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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent 

László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti 63 m2 alapterületű, 2,5 szoba, konyha, fürdő, WC, előszoba 

és kamra helyiségekből álló komfortos társasházi lakás (a továbbiakban: Bérlemény) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi. Bérlemény 

bérlője 1985. szeptember 30. napjától néhai id. T. P-né volt, aki 2020. március 22. napján 

elhunyt. A bérleti szerződés határozatlan időre szólt. D. J. (néhai id. T. P-né lánya) évek óta 

ápolási díj ellátásra volt jogosult édesanyja tartós otthoni ápolása okán. Bérlő elhalálozásakor 

D. J. életvitelszerűen a Bérleményben lakott. 

 

D. J. 2020. június 08. napján kezdeményezte a bérleti jog folytatását. Kérelmében tájékoztatja 

az Önkormányzatot, hogy születése óta a Bérleményben él, ezt tekinti otthonának. A bérleti jog 

folytatása a bérlői pozícióban bekövetkező alanyváltozást jelent. Az elhunyt bérlő helyébe 

bérlőként a bérleti jog folytatására jogosult személy lép. A bérleti jogviszonyban ezen kívül – 

a törvény erejénél fogva – semmilyen változás nem következik be. A bérlő és a bérbeadó jogai 

és kötelezettségei változatlanok maradnak, ez alól a szociális bérleti díjra való jogosultság 

jelenti a kivételt. 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) az alábbiak 

szerint szabályozza a bérleti jogviszony folytatását: 

 

A Lakástörvény 21. § (2) bekezdése szerint: „(2) Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó 

írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének 

a gyermekét, valamint szülőjét.” 

 

A Lakástörvény 32. § (2) bekezdése alapján: „(2) Önkormányzati lakás esetén az, akit e 

törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti 

jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen 

a lakásban lakott.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. 

(III.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) 3. § (3) bekezdése e) 

pontja alapján: „(3) A lakások bérbeadására … e) lakásbérleti jog folytatása alapján, … az 

Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), vagy átruházott 

hatáskörben a Képviselő-testület Bizottsága-, krízislakás esetében a polgármester döntése 

alapján - az egyes jogcímek esetében előírt rendelkezések megtartása mellett - van lehetőség.” 

 

A Lakásrendelet tartalmazza a szociális helyzet alapján megállapított bérleti díjra, valamint a 

méltányolható lakásigényre vonatkozó szabályokat. 

 

A Lakásrendelet 4. § szerint: „A bérleti szerződés megkötése előtt vizsgálni kell a kérelmező 

szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetét.” 

   

A bérleti jog folytatása iránti kérelem Önkormányzat részére történő kézbesítését követően 

becsatolt nyilatkozatok és munkáltatói igazolások alapján D. J. nem jogosult a Lakásrendelet 5. 

§ b) pontja szerinti szociális bérleti díjra (mind a bérlő, mind az együtt költöző közeli 

hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének két és félszeresét, 71.250 Ft-ot). 
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Fentiek okán a Lakásrendelet 6. § (7) bekezdésére hivatkozással, valamint a lakás 

komfortfokozatának és méretének figyelembevételével a szociális bérleti díj ötszöröse 

fizetendő, összesen 48.195 Ft/hó. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (IX.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, 

természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti 

szerződésének megkötéséről  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 

183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. 

szám alatti ingatlant, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 32. § (2) bekezdése 

alapján határozatlan időre bérbe adja D. J. részére az Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdés e) pontja alapján, a 6. § (7) bekezdése szerint megállapított bérleti díj mellett.   

 

II. felkéri a Polgármestert az 1. melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására azzal, hogy 

annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.    

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2020. augusztus 18. 

 

 

 

 

 dr. Winkler Krisztina Kisné Stark Viola 

 lakásgazdálkodó jogász osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 


