Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt.
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.-ben (továbbiakban Tv.), valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Páty Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra, valamint a
lakbérek mértékére.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tv-t kell alkalmazni.

A bérbeadói jogokat gyakorló és a bérbeadói kötelezettségeket teljesítı szervek
2.§
Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a bérbeadói jogok és kötelezettségek a Képviselıtestületet illetik, illetve terhelik.

A lakásbérlet szabályai
A lakásbérlet létrejötte
3.§.
(1) A lakásokat
a./ szociális helyzet
b./ törvényben elıirt elhelyezési kötelezettség
c./ törvényben elıirt bérbeadási kötelezettség
d./ lakáscsere
e./ e rendeletben meghatározott közérdekő
célok alapján lehet bérbeadni.
(2) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és bérlı szerzıdése határozott, vagy határozatlan
idıre, illetıleg feltétel bekövetkeztéig hozza létre.
Az üres vagy megüresedı lakások csak határozott idıre adhatók bérbe.
(3) A bérlı a lakást albérletbe nem adhatja.
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4.§.
(1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra azok a nagykorú magyar
állampolgárok jogosultak
a.) akik a község közigazgatási területén legalább három éve állandó
lakcímmel rendelkeznek és
b.) akiknek családjában – a vele együtt lakó családtagokat számítva – az egy
fıre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét.
(2) A jogosultság nem jelenti az Önkormányzat teljesítési kötelezettségét.
(3) Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra:
a.) akinek – a vele együtt lakó családtagokat is ideértve – a tulajdonában
jelentıs értékő ingó, vagy ingatlan vagyon van.
b.) aki a maga, vagy vele együttlakó családtagja személyi tulajdonú ingatlanát
(tulajdoni hányadát) a megelızı tíz éven belül elidegenítette, ha annak
forgalmi értéke meghaladja a jelentıs vagyon fogalmába tartozó értékhatárt,
vagy
c.) aki a megelızı 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le
bérlakásáról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a bérbeadó, vagy
d.) aki a szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan
adatokat közöl, amelyek számára jogtalan elınyöket jelentenek.

5.§.
(1) A bérlı a lakást a bérbeadó hozzájárulásával cserélheti el.
A csereszerzıdést írásba kell foglalni.
(2) A csere folytán a lakásba költözı személlyel a bérbeadó bérleti szerzıdést legalább
ugyanolyan feltételekkel köti meg az új bérlıvel, mint amilyen feltételekkel a cserélı bérlı
bérelte azt.
6.§.
Közérdekő célra lakást bérbe adni akkor lehet, ha
a.) az Önkormányzatnak kisajátítási kérelme alapján lefolytatott eljárás eredményeként
kell cserelakást bérbe adni.
b.) a Képviselı-testület az Önkormányzat szerveinek alkalmazásában álló
köztisztviselınek, az Önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott
közalkalmazottnak ad lakást bérbe.
c.) a lakás bérbeadására más önkormányzattal, vagy egyéb szervvel való megállapodás
alapján kerül sor.
d.) megsemmisült lakás használóját helyezik el.
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7.§.
(1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára csak kivételesen, és a Képviselı-testület
hozzájárulásával adható bérbe.
(2) A lakás más célra történı bérbeadása, illetıleg más célra történı használatának
engedélyezése esetén a bérlı figyelmét fel kell hívni, hogy a más célra történı
használat akkor kezdhetı meg, ha a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek
rendelkezésre állnak.
8.§.
(1) A lakást jogcím nélkül használó a jogosult részére lakáshasználati díjat köteles
fizetni. A lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.
(2) A jogcím nélküli használat kezdetétıl számított hat hónap elteltével a használati díj
emelhetı. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik
lakásra tarthat igényt.
(3) A lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér összegének ötszöröséig
emelhetı.
9.§.
(1) A bérlı a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke (az örökbefogadott, a
mostoha- és nevelt gyermeke), valamint a befogadott gyermekétıl az együttlakás ideje
alatt született unkája kivételével – a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.
(2) Önkormányzati lakásba a bérlı a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is
befogadhatja házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét),
jogszerően befogadott gyermekétıl született unokáját, valamint szülıjét
(örökbefogadó, mostoha- és nevelıszülıjét).
(3) A bérbeadó a bérlı kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlı a testvérét,
élettársát, az unokáját befogadja.
A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a bérlı lakásbérleti jogviszonyának megszőnése
esetén a befogadott személy köteles a lakásból kiköltözni.
(4) A hozzájárulást akkor lehet megadni, ha a bérlı és a befogadandó személy a (3)
bekezdésben elıírt feltételeket tudomásul veszi, és a bérbeadóhoz benyújtja a lakás
tulajdonosának (bérbeadójának, bérlıjének, vagy más jogszerő használójának) a
befogadásra kötelezettséget vállaló nyilatkozatát, ahová a szerzıdés megszőnése
esetén költözik.
10.§.
(1) Bérlıtársi szerzıdés megkötését a bérlı és a leendı bérlıtárs együttesen, írásban
kérhetik a bérbeadótól.
(2) Bérlıtársi szerzıdést kell kötni – a házastárs önkormányzati lakásba történt
beköltözésének idıpontjától függetlenül
- a bérlı és vele együttlakó házastársa közös kérelmére.
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(3) Bérlıtársi szerzıdés köthetı azzal a személlyel is, aki
a.) a bérlı gyermeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek is),
jogszerően befogadott gyermekétıl született unokája, valamint szülıje
(örökbefogadó, mostoha és nevelıszülıje is) és
b.) a bérlıvel legalább egy éve életvitelszerően együtt lakik.

A lakásbérlet megszőnése
11.§.
(1) A bérbeadó a határozatlan idıre szóló lakásbérleti szerzıdést írásban felmondhatja,
ha a bérlı részére egyidejőleg ugyanazon a településen megfelelı cserelakást ajánl fel
bérleti jogviszony létesítésére.
(2) A felajánlott lakás akkor is megfelelı, ha a lakások közötti eltérést a felajánlott
lakás más elınye kiegyenlíti.
(3) Közel azonos alapterületőnek az a lakás minısül, amely 20 %-nál nagyobb
mértékben nem tér el a bérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás
alapterületétıl.
12.§.
Ha a bérbeadó felmondása esetén a bérlı a cserelekás helyett pénzbeli térítést elfogad,
a pénzbeli térítés összege egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra.
13.§.
(1) A szerzıdés megszőnése után a lakásban visszamaradó személyek másik lakásra
akkor tarthatnak igényt, ha bérbeadó erre kötelezettséget vállalt.
(2) Ha az Önkormányzat kötelezettségét nem lakás bérbeadása útján, hanem más
elhelyezés biztosításával kell teljesíteni, az Önkormányzat kötelezettségét – a
jogosulttal való megállapodás alapján – pénzbeli térítéssel meg lehet váltani.
A jogosult olyan összegő pénzbeli térítésre tarthat igényt, mint amilyen összegő térítés
az egyszobás, félkomfortos, jó adottságú lakás bérleti jogviszonyának közös
megegyezéssel történı megszüntetése esetén járna.

Lakbér mértéke, lakbértámogatás, a külön szolgáltatás díja

14.§.
A lakbér mértékét az 1. sz. Melléklet alapján kell megállapítani.
A lakbér mértéke minden év január 1-vel növelhetı.
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15.§.

(1) Önkormányzati lakástámogatásra az jogosult, akinek családjában az egy fıre jutó
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét.
(2) A támogatás mértéke a lakbér 50 %-ig terjedhet.
(3) A lakástámogatás iránti kérelmet – az egy fıre jutó jövedelemre vonatkozó
igazolással együtt – a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjához kell benyújtani.
(4) A támogatás elbírálása a polgármester – a képviselı-testület által átruházott –
hatáskörébe tartozik.
(5) A lakbértámogatás biztosításának idıtartama egy év. Ezt követıen újabb kérelmet
lehet beterjeszteni.
(6) A bérlı a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles fizetni.

16.§.

(1) A bérlı köteles megtéríteni bérbeadó által nyújtott és a szerzıdésben – vagy más
megállapodásban, illetve jogszabályban – meghatározott külön szolgáltatás díját.
(2) A külön szolgáltatás díját önkormányzati rendelet állapítja meg.

17.§.

(1) Lakásbérleti szerzıdést megkötni és módosítani csak a Képviselı-testület
jogkörében kiadott engedély alapján lehet.
(2) A Tv-nek és a rendeletnek a bérbeadásra és a bérbeadói hozzájárulásra vonatkozó
szabályai a bérleti szerzıdésnek akkor is a tartalmát képezik, ha a szerzıdésben nem
szerepelnek.

18.§.

(1) Azokat a lakásokat, amelyek a rendelet hatályba lépésekor szolgálati lakásnak
minısülnek, az önkormányzat költségvetési szervével köztisztviselıi, közalkalmazotti
jogviszonyban állónak illetıleg vele ilyen viszonyt létesítınek lehet bérbeadni. A
bérbeadás határozott idıre a munkavállalási jogviszony fennállásáig szólhat.
(2) Szolgálati lakásra kötött szerzıdés megszőnik akkor is, ha a bérlınek
a.) a lakással rendelkezı szervvel fennálló munkaviszonya, vagy
b.) szolgálati lakásra jogosító munkaköre, vagy tevékenysége megszőnik.
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Záró rendelkezések

Hatályba lépés

19.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a már
megkötött szerzıdéseknél is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a VII/1996.(V.09.) számú
és a VI/1995. (V.12.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/1994.(VII.4.) Ök.
sz. rendelet, továbbá a 6/1991. (VI.10.) sz. rendelettel módosított 4/1991.(IV.8.) sz. és
5/1991.(IV.8.) sz. önkormányzati rendelet.

Wiedermann Gábor sk.
polgármester

Fejk Csaba sk.
jegyzı

1.sz. Melléklet

Páty Önkormányzat tulajdonában lévı lakások
bérleti díjai

Összkomfortos szolgálati és bérlakások
Komfortos szolgálati és bérlakások
Félkomfortos szolgálati és bérlakások
Komfort nélküli szolgálati és bérlakások
Szükséglakások

120 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
90 Ft/m2/hó
70 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/hó

Ahol a lakás minısége indokolja, egyedi elbírálás alapján – amely a Pénzügyi
Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik – a lakbér max. 30%-kal csökkenthetı.

