
BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
AI,POLGARMESTEI{E

Kdsziilt a Kdpvisel1testiilet 2017. november l5-ei iil|sdre!
Kdszitene: dr. Lukdcs Titanilla vagyonhasznosltdsi irodavezet6

Trirgy: .Tavaslat az Onkormdnyzat tulajdoniiban iill6
lak6sok bdrbead6srinak felt6teleirol, valamint
a lakbdr mdrtdk6rol szolo 3212012. (XI. 26.)
onkormiinyzati rendelet m6dositasera

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Iakrisok 6s helyis6gek b6rletdre, valamint elidegenit6stke vonarkoz6 egyes szabrilyokr6l
sz6l6 1993. dvi LXXVIIL Tcirvdny (rovribbiakban: Ltv.) 3.9 (l) bekezddse szerint a helyi
onkormdnyzat tulajdonaban l6vo lakiisra a tulajdonos cinkorm6nyzat - a tdrvdny keretei k<jz6tt
alkotolt - rendeletdben (a tov6bbiakban: onkormdnyzati rendelet) meghat6rozotl f'eltdtelekkel
Iehet szerz6d6st kiitni.
Az cinlormiinyzati rendeletben meg kell hat6rozni a7- onkormanyzati lakds szocirilis helyzet
alapjAn tortdno b6rbeaddsiinak a lak6s bdrbeadiisakor fenniil16 jovedelmi 6s vagyoni
kdriilmdnyekhez igazodo f'eltdteleit.

Az Ltv. 34. $-dnak (l) bekezdrjse kimondja, hogy az onkormiinyzati lak6sok lakb6rdnek
m6rtdkdt szoci6lis helyzet alapjrin, vagy kdltsdgelven. vagy piaci alapon tort6no bdrbead6s
figyelembev6tel6vel rinkormiinyzati rendelet rillapida meg.
Onkorm6nyzatunk 2012. november 26-ai i.il6sdn alkofta meg jelenleg hatdlyos 3212012. (Xl.
26.) onkormrinyzati rendeletdt az Onkormdnyzat tulajdoniiban rill6 lak6sok b6rbead6s6nak
feltdteleirol, valamint a Iakb6r mdrtdk6rol (tovribbiakban: KR)
Az Ltv. 34.$ (2) bekezd6se szerint a szocirilis helyzet alapjiin bdrbe adott, illetoleg az iilamt
lakiis lakbdrdnek m6rt6kdt a lakds alapveto jellemz6i, igy ktiltinosen: a lakiis komfortfokozata,
alaptertilete, minos6ge, a lak66pi.ilet rillapota 6s telepiildsen, illetr!leg a lak6dptileten beltili
1'ekv6se, valamint a 10. 5\ rendelkezdseinek megfeleloen a b6rbead6 riltal a szerzodds
keret6ben nytjtott szol96ltatds alapj6n, tovdbbd a 13. .., (2) bekezd6s rendelkezdseinek
figyelembevdtelevel kell meghat5rozni. Az Ltv. 34. g (4) bekezddse kimondja, hogy a

krilts6gelven bdrbe adott lakiis lakbdrdnek mdrtdkel a lakris (2) bekezd6sdben meghatArozott
alapveto jellemzoi, tovribbd a 10. 55 (1) bekezddsdnek rendelkezdsei alapjdn fgy kell
megallapitani, hogy a bdrbead6nak az dptilettel, az dpiilet kozponti berendez6seivel 6s a
lakrissal, a lak6sberendezdsekkel kapcsolatos rdforditiisai megtdriiljenek. Az Ltv. 34. $ (5)
bekezddse pedig igy rendelkezik. hogy a piaci alapon bdrbe adott Iakris lakb6r6nek mdret6kdt
a (4) bekezddsdben lbglaltak figyelembev6tel6vel rigy kell megrillapitani, hogy az
cinkormdnyzat ebbol sz6rmaz6 bevetelei nyeres6get is ta(almazzanak.
A fent hivatkozott KR 38 $-a hatArozza meg onkormdnyzatunk riltal meghatarozott Iakbdrek
m6rt6kdt. A Iakb6rek m6rtdke a rendelet elfogadiisa 6ta vdltozatlan.
A KR 28. $ (l) bekezd6se szerint .,A lakb6rek m6ftdk6t hdrom iventc lcgaLibb egyszer, elso
alkalommal 2017. jilnius 3O-riig, majd ezt kovetoen minden 3. 6v jrinius 30-dig feltil kell
vizsgrilni rigy, hogy drtdkdllosaga biztositott Iegyen."
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A rendelet szerint a lakbdrek feliilvizsgdlata megtdrtdnt.
A szocirilis Iakbdr m6rt6kdnek vriltozatranul hagyrisrit javaslom tekintettel arra, hogy a
hatiilyos KR alapjrin hatiirozatlan szerz6dds esetdn hrirom6vente, hatarozott idotartam 

"r.t"n 
u

szerz<!d6s meghosszabbitdsakor a hiiztartiis jdvedelmi viszonyai feliilvizsgdlatra keriilnek, igy
ezeket a lakrisokat azok b6rlik, akik val6ban szoci6lisan r6szorultak.

Miis a helyzel azonban a k6ltsdgelvti lakiisok lakbirmdrt6k6vel.
Ezen lak6sok lakbdrmdrt6k6t rigy kell meghatiirozni, hogy az igazodjon ezen lakdsok
fenntartiis6nak- mdrt6kdhez, mely elsosorban ezen lakiisok retrijitasat 6-s karbantartris6t fogta5a
magiiban. Ez 0nkormrinyzatunk Ltv.-ben foglalt kcitelezettsdge is.
Az dpit6si- beruhiiziisi arak v6lrozesahoz, a KSH 3.6.23. Beruhlzdsi-6rindex anyagi-mtszaki
<isszetdtel szerinti t6bl6j6t vetttik alapul. Ezen tribl6b6l a gdpek iisszehasonl-it6 adatait
figyelmen kiviil hagyva, kizir6lag az ,.dpitds" cisszehasonlit6 adatokat hasznalva elmondhat6.
hogy 2009.6ta az 6pitdsi beruhdzds;irak (a2017. dvre m6g nem k<izzdtett adatok a 2016. 6vi
adattal egyezonek elfbgadva) viiltoziisa 2009. 6vet mint Lrizisdvet 100%-nak v6ve lD.,7 o/o

azaz,l22o/o-al egyezik meg. A lakbdrm6rtdk bevezetdse 2006-ban t6rtdnt, alkalmazrisa
azonban 2009-ben t<irtdnt eloszor, igy ehhez az dvhez tortdnt az indexril6s.
Jelenleg a koltsdgelvti Iakiisok lakbdrmdrtdke a szocirilis helyzet alapjrin bdrbe adott lakrisok
bdrleti diirinak szorzatitban kertilt meghatiirozasra, tehat a kciltsdgelvil lakb6rm6rtdk emeldse
esetdn a rendelet sz6veges m6dosit6sa is indokolt.
A kor6bbi 465/m2 dsszegrcil kerekitdssel a javasolt nj dij 566 Ft/m2 mely a jelenlegi
albdrletrirak tcired6ke.

Mindezeken ttl 2017. jrinius 21-ei tlldsdn a testiilet elfbgadta az Onkormdnyzar tulajdoniiban
6116 lakrisok b6rbeadiisrinak f'eltdteleirtjl, valamint a lakbdr mdrt6kdrol sz6l6 iztzOtZ.- 1Xt. Za.1
rinkorm6nyzati rendelet m6dosit6siit. melyben tcibbek krizOtt hozzllirulr ahhoz, hogy a
koltsdgelvr-i berlakasok esetdn az Eszak-Pesti Tankertileti Kozpont munkavrillal6i akk-or is
nyrijthassanak be prilydzatot, ha XVL keriileti lakcimmel n.- ..rd.lk".nek, de az Eszak-pesti
Tankeriilet vagy jogelodje iiltal fenntartott vagy miik<idtetett a XVI. kertilet kiizigazgatasi
teriiletdn taLilhat6 oktatdsi intdzmdnyben krizalkalmazotti jogviszonnyal rend-elkJznek
legalribb 1 eve. Az ezen krit6riumoknak megt'elel6 p6ly6z6k rdszdrol jelentie ze,i az az igeny,
hogy a Szobabdrlok I'liizdban is illesse meg oket ezen jogositviiny, igy jelen eloterjesztJsben
erre is teszek javaslatot.

A jogalkotrisr6l sz6l6 201 0. 6vi CXXX
dsszefoglal6sa:

tolv6ny 17. $-6ban foglalt elozetes hatrisvizsg6lat

A v6grehajtis felt6telei:
A tervezel az Onkormiinyzat sziimrira tobbletfeladatot jelent.
A tf rsadalmi hatrlsok dsszefoglaldsa:
A tervezetnek a l6rsadalomra pozitiv hatiisa van.
Tirsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a tiirsadalom sz6mdra nem jelent k<iltsdget.
Ktilts6gvet6si hatrisok:
A tervezet kciltsdgvet6si t6bbletkiadiissal nem j6r.
Eg6szs6giigyi hat{sok:
N incsenek kimutathato egeszsegiigl i hatiisok.
Ktirnyczeti hat:isok:
Nincsenek kimutathat6 krimyezeti hatasok.
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Kdrem a tisztelt
sziveskedjen.

Kepviselo-testtlletet, hogy az aliibbi rendeleti javaslarot eltbgadni

Rendeleti javaslat: Budapest FSviiros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pviselo+esttilete
megalkotja az Onkormiinyzat tulajdoniiban 6ll6 lak6sok bdrbeadiis6nak
feltdteleirol, valamint a lakbdr m6rt6k6r6l sz6l6 3212012. (XI. 26.)
<inkormiinyzati rendelet m6dosit6sdr6l sz6l6 ...12017. (...)
cinkormrinyzati rendelet6t.

(Elfogadrisa min6sitett sz6tdbbsdget igdnyel az Szmsz. 18. I (2)
bekezdds a) pontja alapj6n)

Budapest, 2017. november 6

lKU
Csomor Ervin

alpolgiirmester

L;ittam:

o

Jegyzo

Melldkletek:
1. sz.: rendelet-tervezet

Tirgyalja: Eg6szs6giigyi 6s Szociilis Bizotts:ig



Budapest Fov6ros XVL keruleti Onkormdnyzat Kdpviselotestiilete az Alaptrirvdny 32. cikk
(l) bekezdds a) pontj6ban kapott felhatalm az6s alapldn, a lak6sok 6s helyisdgek b6rletdre,
valamint az elidegenitdsiikre vonatkoz6 egyes szabiilyokr6l sz616 1993. dvi LXiVlll. trirv6ny
86. $ (2) bekezdds6ben meghatarozoft f-eladatkordben elj rva az akibbiakat rendeli el:

1.S

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testtiletdnek az $nkormrinyzat
tulajdon6ban 6116 lakdsok b6rbeadiisrinak t-eltdteleir6l. valamint a lakbdr m6rt6kdrol sz6t6
3212012. (xl. 26.) dnkorm6nyzati rendeletdnek (tov6bbiakban: Rendeler) 14. $ (2) bekezd6s
ab) pontja helydbe a krivetkezcj rendelkez6s ldp:

1. ntelliklet
Budapest F6viros XVI. kertileti onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek

....12017. (...) iinkorminyzati rendelete

az 6nkormdnyzat tulajdonriban rilki lakisok b6rbead6srinak telt6teleir6l, yalamint a
lakb6r m6rt6k616l szriki 3212012. (xI. 26.) tinkorm{nyzati rendelet m6dositris616l

.,ab)Onkormanyzat Altal mrikddtetett valamely intdzmdny€ndl eltdltdtt legal:ibb 1

6ves kozszolgdlati vagy kcizalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, vagy az
Eszak-Pesti Tankeriilet vagy annak jogelodje 6ltal mrikcidtetett a XVI. keritlet
kozigazgatiisi teriiletdn talAlhat6 oktatrisi intdzm6nyben legaliibb I 6ves
kcizalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. vagy a XVI. kertileti
Rendorkapitiinys6g hivatdsos szemdlyi iillomiinyiiba tartozo, a kertiletben
tdnylegesen legalribb 6 h6napja szolgdlator teljesiro dolgoz6, illetve XVI.
kertileti szdkhellyel bejegyzelt spofiszervezethez legalfbb 3 h6napja igazolt
sporto16. vagy munkaviszony, illetve munkavdgz6sre irrinyul6 egy6b
jogviszony alapjiin sportszakemberkdnt Iegal6bb 3 h6napja foglalkoztatott 6s',

A Rendelet 38. $ (3) bekezd6s helydbe a kdvetkezo rendelkezds l6p:

.-(3) xz tinkormanyzati tulajdonban levo ingatlan kdltsegelven tcineno berbeadiisa eseten a
bdrleti dij mdrt6ke 566 Fr/m'/lho. tiiLggetlentil a lakris kom lbrtfo kozatii6l.,'

E rendelet 201 8. janurir 1 . napjdn ldp hatrilyba

2.$

-1. S

Ancsin Ltiszlti
jegyzd

Kovdcs Pdter
polgdrmesler
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AltalSnos indokol6s

A rendelet m6dositeseval a Szobab6rl6k hivaban hrelhat6 rak6egys6gek bdrletdre az EprKdolgoz6i is prilyrizhatnak. A beruhriz6si krilts6gek 
"rn"tt"ie." .ritt, ,I*reg", ,-t"ro"g"r"u

lakrisok lakb6rdnek feliilvizsgiilat a.

R6szlctes indokol:ls

l. $-hoz:
A rendelet alapj6n a Szobabdrlok hiaihantah hat6 lak6egysdgek bdrletdre az EprK dorgoz6iis piilyiizhatnak.

2. g-hoz:
A kdltsdgelvti lakbdr emeldsdrol rendelkezik.

3 $-hoz:

Hatrilyba l6ptet6 rendelke z6st tartalmaz.



A v:iltozrisok kiivet6se k6thas6bos forma

Budapest F6v{ros XVI. kertileti
6nkormrlnyzat

32/2012. (XI. 26.) tinkorminyzati
rendelete

az Onkorminyzat tulajdoniban :ill6
lakf sok b6rbead6s6nak felt6telei16l,

valamint a lakb6r m6rtdk616l

(Kivonatos formiban!)

Budapest Fovriros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete az

Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontjriban kapott felhatalmaz6s alapjiin, a

lakdsok 6s nem lakris cdtjara szolgril6
helyis6gek bdrlet6re, valamint az

elidegenitdstikre vonatkoz6 egyes
szabdlyok6t sz6l6 1993. dvi LXXVIII.
tdrv6ny 86. $ (2) bekezd6s6ben
meghat6rozott feladatkdr6ben eljdrva az

aldbbiakat rendeli el:

Budapest F6v:iros XVI. keriileti
6nkorm:inyzat K6pvisel6-testiilet6nek

... 12017. (...) tinkorminyzati rendelettel
m6dositott

3212012. (XI. 26.) tinkormrinyzati
rendelete

az 6nkormrlnyzat tulajdonriban :ill6
lak6sok b6rbeadris6nak felt6teleir16l,

valamint a lakb6r m6rt6k616l

(Kivonatos form:iban!)

11. Lakrisb6rbeadds a Szobab6rlt6k
Hiziban

14.$

(2) A Szobabdrl<ik Hitziban ldv6 lakris -
a 15. $-ban foglalt lakrisok kiv6tel6vel -
bdrlet6re az a szem6ly nyrijthat be

prilyrizatot, aki

a) Budapest Fov6ros XVI. keriilet(i)

aa) kdzigazgatlsi teriilet6n
tegal5bb 2 6ve lak6hellyel vagy
legal6bb 3 dve tart6zkod6si hellyel
rendelkezik, vagy

11.$

(2) A Szobabdrlok Hitzihan ldv6 lakds -
a 15. $-ban foglalt lakesok kivdteldvel -
b6rlet6re az a szemdly nyrijthat be

p6lyrizatot, aki

a) Budapest Foviiros XVI. keri.ilet(i)

aa) kcizigazgatrisi teriiletdn
legatribb 2 dve tak6hellyel vagy
Iegal6bb 3 6ve tart6zkod6si hellyel
rendelkezik, vagy

Budapest Fov6ros XVI. kertileti
Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete az

Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontj6ban kapott felhatalmazis alapjtLn, a

lak6sok 6s nem lak6s cdlj6ra szolgril6
helyisdgek b6rletdre, valamint az

elidegenitdsiikre vonatkoz6 egyes

szab:ilyokr6l sz6l6 1993. dvi LXXVIII.
tdrvdny 86. $ (2) bekezdds6ben
meghatArozott feladatk6rdben eljdrva az

akibbiakat rendeli e1:

1 1. Lak{sb6rbead6s a Szobab6rl6k
H:iz6ban



ab) Onkormiinyzat ttltal
mtik6dtetett valamely intdzmdnyn6l
eltdltdtt legal6bb 1 dves kdzszolg6lati
vagy kdzalkalmazotti jogviszonnyal

rendelkezik, vagy a XVI. keriileti
Rendorkapitrinysdg hivatrisos szemdlyi
rillomdnyriba lartoz6, a kertiletben
t6nylegesen legal6bb 6 h6napja
szolgiilatot teljesito dolg026 illetve
XVI. kertileti sz6khellyel bejegyzett
sporlszervezethez legal6bb 3 h6napja
igazolt sponolo. vagl munkaviszony.
illetve munkavdgzdsre irrinyul6 egydb
jogviszony alapjdn
sportszakemberkdnt tegakibb 3

h6nap.j a foglatkoztatott ds

b) v6llalja, hogy a mindenkori b6rleti dij
6s szolgdltatdsi dij osszegdre

sziimlavezeto banki6nril az

Onkormrinyzat javira azonnali
beszed6si megbiz6st ad.

ab) Onkormdnyzat 6ltal
miiktidtetett valamely int6zm6ny6n6l
elttilttitt legalfbb I 6ves
ktizszolgilati vagy kiizalkalmazotti
j.ogviszonnyal rendelkezik, vary az

Eszak-Pesti Tankeriilet vagy annak
jogel6dje :iltal miikiidtetett a XVI.
keriilet kiizigazgatisi teriilet6n
tal6lhatri oktatdsi int6zm6nyben
legal:ibb I 6ves ktizalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkezik, Yagy a

XVI. keriileti Rend6rkapitdnysfg
hivatfsos szem6lyi rillom:lnydba
tartoz6, a keriiletben t6nylegescn
legalibb 6 h15napja szolgrilatot
teljesitd dolgoz6, illetve XVI.
keriileti sz6khellyel bejegyzett
sportszervezethez legakibb 3

hrinapja igazolt sportol6, vagy
munkaviszony, illetve
munkav6gz6sre irfnyul6 eg-v6b
jogviszony alapj:in
sportszakemberk6nt legaLitrb 3

h15napja foglalkoztatott 6s

b) vrillalja, hogy a mindenkori b6rleti dij
ds szolgdltatiisi dij 6sszegdre

sz6mlavezet6 bankjAnAl az

Onkormiinyzat javiira azonnali
beszeddsi megbizSst ad.

24. A lakb6r

38.S

(3) Az cinkomrrinyzati tulajdonban ldvo
ingatlan kdlts6gelven tdrtdn6 bdrbead6sa
esetdn a b6rleti dij mdrt6ke a (2)

bekezddsben me96llapitott, szociiilis helyzet
alapjrin bdrbe adott komtbrtos lak6s b6rleti
dijanak hiiromszorosa, fiiggetleniil a lakas

komfortfokozatrit6l.

(3) Az iinkorminyzati tulajdonban
l6v6 ingatlan ktilts6gelven tiirtdn6
b6rbeadrisa eset6n a b6rleti dij m6rt6ke
566 Ft/m2lh6, fiiggetleniil a lak6s
komfortfokozatit6l.

2,1. A lakb6r

38.S


