Csévharaszt Községi Önkormányzat
8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított

10/2001.(X.30.) számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselıtestülete a többszörösen módosított {lakások}
és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. Tv. felhatalmazása alapján az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
{bérlet}ére a következı rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a lakás célú állami támogatásokról szóló – módosított 12/2001.
(I.31.) Kormányrendelet VIII. fejezetében foglaltak alapján a Gazdasági Minisztérium által
meghirdetett, pályázat során elnyert, központi költségvetési elıirányzat felhasználásával
létesülı – szociális elhelyezést biztosító és költségelven megállapított lakbérő –
önkormányzati {bérlakások} bérbeadására, valamint Csévharaszt Község Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévı lakások bérletére.
(2) A lakások felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.
(3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások:
- önkormányzati bérlakások
- önkormányzati szolgálati lakások
(4.) Az önkormányzati szolgálati lakások esetében a rendelet általános rendelkezéseit akkor
kell alkalmazni, ha a rendelet erre eltérı szabályozást nem tartalmaz.

Lakásbérlet létrejötte
2.§.
(1) A bérbeadó jelen rendelet értelmében Csévharaszt község képviselı-testülete
(továbbiakban: bérbeadó)
(2) Az 1.§- ban megjelölt bérlakásokat a bérbeadó által írásban meghatározott feltételei
alapján, a meghatározott feltételeknek megfelelı pályázók részére kell bérbeadni.
A lakások bérbeadása történhet
- közérdekő lakásigények kielégítésére, szolgálati jelleggel
- szociális helyzetük miatt rászorulók részére
(3) A lakásbérleti szerzıdést a bérbeadó részérıl: a polgármester írja alá és gyakorolja a
bérbeadói jogokat és kötelezettségeket.
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(4) A bérbeadói jog gyakorlása kiterjed:
a) az önkormányzati bérlakások nyilvántartására, kezelésére,
b) a bérlı személyének kiválasztására
c) a bérleti szerzıdés konkrét tartalmának meghatározására, a szerzıdés megkötésére.
d) a bérleti szerzıdésbıl következı bérbeadói jogok gyakorlására és kötelezettségek
teljesítésére.

Szolgálati és szolgálati jellegő lakásokra vonatkozó rendelkezések
3.§.
(1) Közérdekő igénylınek minısül az önkormányzat közigazgatási területé dolgozó:
- polgármester,
-jegyzı,
.- önkormányzati köztisztviselı
- pedagógus
- orvos, egészségügyi szakdolgozó
(2) Jelentıs közszolgálatot teljesítı személynek minısül a település közigazgatási területén
dolgozó:
- a BM. Rendırkapitányság helyırségének munkatársa,
- állatorvos,
- vállalkozó háziorvos,
(3) a.) Munkaköri szolgálati jellegő lakás az (1.) bekezdésben felsorolt, az önkormányzattal
közszolgálati, közalkalmazotti szolgálati jogviszonyban álló személy részére biztosítható, ha a
településen önálló lakással nem rendelkezik.
b) Községi szolgálati jellegő lakás a (2.) bekezdésben felsoroltak részére biztosítható, ha a
településen önálló lakással nem rendelkezik.
(4) Nem adható bérbe lakás az olyan kérelmezınek, aki a bérbeadás szempontjából lényeges
tény, körülmény elhallgatásával vagy valótlan tény, körülmény állításával a bérbeadó
megtévesztésére törekszik.
Munkaköri szolgálati és községi szolgálati jellegő lakásra bérleti szerzıdés csak
meghatározott idıtartamra a szolgálati jogviszony fennállásának idejére köthetı.
(5) A bérleti jogviszony megszőnése után a bérlı nem tarthat igényt másik lakás biztosítására.
(6) Szolgálati lakásba a bérlı a házastársán és a kiskorú gyermekén (ideértve az örökbe
fogadott, nevelt és mostohagyermeket is) kívül más személyt csak a bérbeadó írásbeli
engedélyével fogadhat be. Bérbeadó engedélye csak határozott idıre adható.
(7) A szolgálati lakás bérlıjének özvegye és gyermeke a lakást bérlı halála után – a lakás
szolgálati jellegének fenntartása mellett – legfeljebb egy évig bérlıként használhatja, feltéve,
hogy a lakásban a bérlı halálának idıpontjában együtt laktak.
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(8) A szolgálati lakás bérlıjének házastársa a házasság jogerıs felbontása után elhelyezésre,
térítésre nem tarthat igényt.
(9) Szolgálati lakásra határozott idıre megkötött bérleti szerzıdés lejártakor, vagy azt
megelızıen közös megegyezéssel történı megszüntetés esetén a bérlı térítésre nem jogosult.
(10) A munkaköri szolgálati lakás bérlıje a meghatározott idı, illetve a kikötött feltétel
bekövetkezése esetén jogcím nélküli jóhiszemő lakáshasználóvá válik.
(11) A munkaköri szolgálati lakás bérlıjének halála esetén visszamaradt özvegye, illetve
gyermeke a kikötött idı elteltét követıen jogcím nélküli rosszhiszemő lakáshasználóvá válik.
(12) A jogcím nélküli lakáshasználó a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétıl számított 6
hónapig a lakbérrel azonos összegő lakáshasználati díjat köteles fizetni.
(13) A lakáshasználati díjat - ha a jogcím nélküli használó csereelhelyezésre nem tarthat
igényt! – a jogcím nélküli használat kezdetétıl számított:
a) 6 hónap elteltével 50%-kal,
b)12 hónap elteltével 100%-kal,
c)18 hónap elteltével 200%-kal emelten kell megállapítani.

Bérleti, albérleti hozzájárulás
4.§.
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén dolgozó közérdekő igénylıt és jelentıs
közszolgálatot teljesítı személyt bérleti, albérleti hozzájárulás illeti meg, ha részére
munkaköri szolgálati, illetve községi szolgálati jellegő lakás nem biztosítható.
(2) A hozzájárulás nyújtható a magántulajdonú lakás bérletéhez
(3) A hozzájárulás feltételeinek fennállását és kifizetését bérbeadó képviselıje igazolja, illetve
engedélyezi. A hozzájárulás alapja a szerzıdéssel igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó
bérleti díj.
A hozzájárulás mértéke a fizetendı díjat nem haladhatja meg.
(4) A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha az abban részesített személy a részére
idıközben felajánlott lakást nem fogadja el, vagy egyébként a jogosultság feltételeiben
változás következik be.

A lakásbérleti szerzıdés tartalma
5.§.
(1) A lakásbérleti szerzıdésnek tartalmaznia kell:
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a) a lakásbérleti jogviszony idıtartamát,
b) lakás és helyiségek, és azok alapterületét,
c) a lakás komfort fokozatát,
d) a lakáshoz tartozó helyiségeket,
e) a lakás bérleti díját, annak fizetési módját és határidejét,
f) külön szolgáltatások körét, díját és fizetési módját,
g) a lakás birtokbaadásának napját,
h) a bérbeadó és bérlı kötelezettségeit és jogait,
i) a bérlı és a szerzıdés alapján vele a lakásba együtt költözık nevét, személyi adatait,
j) szerzıdés megszőnése után a bérlı tarthat-e igényt cserelakásra,
k) esetleges bérlıtárs feltüntetését.
Bérleti szerzıdéshez mellékelni kell a birtokbaadáskor felvett, a lakás berendezésének, és
tartozékainak tételes felsorolását tartalmazó leltárt, mely tartalmazza a felsoroltak mőszaki
állapotát.
(2) Önkormányzati lakásra bérlıtársi szerzıdés az alábbi feltételekkel köthetı:
- önkormányzati bérlakásra a házastársak közös kérelmére, ha a bérlıkijelılésre jogosult ettıl
eltérıen nem rendelkezik,
- ha a bérlıtárs a lakásból visszatérés szándéka nélkül elköltözik, a másik bérlıtárs írásbeli
kérelmére az eltávozott bérlıtárs jogviszonyát megszünteti,
- a bérbeadó a bérlı és a vele együtt lakó szülıje (örökbefogadó, mostoha, és nevelı szülıje)
közös kérelmére, a bérlıtársi szerzıdést akkor köteles megkötni, ha a kérelmezık
együttlakását egészségügyi, vagy lényeges személyi körülmények indokolttá teszik,
-a bérbeadó a bérlı és a vele együttlakó gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt
gyermek), valamint a jogszerően befogadott gyermekétıl született unokája közös kérelmére, a
bérlıtársi szerzıdés csak akkor köthetı meg, ha a gyermek illetıleg unoka 18. életévét
betöltötte, és a bérlıvel legalább 5 éve, életvitelszerően együtt lakik.

Felek jogai és kötelezettségei
6.§.
(1) A bérbeadó a lakásbérleti jogviszonyból eredı egyes jogait és kötelezettségeit a
Polgármesteri Hivatal által megbízott vállalkozók útján látja el. Bérbeadó köteles a feladat
elvégzésével megbízott (vállalat, személy) megnevezését a bérlıvel írásban közölni.
(2) Ha a bérleti szerzıdés megkötésekor a Polgármesteri Hivatal és a bérlı azt állapítják meg,
hogy a lakás rendeltetésszerő használatra nem alkalmas, az eltéréseket közös jegyzıkönyvbe
foglalják a hiányosságok rendezésével.
(3) Az álláspontok jelentıs eltérése esetén, bármelyik fél visszaléphet a szerzıdéskötéstıl.
(4) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal és a bérlı írásban megállapodik abban, hogy a lakást
a bérlı teszi rendeltetésszerő használatra alkalmassá, és látja el a komfortfokozatának
megfelelı lakásberendezésekkel, úgy elızetes becslés és jóváhagyás után számlával igazolt

5
költségeit a benyújtástól számított 15 napon belül fizeti, meg a Polgármesteri Hivatal a bérlı
részére.
(5) A Polgármesteri Hivatal és a bérlı közötti megállapodásnak minden esetben tartalmaznia
kell:
a) a hiányosságok tételes felsorolását,
b) a szükséges munkák, hiányzó (mőködésképtelen) berendezések felsorolását,
c) a munkák befejezési határidejét
d) a bérlı által átvállalt munkák várható költség kihatásait,
e) a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlı köteles megkérni.
(6) Amennyiben a munkák elvégeztetését a bérlı vállalja, úgy a birtokbaadástól kezdve
köteles lakbért fizetni.
(7) Ha a tényleges ráfordítás költségei a tervezett költségeket meghaladják, a bérlı a
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapot kialakításához szükséges mőszakilag igazolt
többletkiadásainak a megfizetésére tarthat igényt.
(8) A Polgármesteri Hivatal a munkálatok elvégzésének határidejét – a bérlı írásbeli
kérelmére indokolt esetben, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatja.
(9) Ha a bérlı a munkálatokat saját hibájából a lakásbérleti szerzıdésben meghatározott, vagy
a Polgármesteri Hivatal által a (8.) bekezdésben foglaltak alapján meghosszabbított határidın
belül nem végzi el, a bérbeadó a szerzıdést a törvény 24.§ (1.) bekezdésének b.) pontja
alapján felbonthatja.
(10) A lakbért a bérlı, minden naptári hónap 15. napjáig köteles elıre, egyösszegben
megfizetni, a bérleti szerzıdésben meghatározott módon a bérbeadó számlájára, vagy
pénztárába.
(11) A lakbér késedelmes megfizetése esetén – a szerzıdésszegéshez főzött egyéb
jogkövetkezményeken túlmenıen – a bérlıt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott
mértékő késedelmi kamatfizetés terheli.

Közös használatra szolgáló területek használata
7.§.
(1) A lakáshoz tartozó közös használatra szolgáló terület csak valamennyi érintett bérlı
hozzájárulása esetén biztosítható az érintettek egyikének külön használatára. Ez esetben is be
kell tartani a balesetvédelmi, tőzvédelmi és környezetvédelmi elıírásokat.
(2) Az (1.) bekezdésben meghatározott esetben a bérlı köteles helytállni az egyébként a
bérbeadót terhelı kötelezettségekért, és viselni azt a kárt, amely egyébként használat nélkül
nem következett volna be.
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Lakáskorszerősítési támogatás
8.§.
(1) A bérbeadó és a bérlı megállapodhatnak abban, hogy a bérlı a lakást átalakíthatja,
korszerősítheti.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendı munkák:
- konkrét megnevezését,
- befejezési határidejét,
- költségeit, és azok megfizetésének feltételét, módját, valamint azt, hogy a munkálatok
megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlı köteles megkérni.
(3) A bérbeadó a bérlı kérésére, csak a lakás rendeltetésszerő használatra alkalmassá tételéhez
szükséges mértéket meg nem haladó költségek megfizetését vállalja.
(4) A lakás átalakításához a bérbeadó csak azzal a feltétellel járul hozzá, ha ezáltal a lakás
rendeltetésszerő használata kedvezıbbé válik, fenntartása nem válik költségesebbé, és ennek
költségei a bérlıt terhelik.
(5) A lakás korszerősítéséhez a határozott idejő bérleti jogviszony esetén a bérbeadó csak
akkor járul hozzá, ha a lakás komfortfokozatát növeli, vagy a hagyományos, illetve
elektromos főtési módról vezetékes gázüzemő főtési módra történı átállását eredményezi.
(6) Korszerősítés esetén a bérlı és a bérbeadó megállapodhat abban, hogy a bérlı a bérleti
jogviszony idıtartama alatt a korszerősítést megelızı komfortfokozat szerinti lakbért
érvényesíti, amennyiben a költségeit a bérlı fizeti.
(7) Lakás átalakítását, korszerősítését követıen a lakásbérleti szerzıdést - az e rendelet
szabályai szerint megállapítható lakbér összegére is kiterjedıen – módosítani kell, ha a lakás
komfort fokozata megváltozott, és a munkák költségeit a bérbeadó viselte.

Lakásbérleti jogviszony megszőnése
9. §.1
(1) A lakásbérlet megszőnésének általános feltételeit a lakástörvény 23-24.§-a tételesen
felsorolja.
(2) Lakásbérlet megszőnése esetén a lakás visszaadása idıpontjában a bérbeadó képviselıje és
a bérlı közös jegyzıkönyvben rögzítik a lakás és a berendezések leltárszerőségét, s ezzel
kapcsolatos esetleges véleményeltérést.
(3) Bérlı távolléte esetén – amennyiben képviseletrıl nem gondoskodik – tanuk jelenlétében
kell a jegyzıkönyvet elkészíteni, és azt az érdekelteknek írásban kézbesíteni kell.
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(4) Bérlı vállalhatja, hogy a hiányosságokat saját költségén 8 nap alatt megszünteti, ellenkezı
esetben a bérbeadó a bérlı terhére és költségére a munkát elvégezteti.
(5) A bérbeadó a határozatlan idıre szóló szerzıdést írásban felmondhatja, ha a bérlı részére
egyidejőleg Csévharaszton cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási
idı 3 hónapnál rövidebb nem lehet.
(6) A bérbeadó nem köteles cserelakást felajánlani, ha a bérlınek Csévharaszton megfelelı és
beköltözhetı lakása van.

Lakáshasználati díj
10.§.
(1) Jogcímnélküli lakáshasználó az, aki a lakását a bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való
megállapodás nélkül használja. A tulajdonos köteles felhívni a jogcímnélküli lakáshasználót a
lakás kiürítésére és rendeltetésszerő állapotban történı visszaadására.
(2) A határozott idıre szóló lakásbérleti szerzıdés megszőnése után, ha a bérlı nem költözik
ki a lakásból, jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
(3) A jogcímnélküli lakáshasználó a jogcímnélküli lakáshasználat kezdetétıl számított 6
hónapig a bérlakásokra megállapított lakbért köteles fizetni a „R” 12. §. (1.) bekezdése szerint
– a lakás használatáért.
(4) A jogcímnélküli lakáshasználatnál a 6 hónapos türelmi idıt követıen megvalósuló tovább
használat esetében lakáshasználati díjat kell fizetni, amelynek mértéke a jogcím nélküli
használat kezdetétıl számított:
a) 6 hónap elteltével 50 %-kal,
b) 12 hónap elteltével 100%-kal,
c) 18 hónap elteltével 200%-kal emelten kell megállapítani.
(5) A lakáshasználati díj (kötött díj) mértékét a Képviselıtestület évente felülvizsgálja.

Lakbér, lakbértámogatás
11.§.
(1) Csévharaszt Község Önkormányzata az önkormányzati lakások lakbérét költségalapon
határozza meg.
(2) A lakbérek összege nem tartalmazza a különszolgáltatások díjait.
Külön szolgáltatások:
.- szemétszállítás
- víz- és csatornadíj /szippantási költség (Azoknál az önkormányzati lakásoknál, ahol
mérıóra nincs felszerelve, a számlázás a hatályos KHV. rendelet szerint megállapított átalány
mennyiség alapján történik.)
- főtési költség
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- gázszolgáltatás
- elektromos szolgáltatás
- telefon – kábel TV.
- lakásbiztosítás, stb.
A külön szolgáltatásokat a bérlı a szolgáltatókkal megkötött szerzıdés alapján a szolgáltató
felé köteles megfizetni. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993 .évi LXXVIII.
Tv. rendelkezése az irányadó.
(3) Lakbér mértéke:
Összkomfortos lakás 330,- Ft/ m2/hó
Komfortos lakás 280,- Ft/ m2/hó
(4) A (3) bekezdésben meghatározott lakbér mértékét kertes családi házak esetében + 10 %-al
kell emelni.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott lakbér mértékét a lakás kedvezıtlen adottságai miatt
(öreg, vizes, felújításra szoruló épület) 20 %-kal csökkenteni kell.
(6) A lakbér-kompenzáció formái:
(A rendeletben meghatározott lakbér összegét csökkentı kedvezmény mértéke.)
a) Szolgálati jelleggel kiutalt új építéső lakások bérlıje esetében igényelhetı kedvezmény:
0-2 évig
50 %
3-5 évig
40 %
6-8 évig
30 %
9-10 évig
20 %
10 év felett
0%
b) Szolgálati jelleggel kiutalt a rendelet hatálybalépésekor meglévı bérleti szerzıdéssel
rendelkezı lakások bérlıje esetében igényelhetı kedvezmény:
0-2 évig
80 %
3-5 évig
60 %
6-8 évig
40%
9-10 évig
20 %
10 év felett 0 %
c) Szociális alapon igényelhetı kedvezmény:
- 50 % -os lakbértámogatás illeti meg azt a bérlıt, akinek a családjában
az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100 %-át, egyedül élı nyugdíjas, mozgáskorlátozott, 2 vagy több gyermeket
nevelı család esetében az 1 fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
- 25 %-os lakbértámogatás illeti meg azt a bérlıt, akinek a családjában az 1 fıre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori legalacsonyabb öregségi nyugdíj 150 %-át.
(7) A kedvezmény kérelemre állapítható meg, s azt a bérlı csak egy jogcímen veheti igénybe.
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(8) A (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kedvezményt csak Csévharaszt község
közigazgatási területén mőködı önkormányzati, illetve állami feladatokat ellátó intézmény
aktív dolgozója veheti igénybe.

Záró rendelkezések - hatálybalépés
12.§.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1993 évi.
LXXVIII. lakástörvénynek az önkormányzati lakásokra vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelıen alkalmazni.
(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik

Mocsáry Balázs sk.
polgármester
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