Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
egységes szerkezetben az 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelettel
Őrbottyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében,
5. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13.
§ (1)-(2) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, 20.
§ (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. §
(3) bekezdésében, 34. §-ában, 35. §(2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2)
bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében, 58. § (3) bekezdésében, 80. § (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A rendelet hatálya Őrbottyán Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére
terjed ki.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Ltv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
1. A lakásbérlet általános szabályai
2. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakást (továbbiakban: lakás)
a) szolgálati célból,
b) szociális helyzet alapján,
lehet bérbe adni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a lakást nem lakás céljára önkormányzati érdekből a képviselőtestület egyedi döntése alapján lehet bérbe adni. A bérleti díjat a 14. §-ban foglaltak szerint
kell meghatározni.
3. §
(1) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése hozza létre határozott időre vagy
feltétel bekövetkezéséig.
(2) A határozott idő leteltét vagy a meghatározott feltétel bekövetkezését követő 30 napon belül
a bérlő köteles a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadónak visszaadni.
(3) A rendeltetésszerű használat és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése során a bérlő köteles a lakásbérleti jogviszony létrejöttétől számítva negyedévente
a bérbeadónak írásban igazolni, hogy a közüzemi szolgáltatók felé közüzemi díjtartozása nem
áll fenn.
(4) A lakásbérleti jogviszony fennállása idején a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.
(5) A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával befogadhatja élettársát, testvérét, amennyiben a
befogadott személlyel együtt a lakók száma a 9. § szerinti jogos lakásigény határát nem
haladja meg.
(6) A bérlő a bérelt lakást albérletbe nem adhatja.

4. §
(1) A bérlő kérelmére bérlőtársi szerződés köthető, amennyiben a leendő bérlőtárs és a bérlő
írásban nyilatkozik, hogy közöttük az élettársi viszony legalább 1 éve fennáll.
(2) A lakásban lévő megüresedett társbérleti lakrészt a lakásban maradó társbérlőnek fel kell
ajánlani a fennálló lakásbérleti szerződés feltételeivel – lakbér és a külön szolgáltatási díjak
kivételével – úgy, hogy az egész lakásra önálló bérleti jog keletkezzen.
(3) A bérlőtársi vagy társbérlői szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy
másik lakásban való elhelyezésre a bérbeadó elhelyezési kötelezettséget nem vállal.
(4) Amennyiben a lakásbérleti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel szüntetik meg, a bérlő
másik lakásra vagy pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.
5. §
(1) Amennyiben a lakásban a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően olyan személy
marad, aki sem az Ltv., sem pedig jelen rendelet alapján nem tarthat igényt másik lakásra,
köteles a lakást a lakásbérleti jogviszony megszűnését követő 30 napon belül elhagyni. Ha a
személy a lakást nem hagyja el, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap
elteltével a lakáshasználati díj mértéke minden hónapban a lakáshasználati díj összegével
növekszik.
(2) A lakáshasználat megszűnik, ha a jogcím nélküli lakáshasználó fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget. A lakást a jogcím nélküli lakáshasználó a lakáshasználat megszűnésére és a lakás
elhagyására való felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles rendeltetésszerű
állapotban átadni.
6. §
(1) A bérbeadó a lakást komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt, tisztán és
rendeltetésszerű állapotban adja át a bérlőnek.
(2) A bérbeadó és a bérlő az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően megállapodhatnak abban,
hogy a lakást a bérlő hozza rendeltetésszerű állapotba, továbbá az esetlegesen hiányzó
lakásberendezéseket is a bérlő szerzi be.
(3) A bérleti szerződésben rögzített bérlő által elvégzett munkák, beszerzett berendezések igazolt
költségeit a bérlő lakbérbeszámítás útján érvényesítheti.
(4) A bérlő a lakást csak a bérbeadó hozzájárulásával alakíthatja át, korszerűsítheti. Az átalakítás,
korszerűsítés költségeit a bérbeadó és a bérlő megállapodása szerinti fél fizeti.
(5) Amennyiben a bérbeadó kötelezettségei közé tartozó munkálatok csak a bérlő átmeneti
kiköltöztetése esetén végezhetők el, a lakásbérleti jogviszony a munkálatok időtartamára
szünetel. A szünetelés időtartama a 2 hónapot nem haladhatja meg.
(6) A bérbeadó és a bérlő egyéb jogait és kötelezettségeit a bérleti szerződés tartalmazza.
2. Lakás bérbeadása szolgálati célból
7. §
(1) Szolgálati célból lakás kérelem alapján annak adható bérbe, aki Őrbottyán közigazgatási
területén közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy hivatásos
szolgálati viszonyban közfeladatot lát el.
(2) Szolgálati célból lakás határozott időre, de legfeljebb az (1) bekezdés szerinti jogviszony,
munkaviszony, szolgálati viszony fennállásáig adható bérbe.
(3) A kérelemhez csatolni kell a munkáltató írásos véleményét.
(4) A kérelem elbírálásánál előnyt jelent, ha a munkavállaló:
a) olyan lakáskörülmények között él, ami munkavégzését jelentősen megnehezíti,
b) hosszabb ideje van az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban, munkaviszonyban,

c) Őrbottyánban való letelepedése a település érdekét szolgálja,
d) vállalja a lakás saját költségén való felújítását, melynek részleteit a bérleti szerződés
tartalmazza.
3. Lakás bérbeadása szociális helyzet alapján
8. §
(1) Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogviszony e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
legfeljebb 1 évre, de legfeljebb a jogosultsági feltételek fennállásáig hozható létre.
(2) Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogviszony azzal a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó nagykorú
személlyel hozható létre, aki Őrbottyánban 3 éve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és az együtt költözőknél az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülállónál 200%-át.
(3) Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogviszony nem hozható létre azzal a személlyel,
a) akinek tulajdonában vagy az együttköltöző személyek tulajdonában, haszonélvezetében
lakás, hétvégi ház van,
b) aki beköltözhető ingatlanát a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül értékesítette,
c) akinek és az együttköltözők Szt. szerinti vagyonának értéke meghaladja a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj huszonötszörösét,
d) akinek Őrbottyán Város Önkormányzatával szemben adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása áll fenn.
(4) A havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap munkáltató vagy Nemzeti
Adó- és Vámhivatal által igazolt jövedelem 1/12 része.
(5) Jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmező vagy házastársa, élettársa
által fizetett tartásdíj összegét.
(6) Bérbeadó a jogosultsági feltételek fennállását bármikor ellenőrizheti. Amennyiben a
jogosultsági feltételek nem állnak fenn, akkor a lakást 30 napon belül rendeltetésszerű
állapotban át kell adnia.
9. §
(1) Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, mely a bérlő jogos
lakásigénye mértékének felső határát nem haladja meg.
(2) A jogos lakásigény mértékének számításakor az együtt költözők számát kell figyelembe venni.
(3) Jogos lakásigény mértéke:
a) 1 és 2 fő esetén 1 lakószoba,
b) 3 fő esetén 2 lakószoba,
c) 4 vagy több fő esetén személyenként 0,5 lakószoba.
4. A lakbér mértéke, a különszolgáltatás díja
10. §
(1) A bérbeadás jellegétől függő lakbér mértékét a 2. melléklet határozza meg.
(2) A lakbér nem tartalmazza az Ltv. szerinti külön szolgáltatások, a lakás közüzemi díjait,
melyeket a bérlő köteles fizetni.
11. §
(1) Szociális helyzet alapján bérelt lakás bérlője lakbértámogatást kaphat, amennyiben családjában
3 vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik és az egy főre jutó jövedelem nem éri az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(2) A lakbértámogatás mértéke a havi lakbér legfeljebb 50%-a lehet.
(3) A lakbértámogatási kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemről a
Humánügyi Bizottság dönt.
5. A helyiségbérlet szabályai
12. §
(1) Nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: helyiség) kérelemre a Képviselő-testület
egyedi határozata alapján határozott időre adható bérbe.
(2) Az Önkormányzat szerve, költségvetési szerve a feladatai ellátásához biztosított nem lakás
céljára szolgáló helyiséget alapfeladata ellátásának veszélyeztetése nélkül bérbe adhatja.
(3) Helyiséget bérbe adni egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy,
gazdasági társaság, civil szervezet vagy egyház részére lehet.
(4) Bérbeadáskor előnyben részesíthető a településen székhellyel rendelkező gazdasági szervezet,
lakóhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, továbbá az a helyi civil szervezet, egyház, amely
munkáját a település egészének érdekében végzi.
13. §
(1) Helyiség lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Helyiségre bérlőtársi jogviszony nem létesíthető.
(3) A bérlő a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja, el nem cserélheti, a helyiséget
albérletbe nem adhatja.
(4) A bérlő a helyiséget csak a bérleti szerződésben meghatározott célra használhatja.
(5) A helyiség használati célját a bérlő írásbeli kérelmére a képviselő-testület megváltoztathatja.
(6) A bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeire a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen
alkalmazni.
(7) A helyiség használatának ellenőrzésére a lakásbérlet ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni.
14. §
A bérleti díjat a helyiség értéke és az önköltségszámítás figyelembevételével kell meghatározni. A
bérleti díj meghatározásakor figyelembe kell venni továbbá a leendő bérlő által végzett
tevékenységet, annak településre gyakorolt hatását.
6. Lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó szabályok
15. §
Az Ltv. alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások és helyiségek eladásának feltételeire az
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott vagyongazdálkodási
rendelkezések vonatkoznak. 1
16. §2
7. Záró rendelkezések
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Módosította az 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2014. június 3.
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Módosította az 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2014. június 3.

17. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
szóló 5/1995. (VII. 21.) rendelete,
b. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001. (XII. 20.)
rendelete a helyi önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 5/1995. (VII. 21.) sz. rendelet módosításáról,
c. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2002. (XII. 16.)
rendelete a helyi önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
d. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2003. (XII. 09.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) sz. rendelet módosításáról,
e. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XII. 14.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
f. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (XII. 20.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
g. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2006. (XII. 12.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
h. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 18.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
i. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 19.) rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt
5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
j. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (XII. 16.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
k. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III. 02.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról,
l. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (XII. 15.)
rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló, többször módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt 5/1995. (VII. 21.) rendelet módosításáról.

1. melléklet a 2/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérletére
Kérelmező neve: .............................................................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................................
Születési hely: .................................................................. idő: ........................................................................
Családi állapota: ..............................................................................................................................................
Állandó lakóhelye: ..........................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.........................................................................................................................................
A lakásba vele együtt költöző személyek (a születési év és a rokonsági fok megjelölésével):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Munkahelye neve, címe:.................................................................................................................................
Foglalkozása, beosztása: ................................................................................................................................
Munkaviszony kezdete:..................................................................................................................................
Kelt: ............................................................................
..........................................................................
kérelmező
A kérelemhez csatolni kell:
1. Személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát
Szociális helyzet alapján való lakásbérlet esetén:
2. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot (kérelmező és
együttköltözők)
3. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását
Szolgálati célú lakásbérlet esetén:
4. Kinevezésre, alkalmazásra vonatkozó okirat másolatát
5. A munkáltató javaslatát, véleményét
6. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását

2. melléklet a 2/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez
Összkomfortos
Komfortos
Félkomfortos
Komfort nélküli
Szükség

Szolgálati célú lakásbérlet
500 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
-

Szociális helyzeten alapuló lakásbérlet
250 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
51 Ft/m2/hó

