
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020.(X.28.) 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) 2. § (1) bekezdés helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó hatáskörét  
a) szociális helyzet alapján, költségelven, szolgálati jelleggel történő és ideiglenes jellegű új bérleti 
jogviszony létesítése esetén a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságra (továbbiakban: 
TSZHB), 
b) piaci alapon történő bérbeadás esetén Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra (továbbiakban: PGB),  

c) a meglévő bérleti jogviszonyt érintő bérbeadói döntéseket a Polgármesterre ruházza át.” 
 

2.§ 
 

A R. egészében a „Népjóléti bizottság” szövegrész helyébe a „TSZHB” szöveg lép. 
 
          3.§ 
 
A R 2.§ (3), (4) és (5) bekezdés helyébe a következő új (3) és (4) bekezdés lép: 
 
(3) A bérlő kiválasztási jogáról az Önkormányzat nem mondhat le, bérlő kiválasztási jog átadásáról 
szóló megállapodást az Önkormányzat nem köt. 
(4) A Képviselő-testület, a TSZHB, a PGB, és a Polgármester feladatukat a Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével látják el. 

4.§ 
 

(1) A R. egészében a „Szociális alapon” szövegrész helyébe a „Szociális helyzet alapján” szöveg  lép. 
(2) A R egészében a „Költség alapon” szövegrész helyébe a „Költség elven” szöveg lép. 
(3) A R 3. § (4) bekezdésben a „bérbeadónál” szövegrész helyébe a „bérbeadó Önkormányzatnál és  

annak intézményénél” szöveg lép. 
(4) A R 3. § (7) bekezdés a) pontjában „rendezési tervében” szövegrész helyébe a „szabályozási 

tervében” szöveg lép. 
5.§ 
 

A R 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján legalább 6 évenként Lakáspolitikai 
Koncepciót fogad el, melyben irányelveket határoz meg arról, hogy mi az Önkormányzat elképzelése 
az önkormányzati lakásokkal való gazdálkodásról, az üres és várhatóan megüresedő lakásokat 
tartalmazó ingatlanok hasznosításáról.” 

 
6.§ 

 
(1) A R 5. § cím helyébe az alábbi cím lép:  

„Szociális helyzet alapján történő bérbeadásának feltételei” 
A R 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A szociális helyzet alapján létesített bérleti jogviszony folytatására irányuló kérelmet 
jövedelemigazolással és vagyonnyilatkozattal együtt kell benyújtani.” 

(2) A R 5. § (2) bekezdés első része kiegészül az alábbival:  
             „egyedülálló esetén 4,5 szeresét,” 

(3) A R 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„ha, a kérelmezőnek van a tulajdonában olyan vagyona, amelynek együttes forgalmi értéke 
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcvanszorosát.” 

 
7.§ 

 A R 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Költségelvű bérlakás iránti kérelmet azon bérlő jogosult beadni, akinek korábbi szociális bérleti 
szerződése lejárt, és az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nettó 200.000,-Ft-ot, egyedülálló 
esetén a nettó 300.000,- Ft-ot, 
a) szociális bérlakásra nem jogosult, vagy a 
b) korábbi bérleti jogviszonya nem került rendkívüli felmondásra. 

 
8.§ 

 
(1) A R 7. § (1) bekezdésben a „polgármester” szövegrész helyébe a „PGB” szövegrész lép. 
(2) A R 7. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Pályázat útján kell hasznosítani azt a lakást, amelynél a bérlő sem szociális helyzet alapján, sem 
költségelven nem jogosult az ingatlan tovább bérlésére, valamint az üres lakást, illetve, ha a 
lakásban lakó személy nyilatkozata alapján az üressé válás időpontja ismert.” 

(3) A R 7. § (4) bekezdés h) pontjában a „1 éven” helyébe a „2 éven” szöveg lép. 
(4) A R 7. § (6) bekezdésében „15 nappal” helyébe „30 nappal” szöveg lép. 
(5) A R 7. § (7) bekezdésében a „bíráló” helyébe a „bíráló bizottság” szöveg lép. 

 
9.§ 

 
(1) A R 8. § (1) bekezdés második mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„…és munkáltatója javaslatát.” 
(2) A R 8. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A bérleti jogviszony a foglalkoztatásra irányuló jogviszony napján szűnik meg. A bérlő a jogviszony 
megszűnésétől számított 30 napon belül köteles a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.” 

(3) A R 8. § (9) bekezdés „ha a Bérlő a bejelentési kötelezettségét elmulasztja” szövegrész kiegészül 
„vagy a kiköltözési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget,” szöveggel. 
 

10.§ 
 

(1) A R 10. § (1) bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki: „a nyilvántartást.” 
(2) A R a következő 10/A.-sal egészül ki: 

„Lakásigénylők nyilvántartása 
10/A. § 

(1) A lakást igénylők az 1. melléklet szerinti lakásigény bejelentő adatlapot kitöltve nyújthatják be 
lakásigényüket. 

(2) A Polgármesteri Hivatal évente lakásigénylési névjegyzéket készít az Ltv. 84. §- a szerint.” 
 

11.§ 
 

A R 11. § (1) bekezdésében az „5. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. § (2) bekezdése” 
szöveg lép. 

 
12.§ 

 
(1) A R 13. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A lakásbérleti szerződés határozott időtartamra, kizárólag kiköltözési záradékkal ellátott 
közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételével köthető 

a) szociális bérleti jogviszony esetén legfeljebb 2 évre,   
b) költségelvű bérleti jogviszony esetén legfeljebb 3 évre,   
c) piaci alapon, pályázat útján keletkező bérleti jogviszony esetén legfeljebb 5 évre.” 

 
(2) A R 13. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A szociális és költségelvű bérleti jogviszony esetében a bérleti időtartam lejártának napján nem áll 
fenn lakásbérleti, közüzemi vagy egyéb díjtartozás, továbbá az Önkormányzattal szemben helyi 
adótartozás, valamint a bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja, a lakásbérleti szerződés 



szociális bérlakás esetén további két évvel, költségelvű bérlakás esetén további három évvel, piaci 
alapú bérlakás esetén csak egyszer öt évvel meghosszabbítható.” 

 
13.§ 
 

A R 13. § (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „A lakásbérlet létrejöttének további feltétele – a szociális, átmeneti és szolgálati jellegű bérlakások 
kivételével – a lakásbérleti szerződés aláírásáig új bérleti jogviszony esetén 2 havi óvadék befizetése.” 

 
14.§ 

 
(1) A R 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi lép: 

„aki szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek vizsgálatához, illetve bérbeadás iránti kérelmében 
valótlan adatot közölt.” 

(2) A R 14. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi ponttal: 
„e) pályázatában valótlan adatot közölt.”  

 
15.§ 

 
A R 17. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A közös víz- és csatornadíj, valamint a továbbszámlázott közüzemi díjak fizetésére a lakbérfizetésre 
vonatkozó szabályok az irányadóak.” 

16.§ 
 

A R 18. § (1) bekezdés az alábbi szöveggel egészül ki: 
„A megállapodásról a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a PGB dönt.” 

 
17.§ 

 
(1) A R 23. § (4) bekezdésben „két évre” szövegrész helyébe az „egy évre” szöveg lép. 

 
(2) A R 23. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Bérlő – a hozzájárulástól számítva - emelt lakbérként a lakásra megállapított lakbér 
háromszorosát köteles megfizetni Bérbeadó részére.” 

 
18.§ 
 

A R 24. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A bérlő az egyenes ági rokona, házastársa és okirattal igazolt élettársa kivételével, más személyt 
önkormányzati tulajdonban lévő lakásba kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.” 

 
  19.§ 

 
A R 26. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) „A lakásbérleti jogviszony folytatására irányuló kérelmet a bérlő halálától számított 30 napon belül 
kell a bérbeadónak bejelenteni, a határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) Ha a bérlő halála, vagy kilakoltatása esetén a lakásban visszamaradt, jogszerűen befogadott 
bérlővel együtt lakók között nincs a bérleti jogviszony folytatására jogosult személy, a bérbeadó 
nem köteles sem bérleti jogviszonyt létesíteni, sem cserelakást felajánlani.” 
 

20.§ 
 

(1) A R 29. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az új bérleti szerződés esetén a szolgálati lakás bérlője által fizetendő havi lakbér mértéke az (2) 
bekezdésben meghatározott lakbérrel megegyező.” 

(2) A R 29. § (6) bekezdésben „120 %-a” helyébe a „150 %-a” szöveg lép. 
 

21.§ 
 

(1) A R 30. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A lakbérkövetelés törléséről vagy mérsékléséről: 

a) 1 millió forint értékhatárig a THSZB,  



b) 1 millió forint feletti értékhatár esetén a TSZHB és a PGB javaslata alapján a Képviselő-testület 
dönt.” 

(2) A R 30.§ (4) bekezdés b) pontban a „minősített többséggel” szövegrész törlendő. 
 

22.§ 
 

A R 36. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi szöveggel: 
„A lakás átalakításra, korszerűsítésére a bérlő előzetes kérelme alapján megállapodás köthető.” 
 

23.§ 
 

A R 37. § (4) bekezdésben „- a volt költségére és veszélyére -” szövegrész helyébe a „- a volt bérlő 
költségére és veszélyére -” szövegrész lép. 

 
24.§ 

 
(1) A R 38. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A nyilvántartásból adatot szolgáltatni a Ltv. 84. § (2) bekezdésben foglaltakat kivéve nem lehet. Az 
önkormányzattal szemben lejárt tartozás esetén a bérlő/használó személyes adatai továbbíthatóak 
a követelés behajtásával megbízott szerv részére.” 
 

(2) A R 38. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A lakásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálásáig, illetve a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az 
azzal kapcsolatos dokumentumokba betekinthetnek a polgármesteri hivatal lakáskezeléssel 
megbízott munkatársai, a TSZHB, a PGB tagjai és szükség esetén a Képviselő-testület tagjai.” 
 
 

Záró rendelkezés 
 

25.§ 
 

(1) A R 2. § (3) bekezdése, a 18. § (7) bekezdése, a 18.§ (11) bekezdés első mondata, a 24. § (8) 
bekezdése, valamint a 29. § (8) bekezdés hatályát veszti. 

 
(2) Ez a rendelet 2020. november 2. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 
 

 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 

Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. október 21-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2020. október 28-
án megtörtént. 
 

dr. Deák Ferenc jegyző 

  



1. melléklet a 31/2020.(X.28.) önkormányzati rendelethez 

LAKÁSIGÉNY BEJELENTŐ ADATLAP 

 

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük, olvassa el a kitöltési útmutatót! 

 

A Budakalász Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és 

lakások bérleti díjáról szóló 20/2018. (X.26.) számú önkormányzati rendeletbe foglaltak 

alapján lakáskérelmemet az alábbiak szerint terjesztem elő: 

 

I. Személyi adatok 

 

1. A kérelmező és a kérelmező házastársának, élettársának személyes adatai: 
 

 A kérelmező 
A kérelmező házastársa, 

élettársa 

Név:   

Leánykori név:   

Anyja neve:   

Születési hely, év, hónap, 

nap: 

  

Lakóhely címe:   

Tartózkodási hely címe:   

Levelezési címe:   

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

 

  



 

2. A kérelmezővel együtt költöző, közös háztartásban élő személyek: 

Név A családi kapcsolat jellege a 

kérelmezővel 

Születési idő 

   

   

   

   

   

   

II. A kérelmező és a vele együtt költözők jövedelmi viszonya 

1. A kérelmező és a vele együtt költöző jövedelemmel rendelkező személyek: 

 

Név A családi kapcsolat 

jellege a 

kérelmezővel 

Születési idő Havi átlagos 

jövedelme 

    

    

    

    

    

    

 

  



 

2. Az egy főre eső havi átlagjövedelem: ………………………………,- Ft 

3. Munkavégzés 

helye:…………………………………………………………………………………………….. 

 

III. A kérelmező és a vele együtt költözők vagyoni viszonya 

1. Ingatlan vagyon, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog: 

 

Az ingatlan 

 

Címe Becsült 

forgalmi 

értéke 

Alap-

területe 

(m2) 

Művelési 

ága 

Tulajdonjog 

mértéke 

(tulajdoni 

hányad) 

Vagyoni 

értékű jog 

      

      

      

      

 

 

2. Ha lakásingatlan (családi ház, társasházi, szövetkezeti, stb. lakás) van a 

tulajdonukban, de nem laknak abban, mi ennek az indoka? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Van-e a tulajdonukban olyan ingatlan, ahol építkezés folyik, illetve társasház 

építésében részt 

vesznek-e? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Tartási, öröklési szerződést kötöttek-e?  Igen  Nem 

 

 

 



 

 

5. Jelentős értékű ingó vagyon  

 

Típusa, fajtája Összege/Forgalmi értéke 

  

  

  

  

  

 

6. A kérelmező és a vele együtt költözők összes vagyonának becsült forgalmi értéke: 

………………………………,- Ft 

7. Mióta él életvitelszerűen Budakalászon? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Az elmúlt 5 évben nyújtott-e be lakáspályázatot Budakalászon? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

IV. A kérelmező jelenlegi lakásviszonyaira vonatkozó adatok 

 

1. A lakás: magántulajdonú – állami tulajdonú - önkormányzati tulajdonú 

 

2. A lakás alapterülete: ………………….. m2   

 

3. A lakás komfortfokozata: összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli – 

szükséglakás - szükséglakás követelményeit sem kielégítő egyéb 

 

4. Milyen jogcím alapján lakik a jelenlegi lakásban: 

 

tulajdonos – tulajdonostárs – tulajdonos hozzátartozója - bérlő – bérlőtárs – bérlő 

hozzátartozója - társbérlő - szolgálati lakásban lakó – haszonélvező – albérlő – jogcímnélküli 

lakáshasználó – tartási szerződés alapján eltartó – egyéb:…………… 

  



 

5. A lakásban élő személyek száma összesen: …………………… fő 

 

6. A lakásban élő családok száma: ………………….. háztartás 

 

7. A kérelmező családja által jelenleg kizárólagosan használt lakószobák száma:  

 

1. ……………… m2 

2. ……………… m2 

3. ……………… m2 

4. ……………… m2 

5. ……………… m2 

  

V. A kérelmezett lakásra vonatkozó adatok 

 

1. A kérelmezett lakás komfortfokozata: 

összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli 

2. Szobák száma: egy – másfél – kettő – két és fél – három – három szobánál több 

3. Vállalná-e a lakás felújítását? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

4. A kérelmezett lakásra vonatkozó egyéb igénye: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 

 



 

VI. A lakásigénylés indokai 

 

……………………………………………………………………………………..……………………

………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

.………… 

 

……………………………………………………………………………………………………....……

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………....……

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………....……

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

Egyéb méltánylást érdemlő körülmény:  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

  



 

VII. Nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Szociális alapú lakásigény esetén ezennel nyilatkozom, hogy szociális jogosultság alapján történő 

bérbeadásra jogosultság feltételei velem, házastársam, élettársam, valamint a velem együtt költöző 

közeli hozzátartozóimmal szemben fennállnak, azaz 

 az egy főre jutó havi jövedelmünk nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének három és félszeresét, azaz 99.750 Ft-ot, egyedülálló esetén a négy és 
félszeresét, azaz 128.250 Ft-ot, továbbá 

 nem rendelkezünk olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelyeknek a forgalmi értéke 
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcvanszorosát, azaz 
2.280.000 Ft-ot, és 

 haszonélvezeti, bérleti jogunk alapján nincs más beköltözhető lakásunk. 
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a szociális lakáskérelemben foglalt adatokban és 

körülményekben bekövetkezett változásokról 60 napon belül a Budakalász Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalát értesíteni.  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése, a változás bejelentési kötelezettség 

elmulasztása a lakásigénylői névjegyzékébe való felvétel megtagadásával, illetve a névjegyzékből 

való törléssel járhat. 

Ezennel hozzájárulok, hogy a szociális lakásigénylésemben szereplő személyes adataimat – a 

lakásigény elbírálásáig, illetőleg a lakásbérleti szerződés megszűnéséig - a Budakalász 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala kezelje. 

Budakalász, 20… év ………………hó …… nap 

       ………………………………………….. 

            kérelmező 

 

…………………………………………..            …………………………………………. 

a kérelmezővel költöző személy                 a kérelmezővel költöző személy 

 

…………………………………………..            …………………………………………. 

a kérelmezővel költöző személy                 a kérelmezővel költöző személy 

 

 

…………………………………………..            …………………………………………. 

a kérelmezővel költöző személy                 a kérelmezővel költöző személy 

 


