat6 ismktelten bkrbe. 

( 6 )  A Kezelo a jelolt szemkllyel csak akkor kothet bkrleti szerzodCst, ha 

a,) rendelkezik a jelolo szerv vezetoje iltal alairt nyilatkozattal, 
b.) becsatolja a munkaviszonya b h e l y  0kb6l tortkno megsziinCse esetkre sz616, 

kozjegyzo iltal hitelesitett befogad6 nyilatkozatot, 
c.) villalja a bCrelni kivint nem szociilis bkrlakisra eso teljes beruhizisi koltskg 

4 %-a 1akasCpitksi hozzijirulis cimkn tortkno megfizetkskt a bkrleti szerzodks 
megkotkskvel egyidejiileg, 



d.) villalja a nern szociilis bCrlakiskrt fizetendo, e rendeletben megallapitott 
berleti dij megfizetkskt 6s azt, hogy a fizetokepesskge igazolisira szolgil6 
okminyokat a Kezelonek beny~jtja, 

e.) vallalja a nern szociilis bkrlakasra vonatkoz6 berleti szerzodks megkotkset 6s 
alairisat. 

(7) A Kt. dontCse alapjin tobbszoros bCrlokijelolCsi joggal rendelkezo szerv vezetoje 
a koribbi jelolt szemely bCrleti joga megszunCse eseten ujabb munkatirsit 
jelolheti bkrlonek a szerzodes megsziin~sCto1 szimitott 30 napon belul. Ha a 
megadott hatiridon belul e jogaval nern 61, bkrlokijelo1ksi jogit elvesziti 6s a 
lakis a rendelet 6. §-a alapjin adhat6 berbe. 

(8) Az ismetelt bCrlokijelolksi jog gyakorlisa alapjin jelolt szemelyre a 12. 5 (4) 
bekezdksben foglaltakat alkalmazni kell. 

Jogcimnklkiili lakas hasznalat 

( l ) A  nern szocialis bCrlak& Berloje, bejelentett csalidtagja, illetve a lakis 
jogcimnClkuli hasznilbja rkszere misik lakas bCrbeadisira kotelezetts~gvillal6 
nyilatkozat nern adhat6. 

(2)A BCrlo bCrleti joga megszunese eseten a nern szociilis berlakisban 
visszamaradt, a bkrleti jogviszony folytatasira nern jogosult jogcimnelkiili 
lakishaszna16nak a lakist bkrbevktelre kell felajinlani. A bkrbevetelre felajinlis 
megtktelkre a Kezelo a jogcimnklkuli hasznilat tudomisira jutisit61 szhi to t t  30 
napon belul koteles. 

(3) A nern szociilis bkrlakis a jogcimnklkiili lakishaszni16nak akkor adhat6 bCrbe, 
ha e rendelet 7. 5 (2) bek. e.), f.), g.) pontjaiban foglaltak teljesiteskt vallalja, 
illetve a fizetokCpessCg6t igazolni tudja. 

(4) A (3) bekezdksben meghatarozott, a jogcimnklkuli lakishaszni16 hibajib61 eredo 
berbeadis elmaradasa esetkn, a jogcimnelkuli a lakist koteles haladektalanul 
kiuriteni, elhagyni 6s uresen a Kezelo rendelkezeskre bocsitani. 

( 5 )  A jogcimnelkuli lakishaszni16 lakasban hitrahagyott ing6sigait a Kezelo a 
jogcimn6lkuli koltskgkre 6s veszklyere a lakasb61 elszillittatja 6s 30 napi orzCs 
utin krtekesiti, a nern ertekesitheto ing6sagokat megsemmisitteti. 

(6) A jogcimnelkuli lakishaszna16 a berbeadas elmaradisa esetCn a jogcimnClkuli 
lakishasznilat 3 1. napjit61 kezdodoen lakashasznilati dijat koteles fizetni. 



(7) A lakhshasznhlati dij a jogcirnnClkuli lakashasmalat 3 1. napjht61 szhmitott 
a) 0. h6napt61 a 6. h6napig a mindenkori lakbCrnek megfelelij osszeg 

hhromszorosa, 
b) 7. h6napt61 a 12. hdnapig a lakbCrnek megfelelo osszeg hatszorosa, 
c) a 13. h6napt61 a lakbCrnek megfelelo osszeg kilencszerese. 

(8) A hasznalati dij emelkedCsCro1 a hasznh16t a Kezelo Crtesiti. 

A bCrbeadas idotartama 

( l ) A  nern szocihlis bkrlakhst hathrozott idore, maximum a hasznalatbavCteli 
engedCly kiadhsht koveto 20 Cvre lehet bCrbe adni Cs ez alatt az id6 alatt a 
bkrlakhs nern idegenitheto el. 

(2)A hasznhlatbavCteli engedCly kiadhsht61 szhitott  20 Cven belul bhrrnikor 
megkotott bCrleti szerzodCs nern sz6lhat hosszabb idore, mint amennyi a 20 
Cvbol mCg hhtra van. 

(3) FeltCtel bekovetkezCsCig kell a nern szocihlis bCrlakhst bCrbe adni, ha a Kt. igy 
rendelkezik, de az (1) bekezdesben meghathrozott hathridot a bCrlet ideje ekkor 
sem haladhatja meg, illetve a kksobb kotott bCrleti szerz6dCsek esetCn a (2) 
bekezdkst alkalmazni kell. 

A nem szocihlis bCrlakas bkrleti dija 

(1) A nern szocihlis lakhsbkrleti dija: 
a.) A lakbCr mCrtCke 2003. Cvben 807.-~tlm~ih6 
b.) 2004. jiilius 1. napjht6l a lakbCr mCrtCke 6 %-kal no, 

2005. jGlius 1. napjht61 a lakbCr mCrtCke tovhbbi 6 %-kal no. 
c.) 2006. januirjhban a lakbCr mCrtCkCnek tovhbbi novekedCsCro1 a 

KCpviselo-testiilet dont. 

(2) A BCrlo a nern szocihlis bCrlakas bCrleti dijat minden h6nap otodik napjhig 
koteles megfizetni. 

(3) A Kezelo a BCrlovel a (2) bekezdksben meghathrozottol eltkro iitemezksii bCrleti 
dij fizetCsCre vonatkoz6 kulon meghllapodast kothet, ha a bCr1o tobb havi bCrleti 
dij elore torteno megfizetCsCt vhllalja. 



(1) A Kezelo a hizastirsak kozos irisbeli kkelme alapjin a lakis bCrlotirsi 
jogviszonyban tortino bCrbeadisit a polgirmester igazolisa alapjin elismeri. 

(2) A bCrlotirsi jogviszonyt el kell ismerni a BCrlo Cs 
a) a vele legalibb 3 kv 6ta illand6 jelleggel egyiitt lak6, 16. CletkvCt betoltott 

gyermeke (orokbefogadott, mostoha Cs nevelt gyermeke), 
b) a jogszeriien befogadott gyermekCtol szuletett unokija, ha vele legalibb 5 

Cv 6ta illand6 jelleggel egyiitt lakik Cs a 16. CletCvCt betoltotte, 
c) a vele legalibb 3 Cv 6ta allando jelleggel egyiitt lak6 sziiloje, orokbefogad6, 

mostoha- 6s nevel~szuloje~ 
d) a vele tknylegesen egyiitt nern lak6 Gyermek- Cs Ifjhsig VCdo IntCzetben 

tart6zkod6 gyermeke (gyermekei) torvCnyes kkpviselojknek 
kozos irisbeli kkrelme alapjh. 

(3) A szerzodks m6dositisiihoz szuksCges igazolast a Kezelo kksziti el8 Cs a 
polgirmester irja ali. 

(4)A hatirozott idore sz616 bCrleti jogot a bklothrsi jogviszony ut6bb torteno 
engedClyezCse nem viltoztatja hathrozatlan idejiivk. 

A bCrbead6 Cs a bCrlo jogai Cs kotelezettskgei 

(1) A 1akisbCrleti szerzodCs keretkben a Kezelo Cs a Bkrlo megillapodhatnak abban, 
hogy a BCrlo litja el az Cpulet, illetoleg a kozos hasznilahi helyiskgek 
(mos6konyha, szirit6,  ti^-016, stb.) tisztintartisival, megviligitisival, esetleg a 
hiztartisi szemCt elszillitisaval osszefuggo feladatokat. 

(2) Az (1) bekezdksben emlitett megallapodis esetCn a szerzodCst a Kezelonek 
m6dositania kell. A szerzodCsben konkrCtan meg kell jelolni a bCrlo iltal villalt 
feladatokat Cs annak - egy h6napra lebontott - koltsCgeit (dologi kiadisok Cs 
munkadij). A kiszimitott havi koltsCgekkel a lakbCr osszegCt csokkenteni kell. 



(3) Az (1) bekezdks szerinti szerzodCs megszunCse utin a BCrlonek az eredetileg 
megillapitott lakbCrt kell fizetnie, a bCrleti szerzodCst a Kezelonek m6dositania 
kell. 

(I)  A Kezelo a lakas burkolatainak, ajtbinak, ablakainak Cs berendezkseinek 
karbantartasir61, feltijitishr61, p6tlhsir61, cserCjCro1 akkor koteles gondoskodni, 
ha a bQ1o villalja az ennek megfelelo magasabb lakbCr megfizetCsCt. 

(2) A 1akisbCrleti szerzodCsnek tartalmaznia kell az (I)  bekezdksben meghatirozott 
kotelezettskgek pontos megjelolCsCt, azok idobeni utemezCsCt, tovhbba a lakbCr 
osszegCt novelo 1 h6napra lebontott - 6s e rendelet szabilyai szerint kiszimitott - 
koltskgeit. 

(3) Ha a munkik szuksCgesskgCt a lakis nem rendeltetisszerii hasznilata, illetoleg 
a lakis berendezCsi tirgyainak rongilasa idCzte elo, azok elvCgzCsCt a BCrlo a 
Kezelotol nem kovetelheti. 

A nem szociailis bCrlakas bdrleti jogainak megszundse 

(l)A nem szociilis bCrlakhs btrleti joginak megsziintsekor a Btrlo rkszCre az 
Onkorminyzat mis  elhelyezkst nem biztosit. 

(2)A nem szociilis bQlakis bCrleti joginak megszunCsekor a BCrlo az iltala 
befizetett 1akisCpitCsi hozzijirulis visszatCritCsCre jogosult, kivCve a (7), (8) 
bekezdksben meghathrozott eseteket. 

(3) A 1akisCpitCsi hozzijirulh visszatCritCsCro1 a Kezelo gondoskodik a bCrleti 
jogviszony megsziints6t kiiveto 45 napon belul. 

(4)A 1akisbCrleti szerzodks megszunCsekor a lakas helyreallitisa a volt BCrlo 
kotelezettsCge. A BCrl6 e kotelezettsCgCnek 30 napon belul kMeles eleget tenni. 

(5)A Kezelo Cs a BCrlo irhsban meghllapodhatnak abban, hogy a 1akisbCrleti 
szerzodCs megsziinCsekor a lakist 6s berendezkseit a Kezelo teszi 
rendeltetCsszerii hasznilatra alkalmassi. 

( 6 )  Az (5) bekezdCsben meghatirozott megillapodis csak akkor kotheto meg, ha a 
BCrlo kulon irisban tett nyilatkozattal villalja, hogy a helyreillitisi koltsCgeket 
legkCsobb a kikoltozCst koveto 30 napon belul a Kezelo reszkre egyosszegben 
megtkriti. 



(7) Az ( 5 )  bekezdksben meghatirozott megillapodis hiinyaban, illetve a Bkrlonek a 
(4) bekezdks szerinti kotelezettskge teljesitCsCre nyitva a116 hatirido elmulasztisa 
esetCn a Kezelo a helyreillitisi koltskggel csokkentett 1akiskpitCsi hozzijirulist 
tkritheti vissza. 

(8) A lakaskpitksi hozzijirulas osszegCt meghalado mkrtkku helyreillitisi koltskget 
a Kezelo peres uton CrvCnyesiti. A Kezelo iltal elokkszitett keresetet a 
polgirmester irja ali. 

(9)A nem szociilis bCrlakis bCrleti joginak megszunksekor a Bkrlo koteles a 
kikoltozks idopontjiig intkzkedni a lakisba bejelentett valamennyi szemCly 
kijelentkezkse irint. 

(1 0) A (9) bekezdCsben meghatirozott kotelezettskg elmulasztisa esetkn a Kezelo 
a.) a lakisban tknylegesen bentlak6, visszarnaradt jogcimnClkiili szemCllyel 

szemben a rendelet 13. §-a szerint j ir  el, 
b.) a lakisba bejelentett, de tCnylegesen nem ott lak6 szemCly(ek) esetkn pedig a 

lakcim megsziintetCse irint eljirist kezdemknyez. 

(1 1) A bCrleti jog megsziinCse utin a lakisban hitrahagyott ing6sigokat a Kezelo a 
volt Bkrlo, vagy az ing6sig mis tulajdonosa koltskgkre 6s veszklykre raktirba 
helyezi el 6s 30 napig orzi. A hatirido eltelte utin a Kezelo az ingosigokat 
krtkkesiti, a nem krtkkesitheto ing6sigokat megsemmisitteti. 

Hozzajarulhs a lakhsba va16 befogadhshoz 

(1)A Kezelo a BCrlo kCrelmCre hozzijirulhat ahhoz, hogy a Bkrlo az illand6 
jelleggel vele egyiitt lak6 gyermeke hizastirsit, Clettirsiit, nagysziilojCt, 
nagykoni unokijit, annak gyermekCt, testvCrCt, klettirsit a lakisba befogadja. 

(2)A hozzijirulasban ki kell kotni, hogy a Bkrlo 1akisbCrleti jogviszonyinak 
megszunkse esetCn a befogadott szemCly rkszCre az ~ n k o r m i n ~ z a t  elhelyezCst 
nem biztosit. 



(1) A lakiscserkhez va16 hozzajirulist, illetve a hozzijirulis megtagadisit a Kezelo 
kCsziti elo 6s a polgirmester irja ali. 

(2) A nem szociilis berlakisban lakascsere szerzodks alapjin csak az valhat BQlove, 
aki a 7. 5 (2) bek. e.), f.), g.) pontban foglaltak teljesitkset villalja, illetve a 
fizetokepesskgkt igazolni tudja. 

(3)A BQlovel a rendelet 20. 5 (1) bekezdkse alapjin egyiitt koltozo szemklyek 
esetkn a rendelet 20. 5 (2) bekezdks eloirisait alkalmazni kell. 

(4) A lakiscsere esetkn a nem szociilis bkrlakiis bQleti joga nem vilhat hatirozatlan 
idejuvk, a bQleti szerzodks idejkre a rendelet 14. 5 (2) bekezdkskt alkalmazni 
kell. 

(5) A lakis bkrleti joga csak mis  lakis, illetve lakisok bQleti, vagy tulajdonjogira 
cserklheto el. 

(6) Nem lehet hozzijirulni a cserkhez, ha a BCrlo 6s a vele egyiitt koltozo szemklyek 
a csere folytin nem szereznknek egy lakis egkszere tulajdont. 

(7)Ha a csere folytin tobb lakisos kpiileten tulajdoni hinyadot szereznek, a 
tulajdoni hinyadnak olyan nagysighak kell lenni, hogy az megfeleljen egy 
lakas tulaj donnak. 

(8) A csere folytin a lakisba koltozo szemkllyel a birleti szerzodkst ugyanolyan 
feltkteltelekkel kell megkotni, mint amilyen feltitelekkel azt a koribbi BCrlo 
bQelte. A lakisba csere folytin azok a szemklyek koltozhetnek 6s 
jelentkezhetnek be, akik a koribbi lakisban tobb, mint egy Cven i t  bizonyitottan 
egyiitt laktak. 



Hagyatkkkal terhelt lakas 

Ha a lakisbkrleti jogviszony a Bkrl6 halala miatt szunik meg, az orokos koteles a 
lakasban maradt hagyatCki ing6sigokat az orokhagyd halilit kovet6 60 napon beliil 
elszallitani. A hagyatCkka1 terhelt nem szocialis birlakis bkrleti dijit mindaddig 
koteles fizetni az orokos, amig a hagyatkk a lakisban van. Ha az orokos a hagyatCki 
ing6sigokat a lakisb61 hatiridBben nem szillitja el, azokat - az orokos koltskgCre 6s 
veszClykre - a KezelB raktirba helyezi el ks a hagyatkkitad6 jogeras vkgzks 
kkzhezvktelCt61 szimitott 30 napig Brzi. A hatarido eltelte utin a Kezelo a 
hagyatkkot Crtkkesiti, a nem Crtkkesithet6 ing6sigokat megsernmisitteti. 

A lakhsbkrleti jogviszony folytathshra vonatkozo jog elismerkse 

(1) A Kezelo, ha tudomisira jut, hogy a lakisban a Bkrlo halala utan olyan szemkly 
maradt vissza, aki a lakisbkrleti jogviszony folytathira jogosult lenne, de jogit 
nem krvknyesitette, 15 napos hatirido biztositasival felhivja az Crintettet joga 
gyakorlisinak lehet6sCgCre. 

(2)Az (1) bekezdksben meghatirozott hatirido jogosult hibijib61 eredo 
elmulasztisa esetkn a Kezelo a rendelet 13. §-a szabilyai szerint j i r  el. 

A lakhskpitesi hozzajarulas osszegknek meghatarozhsa es kezelese 

( l ) A  lakisCpitCsi hozzijirulis osszegkt a Kezelo a lak6kpiilet hasznilatbavkteli 
engedklye kiadisa , u t h  a nem szocialis bkrlakisra eso teljes beruhizasi koltskg 
ismeretkben, konkrCt osszegben hatarozza meg, ezt az osszeget nyilvintartisiban 
bCrlemCnyenkCnt kiilon, dokumentiltan rogziti Cs err01 a bCrleti szerzodCs 
megkotkse elott minden esetben tijCkoztatist ad. 

(2)A lakis6pitCsi hozzaj hrulist a Kezelo szimlaszimara kell befizetni, a Kezelo az e 
jogcimen befolyt osszegeket elkiilonitett szamlin kezeli. 

(3)A visszatCritCsre a rendelet 19. §-a szerint a Kezelo koteles. 



AdatvCdelmi szabalyo k 

(I)  A Kezelo a torvCny keretei kozott, jogosult nyilvhtartani Cs kezelni mindazokat 
a szemClyes adatokat amelyeket az Ltv. Cs e rendelet alapjh a birbeadhs 
feltkteleinek meghllapithsa, illetoleg a hozzhjhrulhs megadhshr61 tortkno dontCs 
krdekCben igCnyel. 

(2) A jovedelmi helyzet meghllapithshhoz a szemdlyi jovedelemad6 bevallhs alapjhul 
szolgh16 adatokat kell figyelembe venni. 

(3) A nyilvhntarthsbbl adatot szolghltatni - a Ltv. 84.8 (4) bekezdCsCben foglaltakat 
kivCve - nem lehet. 

A lakisallomiinyba vetel 6s torlhs 

(1)A Kezel6 koteles minden, a kezelCsCben lCvB nem szocihlis bCrlakhsr61 
nyilvhntartiist vezetni. 

A nyilviintartiisban fel kell tiintetni: 
a.) az ingatlan helyrajzi s zhh t ,  tulajdoni lap sziimht, pontos cimCt, 
b.) a lakhs ingatlanon beliili pontos elhelyezkedCskt Cs nCgyzetmCterre1 

megjelolt teriiletCt, komfortfokozatiit Cs a hozzhtartoz6 egyCb helyisCgek 
adatait, 

c.) a lakhs egyes helyisegeinek szhmiit, rendeltetkset Cs nCgyzetmCterre1 
megjelolt egyenkCnti teriiletet, 

d.) a lakiis bCrbeadhshnak idGpontjiit, 
e.) a bCrlemCnyre meghllapitott, illetve megfizetett 1akhsCpitCsi hozziijiirulhs 

osszegCt, 
f.) a BCrlo nevCt, cimit, az iiltala jogszeriien befogadott szemClyek nevCt, 

cimkt, 
g.) a bCrleti dij nagysiigiit, arra adott esetleges kedvezmknyeket, esetleges 

bCrleti dij tartoziist, 
h.) a bCrlokijelolCsi joggal rendelkezo szerv adatait, 
i.) a bCrlettel Cs hasznhlattal kapcsolatos minden olyan adatot ks esemknyt, 

amely a bCrleti szerz6dCs fenniilltira befolyhssal van. 

(2)A Kezelo - egyeztetkssel - a lakhs911omhnyb61 torli azt a lakhst amelyrol a 
miiszaki hat6siig megallapitotta, hogy az eredeti rendeltetksi ckljiira - a hatiilyos 
eloirhsok alapjh - nem hasznhlhat6. A lakiisiillomhyb61 torolt lakhs a 
toviibbiakban helyisCgkCnt hasznosithat6. 



Megallapodas a lakasbkrleti szerzodksnek 
kozos megegyezkssel va16 megsziintetCskro1 

(1) A Kezelo ks a Bkrlo megillapodhatnak a nern szociilis bkrlakis lakisbkrleti 
szerzodCsknek kozos megegyezkssel tortho megszuntetCsCro1, mely esetben a 
BCrlo rkszkre a rendelet 19. 5 (2)-(3) bekezdkse alapjh kell a Kezelonek a 
1akisCpitCsi hozzijirulist visszafizetnie. 

(2) A megallapodist a Kezelo kCsziti elo Cs a polgirmester irja ali. 

A tulajdonos onkorminyzat rendkiviili felmondisi joga 

(1) A Kezelo a nern szociilis bkrlakis bCrleti szerzodCsCnek azonnali felmondisit 
kezdemknyezi: 
a.) a bCrleti szerzodksben foglaltak szerint azonnal, ha a BCrlonek kit  h6napot 

meghalad6 osszegu bCrleti dij tartozasa van, 
b.) a birleti szerz6dCsben foglaltak szerint a tudomisszerzCs u t h  azonnal, ha 

- a BCrlonek kCt hdnapot meghalad6 birmilyen koziizemi dij tartozisa 

van, 
- a BCrlo a lakis egCszCt, vagy egy rCszCt albkrlet Gtjin, vagy egyCb 

nern lakis c C l ~  hasznilattal (fizeto vendCglitis, orvosi rendelo, 
muhely, iroda, stb.) hasznositja, illetve a lakisban lak6 szemClyek nern 
lakis cClj ira hasznilj ik, 

- a Bkrlo a nern szociilis birlakis bCrleti jogit Crinto tartisi, CletjiradCki 
szerzodkst kotott, 

- a Bkrlo a nern szocialis bkrlakasban tulajdonosi engedkly nClkul 
tulajdoni hozzijirulist iginylo atalakitist, illetve a szomszCdos 
lakassal vagy annak egy rkszCvel lakasosszevonist vCgzett, 

- a BCrlo a nern szociilis bCrlakis bCrleti jogit birmilyen m6don 
megterheli, 

- a tulajdonos onkorminyzat hozzijirulisa nClkul a lakisba birkit 
befogad. 

(2) A Kezelonek a bCrleti szerzodCsben a rendkivuli felmondisi okokat tktelesen 
meg kell hatiroznia. 



E rendelet 8. fj  (1) bekezdCse alapjin BCrlovC vilt koriibbi tulajdonossal, 
tulajdonostirsakkal a rendelet 8. fj  (2)-(3)-(4) bekezdCse alapjin kCszitett adiisvCteli 
szerzodCseket a Kezelo elokCszitCse utin a polgimester irja ali. A szerzett vagyon 
onkominyzati tulajdonba keriilCsChez sziiksCges egyCb hat6sigi eljirasokat a 
Kezelo folytatja le Cs azokr61 tijkkoztatist ad a vagyonkataszter vezetCsCt vCgzo 
felC. 

Jogtalan lakasfoglalokkal szembeni eljaras 

(1) Azt a szemClyt (szemClyeket), aki(k) nem az e rendeletben meghatirozott 
jogcimen Cs bCrleti szerzodCs nClkiil foglal(nak) el az Onkorminyzat 
tulajdoniban 8116, iires nem szociiilis bCrlakist, a Kezelo a foglalis tudomhhra 
jutisa utiin azonnal a lakis 24 6riin beliili elhagyisira kotelezi Cs err01 az 
intCzkedCsro1 irisban t6jCkoztatja a polgimestert. 

(2) Az ismCtelt felsz6litis eredmCnytelensCge esetCn a polgamester az Ltv. 90IA. '9, 
illetve 91. fj  (1) bek.-ben meghatiirozott - a vkgrehajtisi eljiiris elrendelksere 
illetCkes - szervhez tovibbitja az iratot. 

E rendelet alkalmaziisaban: 

(1) nem szociilis bCrlakiis: a 2001. januiir utin lktesitett, koltsCgalapon 
meghatiirozott lakbCrii bCrlakis 

(2) 1akisCpitCsi hozziiirulis: a koltsCgalapon meghatirozott lakbCrii bCrlakis teljes 
beruhizisi koltsCgCnek 4 %-a 

(3) teljes beruhizisi koltskg: az CpitCsi telek CrtCke, a tervezCsi koltskgek 
(engedClyezCsi terv, kivitelezCsi terv), a lebonyolitis koltsCgei, az CpitCs 
kivitelezis koltsCgei, a kozmiifejlesztCsi koltsCgek, a hasznilatba vCtel koltskgei, 
egyCb beruhiziisi koltsCgek 



(4) Kezel6: az ~nkorminyzat Vagyon kezel6 Szervezete (CSEVAK Kft.) szkhelye: 
121 1 Budapest XXI. Katona J6zsef u. 62-64. 

32. $j 
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ZaradCk: 
A rendelet kihirdetve: 200 1. szeptember 1 1. napjin. 




