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37/2019. (IV.25.) sz. előterjesztés 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 25-ei rendes ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és 

a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítására. 

 

 

Készítette: Pál József főosztályvezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

 

 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
 Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A rendelet módosítására egyrészt a Kormányhivatal törvényességi észrevétele miatt, másrészt a 
költség alapú lakbér kategória egy főre eső jövedelmi korlát megemelése és a határozatlan idejű 
bérleti szerződések esetében egy piaci bérleti díj kategória bevezetése miatt kerül sor. 
Bekerült a rendeletbe, a megállapodás készítése a bérlői költségen végzett felújítások esetén. 
Kikerült a rendeletből a bérlemény albérletbe adásának kategorikus tiltása, az feltételekhez kötve a 
jövőben lehetséges lesz. A lakástörvény rendelkezéseihez igazodva pontosításra került a bérleti 
szerződés felmondásának szabályozása, valamint a használati díj szedésének időpontja is. 
A személyenkénti havi jövedelmi korlátot 150.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra növeltük a költség alapú 
kategóriában, igazodva ezzel a rohamosan növekvő térségbeli bérekre és a bérlők jövedelmi 
helyzetére. A rendelkezésre álló adataink alapján megállapítható, hogy a szociális bérlakások aránya 
pár éven belül 20% alá csökken. A határozatlan idejű bérleti szerződések esetére kialakítottunk egy új 
kategóriát, amely komfortfokozatonként eltérő bérleti díjat állapít meg a 200.000 Ft-os jövedelmi 
korlát túllépése esetén. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására és támogatására. 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások bérleti díjáról szóló 
rendeletét. 
 
Budakalász, 2019. április 8. 

Rogán László 
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete  az  
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról 

szóló 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról 
szóló 20/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 6.§-ában a „150.000,-Ft” 
szövegrész helyébe a „200.000,-Ft” szöveg lép. 

2.§ 

A R 14.§.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A bérleti szerződést meg kell szüntetni, ha a bérlőnek, az Önkormányzat, illetve annak gazdasági 
társaságai felé önkormányzati bérleménye után, jelenlegi vagy korábbi bérleti jogviszonyából 
származó, 60 napot meghaladó bérleti vagy használati díj, közmű, helyi adó tartozása van.” 

3.§ 

A R 18.§.(9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ Amennyiben a lakás-átalakítással, -korszerűsítéssel a lakás komfortfokozata is megváltozik, és a 
költségeket - megállapodás alapján - a Bérbeadó viselte, a bérleti szerződést módosítani kell.” 

4.§ 

A R 23.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat tulajdonában álló lakás maximum két évre adható albérletbe.” 

5.§ 

A R 23.§-sa a következő (5),(6),(7),(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az albérletbe adáshoz a Bérbeadó a Bérlő írásbeli kérelmére akkor adhat hozzájárulást, ha 
 a) az albérleti szerződés megkötéséhez valamennyi bérlőtárs hozzájárult, 
 b) a bérlő vállalja az emelt lakbér fizetését, 
 c) az albérlő közjegyzői okiratban nyilatkozik arról, hogy a lakást annak bérleti 
jogviszonya megszűnésekor a vele együtt lakó személyekkel együtt elhelyezési igény nélkül elhagyja, 
 d) a Bérlő az albérletbe adás napjáig 50 nm lakás méretig 1 millió Ft-ot, 90 nm lakás 
méretig 2 millió Ft-ot, 90 nm-t meghaladó lakás méret felett 3 millió Ft-ot óvadék címen megfizet, és 
 e) a Bérlőnek két éven belül 60 napot meghaladó tartozása nincs. 
(6) A Bérlő – a hozzájárulástól számítva- emelt lakbérként a lakásra megállapított, csökkentő 
tényező nélküli lakbér háromszorosát köteles megfizetni Bérbeadó részére.  
(7) A Bérbeadó a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó 
volt albérlő elhelyezésére kötelezettséget nem vállal, az albérleti jogviszony bármely okból történő 
megszűnése esetén a volt albérlő önkormányzati lakásban való elhelyezésre nem tarthat igényt. 
(8) Ha a Bérlő az albérletbe adáshoz a Bérbeadó hozzájárulását nem kérte, vagy a 
lakáshasználatot más személy részére átengedte, a Bérlőt a jogellenes albérletbeadás 
megszüntetésére határidő kitűzésével fel kell szólítani, annak eredménytelensége esetén a bérleti 
szerződést fel kell mondani.” 
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6.§ 

A R 29.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ A bérlő a lakbért – a bérleti szerződésben meghatározottak szerint – köteles a tárgyhó 10-éig 
megfizetni. Ha a bérlő eddig az időpontig a díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a Bérlőt – a 
jogkövetkezményekre tájékoztatással – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak 8 
napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásbeli felmondással élhet. A 
bérbeadó köteles a bérleti szerződést 15 nap felmondási határidővel felmondani a következő hónap 
utolsó napjára és a lakás kiürítésére felszólítani. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Bérbeadó 
peres úton érvényesíti jogait, amelynek összes költsége az adóst terheli.” 

7.§ 

A R 29. § (7) bekezdés a) pontjának ab) alpontja és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ ab) ha a lakás 2000. január 1-je után épült 15%-kal.” 
b)  „ba) ha a lakás aládúcolt: 30% 
 bb) talajvíz (salétrom) miatt a lakás nedves: 15%” 

8.§ 

A R 29. §-sa a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

"Határozatlan idejű bérleti szerződések esetén amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 
meghaladja a nettó 200.000 Ft-ot a bérleti díj mértéke: 
összkomfortos lakás esetén:  2.000 Ft/m2  , 
komfortos lakás esetén:  1.500 Ft/m2  , 
félkomfortos lakás esetén:  1.000 Ft/m2  .” 

9.§ 

A R 35.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A lakást jogcím nélkül használó köteles a lakást a bérbeadó felszólítását követő 15 napon belül 
elhagyni, és amennyiben ezen kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a használat 
kezdetétől számított 2 hónap eltelte után köteles a korábbi bérleti díj szociális bérlakás esetén 3 
szoros, egyéb típusú lakás esetén 2 szeres használati díjat fizetni.” 

10.§ 

A R 39.§ (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„…feltéve, hogy azok az ügyfélre nézve kedvezőbb rendelkezést tartalmaznak.” 

Záró rendelkezés 

11.§ 

(1) A R 18.§ (10) bekezdése hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet 2019. május 27. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Rogán László 

polgármester 

dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. április 25-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. április 26-án 

megtörtént. 

dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
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Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások bérleti díjáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Társadalmi hatása:  

Több bérlő kap kedvezőbb bérleti díjjal lakást. 

Gazdasági hatása:  

Minimálisan csökkennek a bérleti díjbevételek. 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A korábbiakhoz képest nem nő.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: 

Jogszabályi háttér nélkül nem lehetséges a bérlakásokat üzemeltetni, megteremtjük az összhangot a 

lakástörvénnyel.  

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások bérleti díjáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításának indokolása 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Részletes indokolás 

 

 
A rendelet 1.§: a költségalapú lakbérre jogosultság jövedelmi korlátjának növelését tartalmazza. 

A rendelet 2.§: a tartozások közül kikerült az egyéb kategória. 

A rendelet 3.§: ha a bérlakás korszerűsítésének költségeit a bérbeadó viselte a szerződést módosítani 

kell. 

 A rendelet 4-5.§-ok: a lakások tovább bérbeadásának feltételei kerülnek szabályozásra.  

A rendelet 6.§: a bérleti jogviszony megszűnésének szabályait, és a határidőket határozza meg. 

A rendelet 7.§: a adott ingatlan állapotának függvényében alkalmazható bérleti díj eltérítő 

tényezőket definiálja.. 

A rendelet 8.§: a határozatlan idejű bérleti szerződések komfortfokozat függő bérleti díjait állapítja 

meg 200.000 Ft/fő/hó jövedelem felett. 

A rendelet 9.§: a jogcím nélküli lakáshasználat díját határozza meg.  

A rendelet 10-11.§-ai a hatályba lépést szabályozzák. 


