
Budapest F6vSros XIII. Keriileti Onkorm:inyzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12017 . (. . .. . ..) tinkormfnyzati rendelete

A XIII. keriileti Onkormdnyzat tulajdonriban rlll6 lakrisok 6s helyis6gek
b6rlet6nek, valamint elidegenit6s6nek felt6telei16l sz6lit 19D0ll. ([V,22,)

iinkormdnyzati rendelet m6dosit:isi16l

A Budapest F6vriros XIII. Keriileti Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32.

cikk (2) bekezd6s6ben meghat6rozott jogalkotisi hat5skdr6ben, a Magyarorszag helyi
6nkormdnyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXKX. tdrv6ny 23. $ (5) bekezdds 14. pontj6ban
meghat6rozott feladatkdrdben elj6rva, a lakrisok 6s nem lakis c|ljfira szolgitl6 helyisdgek
b6rlet6re, valamint az elidegenit6siike vonatkoz6 egyes szabrilyokr6l sz6l6 1993. dvi
LXXVIII. t6rv6ny 3. $ (l ) bekezd6sben foglalt felhatalmazis alapjin az al6bbiakat rendeli el.

l. S (l) A XIII. keriileti Onkormrinyzat tulajdon6ban 6l16 lak6sok 6s helyis6gek b6rletdnek,
valamint elidegenit6s6nek felt6teleir6l szol6 l9l20ll. (lY.22.) dnkormrinyzati rendelet (a
tovribbiakban: Rendelet) l. $ (2) bekezdds hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(2) Nem terjed ki e rendelet hatdlya az Onkormtinyzat vagyonrir6l 6s a vagyongazddlkod6s
szabiilyair6l sz6l6 6nkorm6nyzati rendelet szerinti forgalomkdptelen tdrzsvagyonra, a

korletozottan forgalomk6pes vagyonra - igy kiiliindsen az Onkorm6nyzat int6zm6nyeinek
haszn6lat6ban l6v6 vagyonra, a sportprilyrikra ds spo(c6hi l6tesitmdnyekre, az egdszsdgiigyi
ell6t5st szolg6l6 vagyonra, valamint a kulturrilis 6s miivel<iddsi feladatok ell6taset szolg6l6
vagyonra - tovribbri nem terjed ki a I134 Budapest, V6ci [t 9-15. szdm alatti Lehel Csarnok
l6tesitmdnyben tahllhat6 helyis6gre, valamint a Klapka Szolgiltatohdz nem lakds cdltl
helyis6geinek b6rbeadiisiira."

2. $ (l) A Rendelet 5. $ (l) bekezdds6nek 8. pontja hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,8. A pirlyivatban meghirdetett lak6sra 6rvdnyesen olyan szemdly pitlyizhat, aki legal6bb 5

dve, dnkorm6nyzati tulajdoni b6rlakris lead6sa eset6n tegalSbb 3 6ve ldtesitett 6lland6

lak6helyet a XIII. keriilet kozigazgatAsi teriilet6n 6s 6letvitelszeriien a XIII. keriiletben 61. E
jogszab6lyi felt6tel al6l mentesiil az a pdlyitz6, aki az Onkorm6nyzat XIII. keriileten kiviil
tal6lhat6 lak6s6nak felaj6nl6s6val pilybzik, amennyiben legalibb 3 6ve l6tesiteft 6[land6

tak6helyet az Onkorm nyzat tulajdon6ban ldv6 lak6sban vagy e lakcimldtesitds 6s a XIII.
keriileti lakhat6s egytttesen el6ri a 3 6vet, ds az 6letvitelszer[i lakhat6s felt6letei minden
esetben igazoltak."

(2) A Rendelet 5. $ (3) bekezd6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) A phlyizati felt6telek 6s az 6w6nytelens6gi okok fennrilldsrit a Megbizou a
rendelkezds6re rill6 adatok, valamint a B6rbead6t6l k6rt adatszolgdltat6s alapj6n, a p6lyaz6
6fetvitelszerii lakhatisi k6rtilm6nyeit a pblyiaatban bejelentett 6lland6 lak6helyen jogosult

ellen6rizni."



3. $ (l) A Rendelet 8. $ (7) bekezdds6nek hely6be a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

,,(7) A piiyizar szerz6ddsktitdsre jogosult I-III. helyezettje a Megbizott felhivris6ra - a

felhivris kdzhezvdtel6t6l sz6mitott - l5 napon k6teles a kdrt igazoldsokat 6s melldkleteket
benyrijtani."

(2) A Rendelet 8. $ (9) bekezddsdnek helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(9) Atruhizott hafliskdrben az Onkormri,nyzat Kdpvisel6-testtiletdnek Szervezeti 6s

Miikitddsi Szabilyzatban kijel6lt bizottsriga jogosult ddnteni a pAlyinat drvdnyess6g6r6l. A
tufajdonosi jog gyakorl6ja a piiyioatot drvdnyelennek nyilv6nithatja, jogosult a piiyiz6t a
piilyizati eljinisb6l k6t 6vre kizami, ha

a) az l-[il. helyre rangsorolt pirlytlzb 6ltal ktizitlt tdny vagy adat val6dis6grit az ut6bb
benytjtott igazoliisok nem bizonyitj6k,

b) az IJII. helyre rangsorolt pAlyiz a kdrt igazol6sokat vagy a szerz6ddsk6t6s
felt6telek6nt el<iirt melldkleteket nem vagy nem hatarid6ben csatolja be, vagy

c) a szerz6d6skdt6sre jogosult a b6rleti szerz6d6st hatriridSben nem kdti meg."

(3) A Rendelet 8. $-a kiivetkezo (9a) bekezddssel eg6sziil ki:

,,(9a) Amennyiben a tulajdonosi jog gyakorl6ja a piiyizatot drv6nyelennek nyilvr6nitja, 6s
van mtig6 rangsorolt 6rv6nyes p lyin6, tigy a mrisodik, ez k6vet6en a harmadik helyezett
szimrira nyflik lehet6s6g a szerz6ddskdt6sre."

(4) A Rendelet 8. $-a kiivetkez<i ( l0) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,,(10) Amennyiben a bdrleti szerz6dds megktit6sdt kijvet6en a b6rl6 nem tesz eleget a
pitlyizatban v6tlalt fehijitdsi kdtelezettsdg6nek, vagy a szerz<id6sdt felmondja, i\truhi\zott
hat6sktirben az 5nkorminyzat Kdpvisel6{estiilet6nek Szervezeti ds Miikdddsi Szabllyzatban
kijeldlt bizoftsAga jogosult ddnteni a piiyAzati elj6nisb6l k6t 6vre tdrt6n6 kizrinisdr6l."

4. $ A Rendelet 13. $-a helydbe a ktivetkez6 rendelkezds l6p:

,,13. $ (l) A lakrisokat - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - komfortfokozatt6l fiiggetleniil,
a szobasz6m 6s a k6lttiz6 szemdlyek figyelembevdteldvel az aldbbiak szerint lehet bdrbe adni:
I szobis lakris l-4 szemdly
I + f6lszob6s lakas 2-5 szemdly
2 szobds lakas 2-6 szem|ly
I + k6t felszob6s lak6s 3-7 szemfly
2 + f6lszobis lakris 4-8 szemdly
3 szob6s lak6s 4-8 szem6ly
I + hrlrom fdlszobris lakris 5-9 szem6ly
2 + k6t felszobtis lakris 5-9 szemdly
4 szobris lakris 5-9 szemdly
4 szobrisn6l nagyobb lakris f6l vagy egy szobrink6nt + I 16.

l



(2) A lakis ism6telt bdrbeadrisa, a lakdsb6rleti jogviszony meghosszabbitrisa, vagy
helyredllit6sa eset€n az (l) bekezd6s rendelkezdst nem kell alkalmazni."

5. g A Rendelet 17. $ (5) bekezddse hely6be a ktivetkez6 rendelkezds l6p:

,,(5) Az (1)-(3) bekezdds el6ir6sait nem kell alkalmazni a lak6sb6l biirmely okb6l tdrt6n6
kihelyez6s, lakbdr feliilvizsgrilatot ktivet6 lakb6remel6s esetdn."

6. S (l) A Rendelet 29. $ (5) bekezd6se helydbe a kdvetkezS rendelkezds l6p:

,,(5) A (4) bekezd6s esetdn p6nzbeli tdritdskdnt a bdrbeadand6 ds a lak6sbdrleti jogviszony

megsziinds6vel drintett lak6s tulajdonjog drtdke kiil6nbs6g6nek legfeljebb 50Yo-a fizetheto,
amennyiben a Bdrbead6 rdsz6re visszaadott lakSs bdrleti jogviszonya hatdrozatlan id6tartamra

sz6l."

(2) A Rendelet 29. $ (6) bekezddse hely6be a ktivetkez<i rendelkez6s l6p:

,,(6) Ha a hat6rozatlan idejii b6rleti joggal rendelkez6 bdrl6 a lak6sb6rleti jogviszony rigy

kiv6nja megsztintetni, hogy csak p6nzbeli tdritdst k6r, pdnzbeli tdritdsk6nt a lak6s

ingatfanszakdrt6i 6rtdkbecsldssel meg6llapitott forgalmi drt6k6nek legfeljebb 50%o-a fizethetil
ki."

7. $ A Rendelet ll. Fejezete az alitbbi rij, l8/B alcimmel eg6sziil ki:

,.18/B A B6rbead6 tulajdoniban 61t6, passziv technol6gi6val dpitett, ds passziv energia

felhaszn6lSs6val iizemeltetett 6piiletekben tal6lhat6 lak6sok (a tovdbbiakban: passziv lakris)

bdrbeadrisiira vonatkoz6 speci6lis rendelkez6sek

29lC. g (l) A Rendelet 5.$ (l) bekezdds6ben el6irt p lyizati feltdteleket azzal az elt€r€ssel

kell alkalmazni, hogy passzlv lakilsra csak a Bdrbead6 tulajdonriban l6vd lakSs bdrletijog6nak
lead6s6val lehet priLlyiizni. A pttlyizati 6rv6nyess6gi felt6tele a p6lyriz6 nyilatkoTata ar.a

vonatkoz6an, hogy a bdrleti jog6r6l a p lyizat elnyerdse eset6n, a bdrleti szerz6d6s

megkiitds6kor az Onkorm6nyzat jay6ra, feltdtleniil ds visszavonhatatlanul, t6rit6si igdny

ndlkill lemond.

(2) A Rendelet 5.9 (l) bekezd6s6ben el6irt pttly/zati feltdteleken feliil a passziv lak6sra kiirt
pttlylzat toviibbi drv6nyessdgi felt6tele a pitlyt,z' - biintet6jogi felel6ss6ge tudataban tett -
nyilatkozata arra vonatkoz6an, hogy van-e gdpkocsi a sajit vagy vele egytitt kdlt6z6 szem6ly

hasznilatriban tulajdonosk6nt vagy iizembentart6kdnt.

(3) Passziv lak6s b6rbevdtel6re sz6l6 szerz6d6s megk6t6s6nek felt6tele, hogy a piiy6z6 6s a

vele egyiitt k6fr6z6 kdzeli hozzi$artoz6(i)nak a piiytnat beny[jt6s6t megel6z6 12 h6napban,

- "gy 
for" jut6 jdvedelme - iratokkal igazoltan - el€ti az 6regsdgi nyugdij mindenkori

legkisebb osszegdnek egyediil k6lttiz6 eset6ben az 5-sztjriis6t, k6t vagy t6bb egyiitt k6lttiz6

eset6ben a 3-szoros6t.



(4) Passziv lak6s b6rbevdtel6re sz6l6 szerz6d6s megkdt6sekor a b6rl6nek - a

szerz6ddsszegds jogkiivetkezmdnyeivel - vrillalnia kell a passziv ingatlan h6zirendjdben,
valamint a [ak6s- ds helyisdghasznilati ritmutat6ban el6irt egyedi kiitelezetts6gek
teljesitdsdt, tovibb6 lak6sonkdnt legal6bb egy gdpkocsiberill6ra sz6l6 szerz6dds egyidejii
megkdt6s6t, amennyiben van a sajdt vagy vele egyiitt k6ltdz6 szemdly haszn6lat6ban
gdpkocsi tulajdonoskdnt vagy iizembentart6k6nt.

(5) Passziv lak5sra 5 6v hatdrozott id6re sz6l6 szerz6d6s k6thet6 akkor is, ha a pdlyiuzt
nyertese olyan lakdst ajdnl fel, amelyre hat6rozatlan idejfi bdrleti jogviszonnyal rendelkezik.

(6) A passziv lak6sra szerz6ddst kdtiitt berl6 ktiteles a kor6bbi tinkormdnyzati bdrlakrist
legk6s6bb a passziv lakris birtokba v6teldt6l sz6mitott 30 napon beliil, egyeztetett id<ipontban,
rendeltet6sszerii hasznSlatra alkalmas rillapotban, ds a kdziizemi szolgrilta6sokra vonatkoz6
tartozismentessdg hitelt drdeml6 igazoldsival birtokba adni. Amennyiben a b6rl6 e

kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget, tigy a Bdrbead6 a leadrisra felajdnlott lak6sb6rleti szerz6d6s
felmondds6ra jogosult.

(7) Passziv lakds 6s passziv ingatlanban rill6 g6pkocsibe6tl6 albdrletbe nem adhat6.

(8) Amennyiben a jogviszony ideje alatt m6g be nem jelentetett gdpkocsi keriil a passziv
lakrist bdrl6 vagy a vele egyiittlak6 tulajdonriba vagy tizembentartds6ba, a bdrl<i kiiteles
gdpkocsi beill6ra sz6l6 bdrleti szerz6d6st kdtni, ha a lakrishoz kapcsol6d6an m6g nem b6rel
m6sik g6pkocsi be6ll6t. Amennyiben a bdrl<i e ktitelezetts6g6nek felsz6litrisra sem tesz eleget,
a Bdrbead6 a lak6sb6rleti szerz6dds felmondisrira jogosult.

(9) az (l)-(8) bekezddsek rendelkezdsei nem alkalmazand6ak a passziv ingatlanban l6v6
fecskehrizi hasznosft6sri lak6sokra, valamint a koordin6tori feladatok elklt6srihoz
rendelkezdsre bocs6tott lak6sok bdrbeadrisrira."

8. $ A Rendelet II. Fejezete az al bbi rij, l8/C alcimmel eg6sztil ki:

,,1 8/C A Klapka Szolg6ltat6h6z lakrisainak b6rbeadiisiira vonatkoz6 specirllis rendelkezdsek

29lD. $ (l) A Rendelet 5.$ (l) bekezddsdben el6frt pitlyi.z,ati feltdteleket azzal az eltdrlssel
kell alkalmazni a Klapka Szolgiltat6hazban l6v6 lak6sainak bdrbead6s5ra, hogy a pAlyizatban
meghirdetett lakisra drvdnyesen olyan szemdly pdlyinhat, akinek 6s a vele egyiitt kdlttiz6
kdzeli hozzAtartoz6inak egytittesen a piiyinat benyrijtasrlt megel6z6 l2 h6napban az egy lore
jut6 nett6 jdvedelme el6ri a megp6lydzott lak6s brutt6 bdrleti dijSnak egyediil kdltiiz6
eset6ben a k6tszeresdt, kdt vagy tdbb egytittkdltiiz6 esetdben a 1,5-szeresdt.

(2) A Klapka SzolgSltat6hrizban l6v5 lakrisra 5 6v hatrirozott id6re sz6l6 szerz6d6s kdthet6,
abban az esetben is, ha a piiydzat nyertese olyan lak6st ajrinl fel, amelyre hatdrozatlan idejii
bdrleti jogviszonnyal rendelkezik.

(3) A Klapka Szolgriltat6hrizban l6v<i lakrisokat - a szobaszAm 6s a kdltdz6 szemdlyek
figyelembevdtel6vel - az alibbiak szerint lehet b6rbe adni:
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I + fdlszobas lak6s
2 + f6lszob6s lakis
3 szobds lak6s

I -3 szemdly
24 szem€ly
2-5 szemely

(4) A Klapka Szolgriltat6hrizban l6v6 lakris b6rl6je a bdrleti szerz6dds megktit6s6nek

feltdtelekdnt 3 havi b6rleti dijnak megfele16 mdrt6kii 6vad6kot kdteles megfizetni.

(5) A lakisok b6rlet6re ds b6rbeadris6ra e rendelet 5. $ (l) bekezd6s 2. pontjrlban' a 14' $
(l)- (8) bekezd6sdben, valamint a 16/A. $-ban meghat6rozott feltdteleit a Klapka

Szolghltat6hrLban l6v6 lakilsok eset6ben nem kell alkalmazni'

(6) A Klapka Szolgiltat6h6zban l6v6 lak6sokra kiirt lak6sp6ly6zat e rendeletben nem

szzbllyozott tovr{bbi, r6szletes szabdlyait a Tulajdonosi, Kertiletfejlesa6si 6s

Lak6sgazd6lkod6si Bizotts6g jogosult megiillapitani."

9. $ A Rendelet 32. $ (3) bekezd6se helydbe a kiivetkez6 rendelkezds l6p:

,,(3)A helyis6get hatiirozott id6re, l-5 6vre lehet b6rbe adni."

10. $ (l) Ez a rendelet a kihirdet6st kiivet6 napon ldp hatdtyba.

(2) Hat6lyrit vesai a Rendelet 8. $ (8) bekezddse,6s a 8/A. $ rendelkezdse'

(3) Hat6ly6t veszti Budapest F6vriros XIII. Keriileti 6nkormtinyzat K6pvisel6-testiiletdnek

7l2}l4. (ll. 18.) onkorm6nyzati rendelete az onkorm6nyzat tulajdon6ban iill6 passzivhaz

bdrbead6sdnak feltdtelei16l.

Dr. Bujdos6 Srindor
jegyzo

Dr. T6th J6zsef
pol96rmester



Alta16nos indokolis

A Klapka Szolg6ltat6hdzban ldtesiil<i lakrisok 6s helyisdgek b6rbev6tel6re egyedi
felt6telrendszer kialakirisa indokott, ehhez m6dositani kell az Onkormrfuryzat tulajdon6ban
6116 lakrisok 6s helyisdgek bdrbev6tel6nek riltaliinos szabilyait meghatlroz6 l9l20ll. (lV.22.)
dnkormrinyzati rendelet tergyi hatetyet 6s a l6tesitm6nyre vonatkoz6 egyedi rendelkez6sek
me galkotrisa sziiksdges.

A rendeletalkotrlsi ig6ny alkalmat adott arra, hogy az elmrilt id6szak gyakorlati tapasztalatait a
tuittdrszabrltyozisba dpitsiilq a sziiksdges rendeleti pontositiisokat elvdgezziik,
tovdbbfejlessztik az dnkormrlnyzati tulajdoniban 6116 lak6sok 6s helyisdgek hasznositrisriLnak
iiltaliinos feltdtelrendsze16t.

Az OnkormAnyzat Kdpvisel6-testiilete 201 I . riprilisriban d<int6tt el6szdr egy olyan 100 lak6sos
b6rhiz megdpitds6r6l, amelynek tizemeltetds6re a passziv energiafelhasznrilds feltdteleit irta
el6. A k6myezettudatos beruhrizrisok megval6sitilsa, a kdltsdghatdkony tizemeltetds
el6segitdse jegy6ben a K6pvisel6-testiilet 2015. mriLrcius 12-i til6s6n ism6t a megrijul6 energia
felhasmrilas mellett tette le a voksiit. A Budapest, XIII. keriilet Kart6cs utca 14. szim alatti
dnkormdnyzati ingatlanra tervezett, 23 lakrisos lak6dpiilet terveztetdse 6s jelenleg is zajl6
miiszaki kivitelez6s6t a passziv min<isitds kit6riumai szerint zajlik.

Az Onkorm6nyzat tulajdon6ban rill6 lakrisok 6s helyis6gek bdrletdnek, valamint
elidegenit6sdnek feltdteleir<il szolo 19l20ll (IY. 22.) dnkorm6nyzati rendelet 6rtelm6ben a
passziv ingatlanokban ldv6 lakrisok 6s helyis6gek bdrbeadiisrinak szabilyait. jelenleg ktldn
rendelet szabrilyozza.

A jelenlegi m6dositiis a konibbi kiildn rendelet hatrilyon kiviil helyezdsdvel, a passziv lakiis
hasmositasdra el6irt, egyedi szabrilyokat az dltalanos szab6lyrendszerbe dpiti, kiildn alcim
alatt szabiiyozra.

R6szletes indokokis

2. g-hoz

A K6pvisel6+estiilet korrlbban a lak{spAlyiuat felt6teleinek kiegdszit6s6r6l ddntdtt annak
drdek6ben, hogy az Onkormrinyzat rendelkezdsdre rill6 riltalanos, valamint a fecskehiizi
hasznositrisi lakrisrillomrlny b6rl<ii elsdsorban a huzamosabb ideje dletvitelszeriien a XIIL
keriiletben lak6k kdziil keriiljenek ki. A m6dosit6s utiin kiirt piiyiuat feldolgozisriLnak
tapasztalatai a feltetel l6tjogosultsdgrit tiimasaottrik al6. Indokolt azonban a rendelkezds
kieg6szit6se az Onkorm6nyzat tulajdondban 16v6, kertileten kiviili lak6sok figyelembe
v6tel6vel.
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l. $-hoz

A rendelet hatalya al6l kivont ingatlanok kdr6t b<ivit<i rendelkezds. A Klapka
Szolgriltat6hd.zban rijonnan ldtesiilti lakrisok bdrbeadrisrinak szabrilyait - a pllylzati felt6telek
el6kdszitdsdnek id6szak6t6l - indokolt kiildn rendeletben szab6lyozni. Az Onkorm6nyzat
bdrlakris 6pit6si programjdban megval6sul6, passziv energia felhasznril6ssal mrik6d6
lak66piilet bdrbeadris6nak egyedi szabri,lyair6l konlbban is kiildn rendeleti jogszabdly
rendelkezett. Erre vonatkoz6 m6dositrist a tfirgyi hauily egysdges, egy helyiitt tdrtdno
szabAly ozAsa indokolta.



3. $-hoz

A pilydzatok elbirdhisi folyamat6t pontosit6 rendelkez6sek.

4. $-hoz

A lak6sok b6rbeadiisnak a szobaszimra 6s a kitltiiz6 szem6lyek szAmitra vonatkoz6 el6iras

al6li kiv6telt szabiiyoz6 rendelkezds. Az ismdtelt b6rbead6s, a lakisb6rleti jogviszony

meghosszabbit6sa, valamint a megsziint jogviszonyok helyrerlllittisa eseten - a fenndll6
6lethelyzetek 6s csaliidi 6letkdzdss6gek vddelme drdek6ben - az rij b6rbead6sok sor6n a

szobaszimra ds a k6ltdz6 szemdlyek szdm ra iranyad6 felteteleket nem kell alkalmazni'

5. $-hoz

Az 6vad6k fizet6si k<itelezetts6get el<iir6 rendelkez6s al6li kiv6telt jelent6 rendelkezds. A
jogalkot6i szanddk szerint a szoci6lis helyzet alapj6n t6rtdnt b6rbeadAs esetdn 6vadek nem

kdthet6 ki. Ezzel dsszhangban a szociiilis feltilvizsgrilat alapjan tdrtdn6 lakbdremel6s esetere a

jogalkot6 kdvetkezetesen biztositja a szerz6ddses biaosit6k fizet6s al6li mentess6get.

6. $-hoz

Az Onkormrinyzat lak6sgazdrilkodasi rendszerdnek mtikddtetdse keretdben biaositja mind a

hatfuozatlan, mint a hatdrozott b6rleti joggal rendelkez<i bdrl6k szAtndta, hogy indokolt

6lethelyzettikb6l ad6d6an lakrlsb6rleti jogukat a bdrbead6.. rdszdre pdnzbeli tdritds ellen6ben

felajrinljrik. A megv6lt6s jogszabrilyi keretei kdz6tt az Onkorm6nyzat minden eset6ben a

lakrlsgazd6lkod6si feladatainak ismeretdben, er6forr6sainak erej6ig hoz ddnldst. A ddnt6si

lehet6s6gek b6vit6se 6rdek6ben ajelen m6dositassal a jogalkot6 a lakas tulajdonjog 6rt6k6nek

50 Yo-Aban maximalt legfels6 hat6r megtarLlsrlval eltdrli a minim6lisan fizethetS dsszeg

hataret a hatArozatlat idejii b6rleti jogviszonyok eset6n, ezzel is el6segitve a nagyobb szamti

b6rl6i k6relmek teljesitdsenek, felajanlott lak6sok gazdas6gos visszav6ltiis6nak lehet6sdgdt.

7. $-hoz

A Klapka Szolg6ltat6h6z lakdsainak b6rbead6siira vonatkoz6 elt6r6 szabrilyokat meghatdroz6

rij alcim.

8.$-hoz

Az onkorrninyzat tulajdon6ban 6116, passziv technol6gi6val 6pitett, 6s passziv energia

felhasm6llsrival Uzemeltetett dptiletekben talilhat6 lakrisok bdrbead6sara vonatkoz6 speci:llis

rendelkezdseket tartalmaz6 ij alcim.

9. $-hoz

A tulajdonosi rendelkez6si jog kiterjesa6se az eddigi tit 6ves b6rleti id6szakban megkiit6s

helyett 1-5 6ves id5szakra t6rt6n6 b6rbeadasi lehet6vd tdtel6vel.

10. $-hoz

A m6dosit6 rendelet hat6lyba ldp6s6nek napjrir6l, valamint a hatiilyon kivtil helyezett 6s

egys6ges rendelkez6sk6nt szabAlyozott passzusr6l sz6l6 rendelkezds. tovdbb6 a passziv

1



ingatlanban l6vo lak6sok bdrbeadrisrira vonatkoz6an kor6bban hatdlyban volt rendelet
hatdlyon kiviili helyezds6rol sz6l6 rendelkezds.
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A XIII. keriileti 6nkorminyzat tulajdon6ban 6116 lak6sok 6s helyis6gek b6rlet6nek,
valamint elidegenit6s6nek felt6telei16l sz6l6 19l20ll. ([y.22.) iinkorminyzati rendelet

M6dositris el6tt M6dositfs utr{n

l.$

(2) Nem terjed ki e rendelet hatiiya az
onkormiinyzat vagyonrir6l 6s a

vagyongazdrilkodris szab6lyair6l sz6l6
dnkorm6nyzati rendelet szerinti forgalomkdptelen
tdrzsvagyonra, a korl6tozottan forgalomkdpes
vagyonra - igy kiil<indsen az On-kormanyzat
int6zm6nyeinek hasznrilatdban l6v6 vagyonra. a

sportprilyrikra 6s sportc6hi l6tesitm6nyeke, az
eg6szs6giigyi elllt6st szolgril6 vagyonra, valamint
a kultur6lis 6s miivelSd6si feladatok ell6tAs6t
szolgril6 vagyonra - tov6bb6 nem terjed ki a I 134

Budapest, V6ci irt 9-15. szim alatti Lehel Csamok
l6tesitm6nyben talSlhat6 helyisdgre.

r.s

(2) Nem terjed ki e rendelet hatitlya az
0nkormrfuryzat vagyoniir6l ds a vagyongazdiilkodds
szabillyair6l sz6l6 6nkorm6nyzati rendelet szerinti
forgalomk6ptelen tdrzsvagyonra, a korliitozottan
forgalomkdpes vagyonra - igy kiil6n6sen az
Onkormdnyzat intdzmdnyeinek haszn6latdban l6v5
vagyonra, a sportprilyrikra ds sporlcdhi
l6tesitm6nyekre, az egdszs|gigyi ellat6st szolg6l6
vagyoora, valamint a kultutilis 6s mtivel6ddsi
feladatok ell6t6sdt szolg|lo vagyonra - tovabb6 nem
terjed ki a 1134 Budapest, Veci ft 9-15. sz6m alatti
Lehel Csarnok l6tesitm6nyben talilhat6 helyis6gre.
valamint a Klapka Szolgiitatlhi-z nem lakris cdhi
helyis6geinek b6rbeadiisara.

s.s
(1) 8. A pilyiaatban meghirdetett lak6sra

6rvdnyesen olyan szemdly pirlyizhat, aki legal6bb
5 6ve, dnkormrinyzati tulajdonf bdrlak6s leadasa
eseten legal6bb 3 6ve l6tesitett 6lland6 lak6helyet
a XIII. keriilet kbzigazgatlsi tertilet6n 6s

6letvitelszenien a XIII. keriiletben 61. A p6lydz6
6lewitelszerfl lakhatrisi kdriilm6nyeit a Megbizott
jogosult a piiyiuatban bejelentett rilland6
lak6helyen ellen6rimi.

(3) A pAlyizati feltdtelek 6s az 6rv6nJtelens6gi
okok fennrlll6sdt a Megbiz6 a rendelkez6s6re iill6
adatok, valamint a Bdrbead6t6l kdrt
adatszolg6ltat6s alapjrin ellen6rzi. Amennyiben a

pLlyino a piiyhzali k6relm6ben vagy annak
melldkleteiben a val6s6gnak nem megfelel6 tenyt
vagy adatot kdz6[, vagy a p lyilzatittil az

eredm6nyhirdetds ut6n visszaldp, vagy a piiyLzati
felt6teleket hianyp6tllsi hatriridoben sem teljesiti,
a pilyizal kiir6s6t kdvet6 2 6ven beliil benyujtott
t4abb p|ly azatat 6rvdn1'telennek kell tekinteni.

s.s
(1) 8. A pAlyAzatban meghirdetett lakrlsra

6rv6nyesen olyan szem6ly pilyiuhat, aki legal6bb 5

6ve, dnkormrinyzati tulajdonu bdrlak6s lead6sa
eset6n legaliibb 3 6ve l6tesitett rilland6 lak6helyet a

XIIII. keriilet kdzigazgatisi tertiletdn 6s

6lewitelszenien a XIII. keriiletben 61. E jogszabrilyi
felt6tel al6l mentesiil az a p61yitz6, aki az

dnkormdnyzat XIII. kertileten kiviil tal6lhat6
lakiis6nak felajrlnl6s6val pdlyir,ik, amennyiben
legal6bb 3 6ve ldtesitett rilland6 lak6helyet az

Onkormiinyzat tulajdoniiban l6v5 lakiisban vagy e

lakciml6tesit6s 6s a XIII. kertileti lakhatils
egytittesen el6ri a 3 6vet, 6s az 6letvitelszeni
lakhat6s feltdletei minden esetben igazoltak.

Q) A pA$tuati feltdtelek ds az 6wdn1'telensdgi

okok fenn6lllsrlt a Megbizo a rendelkezds6re iill6
adatok, valamint a B6rbead6t6l k6rt adatszolg6ltat6s

alapjrin, a piiyiz6 6lewitelszeni lakhatiisi
kdrtilm6nyeit a p|lyizatban bejelentett 6lland6
lak6helyen jogosult ellenorizni.
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8.S

(7) A lak6sb6rleti szerz6d6st a pAlyiaat elso
helyezettjdvel a B6rbead6 k6pviseletdben a

Megbizo k6ti meg. Amennyiben a piiydzal
nyertese a Megbizott irtisbeli 6rtesit6sdt k6vet6 8
napon beliil a k6rt igazol6sokat ds melldkleteket
nem csatolja be, vagy a szerz6d6st a jelen
rendelet szerinti hatiirid6ben nem kdti meg, rigy
a mrlsodik, ezt k6vet6en a harmadik helyezett
szAnira nyilik lehet6s6g az igazoLlsok 6s

mell6kletek becsatollsrlra 6s a szerz6d6skdt6sre.

g) A pilynzo 6ltal felairtulott lakrisban a
Megbizott k6pvisel6je helyszini szemldt tarthat

(9) Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt
pitlyizo 6ltal kdzdlt t6ny vagy adat val6dis6grit
az ut6bb benyijtott igazol6sok nem bizonyitjrik,
vagy a nyertes pitlyAzo a bdrleti szerz6d6st
hat6rid6ben nem k6ti meg, ha a bdrleti szerzbdds
megkdt6sdt k6vet6en a bdrl<i nem tesz eleget a
pilyizatban v6llalt felfjitrisi kdtelezettsdgdnek
vagy a szerz6ddsdt felmondja, a piiydzat
6rvdn1'telens6g6nek meg6llapitas6r6l 6s a

palyttzzli eljarrisb6l k6t dwe tdrt6no kizarasrir6l
az SZMSZ alapjin itrvhinott hatdLskdrdben a
tulajdonosi jogot gyakorl6 bizotts6g ddnt.

(9) AtruhAzofi hat6sk6rben az 1nkormbnyzat
K6pvisel6-testiilet6nek Szervezeti 6s Miikdd6si
Szab{lyzatban kijeldlt bizotts6ga jogosult ddnteni a
pitlyizat 6rv6nyess6gdr6l. A tulajdonosi jog
gyakorl6ja a piiytnalot drv6nl.telennek
nyilvanithatja, jogosult a pLlydz6t a piiydzati
elj6r6sb6l k6t 6vre kizrlmi, ha

a) az l-lll. helyre rangsorolt pilyizb 6lta1 kdzdlt
tdny vagy adat val6disrig6t az ut6bb benyrijtott
igazoldsok nem bizonyitj ak,

b) az I-III. helyre rangsorolt pAlyiab a kdrt
igazolrisokat vagy a szerzt5ddskiit6s felt6telekdnt
el6irt mell6kleteket nem vagy nem hatririd6ben
csatolja be, vagy

c) a szerzcid6skdtdsre jogosult a bdrleti szerz6ddst
hatririd6ben nem kdti meg.

(9) Amennyiben a tulajdonosi jog gyakorl6ja a
pirlydzatot drvdnytelennek nyilvrinitja, 6s van m6g6
rangsorolt 6rv6nyes pAlyLz6, tgy a miisodik, ea
k6vet6en a harmadik helyezett szdmrira nyilik
lehet6s6g a szerz6d6skdt6sre

(10) Amennyiben a bdrleti szerzbdds megkdtds6t
kdvet6en a b6rl6 nem tesz eleget a pirlyinatban
vrillalt felfjit6si k6telezettsdgdnek, vagy a
szerz6d6s6t felmondja, ritruhfuott hatriskdrben az
Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilet6nek Szervezeti ds

Miikdd6si Szabdlyzatban kijel6lt bizottsdga jogosult
dcinteni a pLlyivati eljdr6sb6l k6t 6vre tdrtdn6
ki z6r6srir6l .

l0

8.S

(7) A pirlyiuat szerz6ddskdt6sre jogosult I-IIL
helyezettje a Megbizott felhivdsrira - a felhivds
kfzhezvdtel|tol sz6mitott - 15 napon kdteles a kdrt
igazokisokat ds mell6kleteket benyirjtani.



8/A. $

A Passzivhriaban l6v6 lakdsok 6s helyis6gek
bdrbeadasrturak szabdlyair6l a Bdrbead6 ktildn
rendelkezik.

8/A.$

13.s

Lakrisokat - komfortfokozatt6l ftiggetleniil - a

szobaszim 6s a kdltttzd szem6lyek
figyelembevdtel|vel az al6bbiak szerint lehet
b6rbe adni:

I szobris lak6s 14 szem6ly
1 + f6lszob6s lakris 2-5 szemdly
2 szobris lakas 2-6 szemily
I + k6t f6lszobris lakis3-7 szem6ly
2 + felszobas lakris 4-8 szemdly
3 szobds lakis 4-8 szem6ly
I + harom f6lszobds 5-9 szemdly
lakds
2 + k6t f6lszobris lak6s5-9 szemdly
4 szobds lakris 5-9 szemdly
4 szobrisniil nagyobb f6l vagy egy szobiinkdnt +
hk6s I fl5.

13.s

(l) A lak6sokat - a (2) bekezddsben foglalt
kiv6tellel - komfortfokozatt6l fiiggetlentil, a

szobasz6m 6s a k6ltdz6 szemdlyek
figyelembevdtel6vel az al6bbiak szerint lehet bdrbe

adni:
I szobris lakis 1-4 szem6ly
I + f6lszob6s lakes 2-5 szemfly
2 szobris lakris 2-6 szemdly
I + kdt f6lszob6s lakas 3-7 szem6ly
2 + f6lszobris lak6s 4-8 szem6ly
3 szobis lakris 4-8 szemdly
I + hfuom fdlszobris 5-9 szem6ly
lak6s
2 + kdt felszobas hkes 5-9 szemdly
4 szob6s lalcis 5-9 szemdly
4 szobiisn6l nagyobb fdl vagy egy szobiink€nt + I
lakas fi6.

(2) A lak6s ismdtelt bdrbeadrisa, a laklsb6rleti
jogviszony meghosszabbitriLs4 vagy helyT e6llitasa
esetdn az (1) bekezd6s rendelkezdst nem kell
alkalmazni.

17.S

(5) Az (1)-(3) bekezdds el6irrisait nem kell
alkalmazni a lakisb6l bri.rmely okb6l tdrtdn6
kihelyezds eset€n.

l7.s
(5) Az (1)-(3) bekezd6s el6ir6sait nem kell

alkalmazni a lak6sb6l b6rmely okb6l tdrten6
kihelyezds, lakbdr feliilvizsgrilatot k6veto
lakbdremelds esetdn.

2e.s

(5) A (4) bekezd6s esetdn p6nzbeli tdrit6skent a
b6rbe adand6 6s a lak6sbdrleti jogviszony

megsziin6sdvel 6rintett lak6s tulajdonjog 6rt6ke

kiiliinbseg6nek 25-50Yo-a fi zethet6, amennyiben a

Bdrbead6 rdszdre visszaaddsra keriil6 lak6s b6rleti
jogviszonya hatrirozatlan id6tartamm sz6l.

(6) Ha a hatdrozatlan idejii berleti joggal

rendelkez6 b6rl6 a lakdsb6rleti jogviszonyt rigy
kiv6nja megsziintetni, hogy csak pdnzbeli t6rit6st
kdr, p6nzbeli tdrit6sk6nt a lakris ingatlanszak6rt<ii
6rt6kbecsl6ssel meg6llapitott forgalmi 6rt6k6nek
25-50Yo-a fizethet6 ki.

2e.$

(5) A (4) bekezdes eset6n p6nzbeli tdritdskdnt a

b6rbeadand6 6s a lak6sb6rteti jogviszony

megsziinds6vel erintett lak6s tulajdonjog drt6ke

ktil6nbs6gdnek legfeljebb 50%o-a fizethet6,
amennyiben a B6rbead6 rdsz6re visszaadott [ak6s

b6rleti jogviszony a halArozatlwt id6tartamra sz6l.

(6) Ha a hatdLrozatlan idejii bdrleti joggat

rendelkez6 b6rl6 a lak6sbdrleti jogviszonl figy
kiviinja megsziintetni, hogy csak pdnzbeli tdrit6st
k6r, p6nzbeli tdritdsk6nt a lakris ingatlanszakdrt6i
6rt6kbecsl6ssel megiillapitott forgalmi 6rt6kenek
legfeljebb 50o/o-a ltzelhet6 ki.

ll



2elc. s
(1) A Rendelet 5.$ (l) bekezd6s6ben el6irt

pityiuzti felt6teleket azzzl az eltdrdssel kell
alkalmazni, hogy passziv lak6sra csak a B6rbead6
tulajdondban ldv<i lakis b6rleti joganak leaddsival
lehet p6ly6zni. A pilyiuati drv6nyessdgi felt6tele a
prilydz6 nyilatkozala afia vonatkoz6an, hogy a
berleti jogdr6l a piiyiuat elnyerdse eset6n, a bdrleti
szerz<ldds megk<it6s6kor az Onkorm6nyzat javera,
felt6tlentil 6s visszavonhatatlanul, tdritdsi igdny
ndlkiil lemond.

(2) A Rendelet 5.$ (1) bekezddsdben el<iirt
pAly{zati felt6teleken feliil a passziv lalcisra kiirt
pilyinat tovribbi drv6nyessdgi felt6tele a piiyiuo -
btintet6jogi felel6ssdge tudataban tett - nyilatkozata
ana vonatkoz6an, hogy van-e g6pkocsi a saj6t vagy
vele egytitt k6ltdz6 szemdly haszn6lat6ban
tulajdonosk6nt vagy iizembentart6k6nt.

(3) Passziv lak6s bdrbevdtel6re sz6l6 szerz6d6s
megkdtdsdnek feltdtele, hogy a piiyiui 6s a vele
egyiitt kdltdz6 kdzeli hozzAtartoz6(i)nak a pilyiuat
benyujt6s6t megel6z6 12 h6napban, az egy f<ire jut6
jdvedelme - iratokkal igazoltan - el6ri az 6regs6gi
nyugdij mindenkori legkisebb dsszegdnek egyedtil
kcilt6z<i eset6ben az 5-szdr6sdt, k6t vagy tdbb egytitt
kdltdz6 eset6ben a 3-szorosiit.

(4) Passlv lakris bdrbev6tel6re sz6l6 szerz6d6s
megk6tdsekor a bdrl<inek - a szerzriddsszeg6s
jogkdvetkezm6nyeivel - vdllalnia kell a passziv
ingatlan hazirendj6ben, valamint a lak6s- 6s
helyisdghaszndlati ritmutat6ban el6irt egyedi
kdtelezettsdgek teljesitds6t, tovribbri lakrisonkdnt
legalibb egy gepkocsibedll6ra sz6l6 szerz6dds
egyidejii megkdtdset, amennyiben van a sajiit vagy
vele egyiitt kdltdz6 szem6ly hasmrllatdban gdpkocsi
tulajdonosk6nt vagy iizembentart6kdnt.

(5) Passziv lakiisra 5 6v hatitrozott id6re sz6l6
szerz6d6s k6thet6 akkor is, ha a pAlyAzzt nyertese
olyan lakrist ajdnl fel, amelyre hatrirozatlan idej ii
b6rleti jogviszonnyal rendelkezik.

(6) A passziv lakrisra szerz6ddst kdtdtt bdrl6
kdteles a konibbi dnkorm6nyzati b6rlakist
legk6s6bb a passziv lakds birtokba v6tel6t6l
szirnitott 30 napon beliil, egyezetett id5pontban,
rendeltetdsszeni hasmrilatra alkalmas 6[apotban, 6s
a kdziizemi szolgdltatiisokra vonatkoz6
tartozdsmentessd hitelt 6rdem-lo i l6srival
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birtokba adni. Amennyiben a b6rl6 e

kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget, rigy a B6rbead6
a leadrisra felajanlott lak6sb6rleti szerz6d6s
felmondiisara j ogosult.

(7) Passziv lak6s ds passziv ingatlanban 6116

gdpkocsibedll6 alb6rletbe nem adhat6.

(8) Amennyiben a jogviszony ideje alatt m6g be
nem jelentetett g6pkocsi kertil a passziv lakrist b6rl<i
vagy a vele egytittlak6 tulajdon6ba vagy
tizembenta(6s6ba, a bdrl6 kdteles gdpkocsi be6ll6ra
sz6l6 b6rleti szerz6ddst kotni, ha a lakrishoz
kapcsol6d6an m6g nem bdrel mrisik g6pkocsi
berill6t. Amennyiben a b6rl6 e kdtelezettsdg6nek
felsz6litiisra sem tesz eleget, a Bdrbead6 a

lakrisberleti szerzodds felmondiisdra jogosult.

(9) Az (1)-(8) bekezddsek rendelkez6sei nem
alkalmazand6ak a passziv ingatlanban ldv6
fecskehazi hasznosit6sri lakisokra, valamint a

koordin6tori feladatok ell6tds6hoz rendelkez6sre
bocsiitott lak6sok b6rbead6srira.

2elD. g

29lD. $ (1) A Rendelet 5.$ (1) bekezd6s6ben
ellirt piiyiuzti felt6teleket azzal az elt6r6ssel kell
alkalmazni a Klapka Szolgriltat6hrtban ldvo
lakdsainak b6rbeadrisara, hogy a piiyizalSal
meghirdetett lakisra drv6nyesen olyan szemdly
piiyazhat, akinek 6s a vele egyiitt k6ltdz6 k6zeli
hozze]artozbinak egytittesen a pAlylzat benyirjtaset
megel6z6 12 h6napban az egy fore jut6 nett6
jtivedelme el6ri a megp6ly6zott lakris brutt6 b6rteti
dij:inak egyedtit kdlt6z6 eset6ben a kdtszeresdt, kdt
vagy tdbb egytittkoltt 26 eset6ben a 1,5-szeresdt.

(2) A Klapka Szolg6ltat6hrizban l6v6 lakrisra 5 6v
hatiirozott id<ire sz6l6 szerztidds kdthet6, abban az

esetben is, ha a pAlyiuat nyertese olyan lakrist aj6nl
fel, amelyre hatitrozatlan idejii bdrleti jogviszonnyal

rendelkezik.

(3) A Klapka Szolg6ltat6hriaban l6v6 lakiisokat -
a szobaszim ds a kdlt6zS szemdlyek
figyelembevdtel €vel - az aldbbiak szerint lehet
b6rbe adni:

I + f6lszobrls lak6s l-3 szem6ly
2 + f6lszobris lakris 2-4 szemdly
3 szob6s lak6s 2-5 szemfly
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(4) A Klapka Szolgriltat6hrizban l6v<i lakris
b6rl6je a b6rleti szerz6d6s megktitds6nek
feltdtelekdnt 3 havi b6rleti dijnak megfelel6
m6rt6kii 6vaddkot kdteles megfizetni.

(5) A lak6sok b6rletdre 6s berbeadrisrira e rendelet
5. $ (1) bekezdds 2. pontj6ban, a la. $ (1)- (8)
bekezd6s6ben, valamint a 161L. $-ban
meghatiirozott felt€teleit a Klapka
SzolgAlht6hezban ldvri lak6sok esetdben nem kell
alkalmazni.

(6) A Klapka Szolgriltat6hrizban l6v6 lakrisokra
kiirt lakrisprilydzat e rendeletben nem szab6lyozott
tovribbi, rdszletes szabalyait a Tulajdonosi,
Keriiletfejlesa6si 6s Lak6sgazd6Llkodtisi Bizotts6g
j ogosult megdllapitani.

32.$

(3) A helyisdget hatrirozott id6re, 5 6vre lehet
bdrbe adni.

32.$

(3) A helyisdget hatiirozott id6re, 1-5 6we lehet
berbe adni.

l.l


