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Tisztelt Bizottság! 

 

A Budapest XXIII. kerület belterület 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben 1238 

Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található 39 m2 alapterületű 

„lakás” megjelölésű lakás (a továbbiakban: Bérlemény) 1/1 arányban Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottsága 172/2016. (X.11.) számú határozatával méltányosságból, pályázaton 

kívül V. Z. S. (a továbbiakban: Bérlő) jelölte ki a Bérlemény bérlőjének határozott 1 éves 

időtartamra.  

 

Bérlő kérelmet nyújtott be a bérleti szerződése lejárta előtt, melyben kérte a Bérlemény bérleti 

szerződésének meghosszabbítását. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 162/2017. (IX.05.) határozatával 

döntött a lakás bérleti szerződésének további 36 hónapra történő meghosszabbításáról. 

 

Bérlő jelenleg érvényes bérleti szerződése 2020. november 30. napján lejár. Bérlő 2020. 

augusztus 25. napján ismét kérelmet nyújtott be a Bérleményre vonatkozó bérleti szerződés 

meghosszabbítása iránt. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III.22.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) 28. § (3) bekezdése alapján: „A 

méltányosságból, pályázaton kívül történő bérbeadás időtartama legfeljebb 1 év, melynek 

lejártakor a bérbeadó a bérlő részére a lakást egy alkalommal további 1-3 évre, majd ennek 

lejáratát követően egy alkalommal további 1-5 évig terjedő időtartamra újra bérbe adhatja, 

amennyiben a bérlő továbbra is megfelel a bérbeadás feltételeinek, és maradéktalanul eleget 

tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek.” 

 

A 2020. július 29. napján tartott éves bérleményellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 

Bérlő rendben és tisztán tartja a Bérleményt, azt rendeltetésszerűen használja. A Bérlemény 

használatából eredő költségeket folyamatosan és maradéktalanul rendezi. Bérlő a 

Bérleményben 3 kiskorú gyermekével él együtt, a mellékelt kérelem szerint Bérlő vagyoni 

viszonyai nem teszik lehetővé lakhatásuk önálló megoldását. 

 

Bérlő a bérlemény részére történő újbóli bérbeadása tekintetében a Lakásrendeletben foglalt 

feltételeknek megfelel. 

 

A Lakásrendelet 5. § szerint: „Szociális helyzet alapján megállapított bérleti díj mellett lakást 

bérbeadni annak a kérelmezőnek lehet, aki megfelel a 3. § (6) bekezdésében foglaltaknak, 

továbbá: 

a) akinek, illetve aki házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző vagy együtt lakó 

közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető 

lakóingatlana, illetve lakóingatlanban nem rendelkezik tulajdoni illetőséggel, 

b) mind a bérlő, mind az együtt költöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 

valamint 



c) a bérlő, illetve az együtt költöző közeli hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, 

amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-

szeresét meghaladja, ide nem értve a mozgáskorlátozottak vagy a velük együtt költözők 

tulajdonában lévő, gépjárműszerzési hozzájárulással vásárolt személygépkocsit, 

d) az egyes bérbeadási jogcímekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés esetén bérlőnek 

egymást követően eltérő jogcímeken is lehetséges lakás bérbeadása.” 

 

A benyújtott nyilatkozat és munkáltatói igazolás alapján Bérlő havi nettó átlagjövedelme 

121.679 Ft, a vele együtt élő vérszerinti gyermekei 13, 14 és 17 évesek, tanulók. Az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és 

félszeresét. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete alapján a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság: 

„3.1.1.Meghatározza a költségelvű, a helyi közérdekű,- közszolgálati célú és a rendkívüli 

élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások, továbbá méltányosságból 

pályázaton kívül történő bérbeadás időtartamát, dönt a fent felsorolt lakások bérlői részére a 

lakás újbóli bérbeadásáról. 

3.1.4. Dönt az önkormányzati tulajdonú költségelvű helyi közérdekű,- közszolgálati célú, 

valamint szolgálati lakás és a rendkívüli élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló 

lakások, továbbá méltányosságból pályázaton kívül történő bérbeadás esetén a bérlő 

személyéről.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Bérlemény méltányosságból, pályázaton kívül újra történő 

bérbeadásáról dönteni szíveskedjen. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottságának ……/2020. (X.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest XXIII. kerület, 

Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés újra kötésével 

kapcsolatos döntés meghozataláról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

„A” változat 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata V. Z. S. kérelmét elfogadja 

és nevezettel a Budapest XXIII. kerület belterület 184835/0/A/1 helyrajzi számú, 

természetben a 1238 Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatti 

lakásra vonatkozóan lakásbérleti szerződés megkötését 2020. december 01. napjától 

kezdődően további … év határozott időtartamra engedélyezi. 

 

II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére és az I. pontban foglaltak, valamint a 

vonatkozó jogszabályok szerint megszövegezett lakásbérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 



 

„B” változat 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata V. Z. S. kérelmét nem 

fogadja el és nem engedélyezi részére a Budapest XXIII. kerület belterület 

184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest XXIII. kerület, 

Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatti lakásnak a jelenlegi lakásbérleti szerződés 

lejártát követő további bérbeadását. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyi lakás V. Z. S. bérleti szerződése lejártát követő 

hasznosítása tárgyában készíttessen előterjesztést a 2020. novemberi rendes Képviselő-

testületi ülésre. 

 

Határidő: 2020. novemberi rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal 

tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

Budapest, 2020. szeptember 15. 

 

 

 

 dr. Winkler Krisztina Kisné Stark Viola   

 lakásgazdálkodó ügyintéző mb. osztályvezető  

 az előterjesztés készítője előterjesztő 
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