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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. 

(VII. 6.) önkormányzati rendelete 
a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének 
szabályozásáról 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró LABE Lakásbérlők és 
Lakók Egyesülete véleményének kikérésével, a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 2. számú mellékletében felsorolt törvényi 
rendelkezések szerinti felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 79-82. 
§-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 
szerint, tekintettel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésére, a következő rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök 
gyakorlása 

 

2. § (1) A Képviselő-testület tulajdonosi és bérbeadói 
jogait a Képviselő-testület, a polgármester, valamint a 
Képviselő-testület Tulajdonosi és Közbeszerzési 
Bizottsága (a továbbiakban: Tulajdonosi és 
Közbeszerzési Bizottság), valamint a Képviselő-testület 
Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Szociális 
Bizottság) gyakorolja. 

 

(2) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében jár el:  

a) a polgármester az alábbiak szerint: 10. § (4) 
bekezdése, 17. § (1), (5) bekezdése, 17. § (5) 
bekezdése, 21. § (6)-(7) bekezdései, 22. § (3) 
bekezdése, 27. § (3) bekezdése, 30. § (3) 
bekezdése, 37. § (2) bekezdése, 38. § (1) 
bekezdése, 41. §, 43. § (1)-(4) bekezdései, 44. § (6) 
bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 52. §, 53. §, 54. §, 
55. § (1) bekezdés c) pontja, 58. § (1)-(3) 
bekezdései, 58/A. § (2)-(4) bekezdései, 58/B. § (2) 
bekezdése, 62. §, 69. § (3) bekezdés d) pontja, 69. § 
(5) bekezdése, 70. § (1) bekezdése, 70. § (7) 
bekezdése, 72. § (1) bekezdése, 76. § (1) 
bekezdése, 76. § (7) bekezdése, 78. § (1) 
bekezdése, 82. § (1) bekezdése; 

 

a) a polgármester az alábbiak szerint: 10. § (4) 
bekezdése, 17. § (1), (5) bekezdése, 17. § (5) 
bekezdése, 21. § (6)-(7) bekezdései, 22. § (3) 
bekezdése, 27. § (3) bekezdése, 30. § (3) bekezdése,   
37. § (2) bekezdése, 38. § (1) bekezdése, 39.§ (1) 
bekezdése, 41. §, 43. § (1)-(4) bekezdései, 44. § (6) 
bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 52. §, 53. §, 54. §, 
55. § (1) bekezdés c) pontja, 58. § (1)-(3) 
bekezdései, 58/A. § (2)-(4) bekezdései, 58/B. § (2) 
bekezdése, 62. §, 69. § (3) bekezdés d) pontja, 69. § 
(5) bekezdése, 70. § (1) bekezdése, 70. § (7) 
bekezdése, 72. § (1) bekezdése, 76. § (1) bekezdése, 
76. § (7) bekezdése, 78. § (1) bekezdése, 82. § (1) 
bekezdése; 
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b) a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság az 
alábbiak szerint: 23. § (1) bekezdése és 3-4 sz. 
mellékletek, 23. § (2) bekezdése, 23. § (3) 
bekezdése, 27. § (3) bekezdése, 32. § (2) bekezdése, 
34. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklet, 39. § (1) 
bekezdése, 42. § (6) bekezdése, 51. § (3) bekezdése, 
57. § (4) bekezdése, 59. § (4) bekezdése; 

 

b) a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság az 
alábbiak szerint: 23. § (1) bekezdése és 3-4 sz. 
mellékletek, 23. § (2) bekezdése, 23. § (3) 
bekezdése, 27. § (3) bekezdése, 32. § (2) bekezdése, 
34. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklet, 42. § (6) 
bekezdése, 51. § (3) bekezdése, 57. § (4) bekezdése, 
59. § (4) bekezdése; 

 

c) a Szociális Bizottság az alábbiak szerint: 12. § (3) 
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 23. § (2) 
bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 27. § (3) 
bekezdése, 32. § (2) bekezdése, 34. § (2) bekezdése 
és 2. sz. melléklet, 40. § (2) bekezdése, 40. § (3) 
bekezdése, 45. § (7) bekezdése, 46. § (1) 
bekezdése, 47. § (4)-(5) bekezdései, 78. § (2) 
bekezdése, 

 

 

szerinti ügyekben.  

II. FEJEZET 
A LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 

FELTÉTELEI 

 

7. A lakásbérlet létrejötte 

 

8. A bérbeadás időtartama, a lakbér és a fizetendő 
díjak, költségek és a lakáshasználati díj 

 

13. § (1) A bérlő az adott bérleti jogviszonyra 
vonatkozó külön önkormányzati rendeletben 
megállapított lakbért, valamint a bérleti szerződésben 
meghatározott külön szolgáltatási díjakat, és társasház 
esetén a közös költségnek a társasházakról szóló 2003. 
évi CXXXIII. törvény alapján az általa bérelt lakásra eső 
részét köteles megfizetni. 

13. § (1) A bérlő az adott bérleti jogviszonyra 
vonatkozó külön önkormányzati rendeletben 
megállapított lakbért, valamint a bérleti szerződésben 
meghatározott külön szolgáltatási díjakat, és társasház 
esetén a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
alapján az általa bérelt lakásra eső közös költségnek a 
felújítási alapon felüli részét köteles megfizetni.  

 

(2) A lakás bérlője a bérbeadó által nyújtott és az alább 
felsorolt, a bérleti szerződésben vagy más 
megállapodásban meghatározott külön szolgáltatásokért 
a lakbéren, és a közös költség bérlőt terhelő részén felül 
(a továbbiakban: közös költség) külön szolgáltatási díjat 
köteles fizetni. Társasházakban azokat a külön 
szolgáltatási díjakat számlázhatja ki a bérbeadó a bérlő 
felé, melyeket a közös költség nem tartalmaz. 

 

3) A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen:  

a) a vízellátás és a csatorna használat biztosítás,  

b) a fűtés és a melegvíz ellátás biztosítása,  

c) a szemétszállítás,  
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d) a közös használatú helyiségek fűtése, 
világítása, 

 

      e)   a telekommunikációs szolgáltatások vételének 
biztosítása, 

 

f)    a kaputelefon használatának biztosítása,  

g)   a biztosítás,  

h)   a kertgondozás, épülettakarítás  

(a továbbiakban: külön szolgáltatási díjak).  

(4) A bérlők a (3) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt 
külön szolgáltatásokért a jogszabályokban 
meghatározott szolgáltatási díjat, az e) – h) pontjaiban 
meghatározott külön szolgáltatásokért pedig a 
szolgáltatás ellenértékét kötelesek megfizetni. 

 

V. Fejezet 
A lakások bérbeadásának egyes jogcímei, módjai, 

feltételei és szabályai 

 

9. Névjegyzék alapján bérlakáshoz jutás rendje, 
feltételei 

 

20. § (1) Az Önkormányzat névjegyzéket (a 
továbbiakban: névjegyzék) vezet, mely szerint szociális 
és költség alapú lakásbérleti szerződést lehet kötni. 

 

(2) A névjegyzékre azt a természetes személyt lehet 
felvenni: 

 

a) aki életvitelszerűen zuglói lakos, vagy szociális 
intézményben fennálló ellátotti intézményi 
jogviszonyát megelőző utolsó bejelentett lakcíme 
Budapest, XIV. kerület közigazgatási területén (a 
továbbiakban: Zugló) volt, 

 

b) akinek és a vele együtt költözőknek az egyenlő 
értékű jövedelme  

ba) szociális alapon bérbe adandó lakás esetén nem 
haladja meg a 85 500 forintot; 
bb) költség alapon bérbe adandó lakás esetén 
meghaladja a 85 500 forintot, de nem haladja meg a 
114 000 forintot. 

 

(3) Nem jogosult névjegyzékre való felvételre a 
lakásigénylő: 

 

a) ha a lakásigénylő illetve a vele együtt költöző 
közeli hozzátartozója az ország területén bárhol 
önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak 
minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti 
jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával 
rendelkezik, vagy 

a) ha a lakásigénylő és a vele együtt költöző közeli 
hozzátartozója az ország területén bárhol önálló 
beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, 
önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, kivéve 
jelen rendelet 50. §-a alapján létrejött lakásbérleti 
jogviszonyt, vagy 

b) ha a lakásigénylő illetve a vele együtt költöző 
közeli hozzátartozója ingó- illetve ingatlan 
tulajdonának valamint vagyoni értékű jogaiknak 
együttes forgalmi értéke meghaladja a 3 millió 
forintot, ide nem értve azt, ha az ingótulajdon a 
munkavállaláshoz használt gép vagy gépjármű, vagy 
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c) az önkormányzattal történő lakásbérleti szerződés 
megkötése érdekében a lakásigénylése benyújtását 
megelőző három évben neki felróható módon 
valótlan adat közlésével az önkormányzatot 
megtévesztette, vagy 

 

d)  lakásbérleti jogviszonya pénzbeli megváltását 
követő 5 éven belül. 

 

(4) A (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakról a 
lakásigénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban 
köteles nyilatkozni és köteles a jelen rendeletben 
meghatározott igazolásokat becsatolni a 
névjegyzékre való felvételére irányuló kérelmével 
egyidejűleg. 

 

21. § (1) A névjegyzékre való felkerülésre vonatkozó 
kérelmet kérelem bejelentő formanyomtatványon kell 
benyújtani. A névjegyzék folyamatosan vezetett és 
frissített adatbázis. 

 

(2) Egy lakásigénylő csak egyetlen lakásigénylési 
kérelemben szerepelhet. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatalhoz címzett és megküldött 
kérelem és az elbíráláshoz szükséges valamennyi, jelen 
rendeletben meghatározott igazolás, nyilatkozat alapján 
a Lakás Csoport a polgármester részére a beérkezéstől 
számított harminc napon belül megküldi a névjegyzékbe 
történő felvétel iránti kérelmet és mellékleteit. 

(3) A Polgármesteri Hivatalhoz címzett és megküldött 
kérelem és az elbíráláshoz szükséges valamennyi, jelen 
rendeletben meghatározott igazolás, nyilatkozat alapján a  
Polgármesteri Hivatal a polgármester részére a 
beérkezéstől számított harminc napon belül megküldi a 
névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet és 
mellékleteit. 

(4) A Polgármesteri Hivatal (3) bekezdés alapján 
benyújtott, jelen rendelet szerint hiánypótlásra szoruló 
kérelem esetében a lakásigénylőt tizenöt napos 
határidővel felszólítja a hiány pótlására, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a hiánypótlás elmulasztása 
esetén a benyújtott kérelme nem bírálható el, új kérelem 
benyújtására van lehetősége. 

(4) A Polgármesteri Hivatal (3) bekezdés alapján 
benyújtott, jelen rendelet szerint hiánypótlásra szoruló 
kérelem esetében a lakásigénylőt felszólítja a hiány 
pótlására, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a hiánypótlás 
elmulasztása esetén a kérelem benyújtását követő 6 
hónap elteltével a kérelme elutasításra kerül. 

(5) A polgármester a lakásigénylő névjegyzékbe való 
felvételéről vagy a kérelem elutasításáról a kérelem 
hiánytalan előkészítését követő hatvan napon belül dönt. 

 

(6) Azt a lakásigénylőt, aki a névjegyzékre való 
felkerülés feltételeinek megfelel, a polgármester a 
névjegyzékbe felveszi és erről a lakásigénylőt írásban 
értesíti. A hivatalos értesítésnek tartalmaznia kell a 
lakásigénylő pontszámát és a névjegyzékre történő 
felvétel pontos dátumát. 

 

(7) Annak a lakásigénylőnek a kérelmét, aki nem felel 
meg a névjegyzékre való felkerülés feltételeinek, a 
polgármester a névjegyzékbe történő felvételét 
elutasítja. 

 

(8) A névjegyzékbe felvett lakásigénylők sorrendjét 
jelen rendelet 1. sz. mellékletét képező pontrendszer és 
elsőbbségi szabályok határozzák meg. 

 

(9) A lakásigénylő a névjegyzékre iktatószámmal 
kerül fel. A lakásigénylő természetes személyazonosító 
adatai (különösen születési neve, születési ideje helye, 
anyja neve) kivételével a névjegyzék nyilvános, az 
Önkormányzat hivatalos honlapján folyamatosan 
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hozzáférhető. 

(10) A névjegyzék aktuális tartalmáról, valamint a 
névjegyzék alapján lakáshoz jutott lakásigénylőkről – 
beleértve a folyamatban lévő ügyeket is – a Szociális 
Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság 
fél évente kap tájékoztatást a Polgármesteri Hivataltól, a 
Szociális Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési 
Bizottság rendes ülésén 

 

(11) A lakásigénylő a névjegyzéken az arra történő 
felvételétől számított egy évig szerepel, az egy év 
leteltével hosszabbítási igényére vonatkozó nyilatkozat 
hiányában automatikusan törlésre kerül. Amennyiben a 
kérelmező körülményeiben változás történt, úgy a 
hosszabbítással egyidejűleg a változást igazoló 
dokumentumokat be kell nyújtani. Ha a lakásigénylő 
körülményeiben nem következett be változás, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozata alapján a névjegyzékben további 
egy évig szerepel. 

 

(12) Amennyiben a lakásigénylő a névjegyzékből való 
törlésétől számított 60 napon belül nyilatkozik arról, 
hogy igényét fenntartja, vagy kérelmét újra benyújtja, 
akkor úgy kell tekinteni, mintha a névjegyzéken 
szereplése folyamatos volna. 

 

10. Pályázat alapján történő bérbeadás rendje, 
általános feltételei 

 

26. § (1) Nem lehet pályázati nyertes az a személy,    

a) *2  aki vagy akinek együtt költöző 
hozzátartozója az önkormányzattal történő 
lakásbérleti szerződés megkötése érdekében a 
lakásigénylése benyújtását megelőző három évben 
neki felróható módon valótlan adat közlésével az 
önkormányzatot megtévesztette, 

 

b) *5  

c) *3 a méltányolható lakásigénye felső határát 
meghaladó lakásra pályázik, vagy 

 

d) *3 az Önkormányzattal szemben lejárt lakbér, 
vagy más, a lakásbérleti jogviszonyához kapcsolódó 
tartozása áll fenn, 

 

e) Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
tulajdonában álló önkormányzati bérlakás bérlője, 
vagy bérlőtársa, illetve bárhol, beköltözhető, saját 
tulajdonában álló lakással rendelkezik, és e lakások 
bérleti-, vagy tulajdonjogáról nem mond le a pályázat 
megnyerése esetén. 

 

(2) A méltányolható lakásigény felső határának 
megállapításánál 

 

a) a bérlőn, és a leendő bérlőn túlmenően csak a 
vele együttköltöző, és az együttlakó közeli 
hozzátartozóit lehet figyelembe venni, továbbá 

 

b) két félszobát egy teljes lakószobaként kell 
figyelembe venni. 

 

(3) A méltányolható lakásigény felső határát 
meghaladó mértékű lakás bérbeadására - a leendő bérlő 
kérelmére -, akkor kerülhet sor, ha az a bérlő, vagy a 
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vele együtt költöző közeli hozzátartozóinak egészségi 
állapotára, vagy egyéb méltányolható körülményeire 
tekintettel különösen indokolt. 

14. Pályázaton kívül, közérdekből történő bérbeadás 
esetei 

 

37. § (1) Pályázaton kívül, közérdekből valósul meg a 
bérbeadás az alábbi esetekben: 

 

a) az önkormányzat kisajátítási kérelme alapján 
lefolytatott eljárás miatt; 

 

b) az elemi csapás, vagy más ok miatt 
megsemmisült, a műszakilag elavult, vagy az 
életveszélyes lakás bérlőjének vagy jogcím nélküli 
használójának elhelyezése esetén; 

 

c) az önkormányzati rendeletek, valamint 
határozatok végrehajtásához kapcsolódó járulékos 
elhelyezési kötelezettségek (szabályozási tervek, 
tömb rehabilitáció, önkormányzati tulajdonú épületek 
szanálása, stb.) teljesítése esetén. 

 

d) 1 évente egy lakás vonatkozásában kivételes 
méltányosságból olyan személy részére, akinek az 
életpályája Zugló társadalmi-, művészeti-, kulturális- 
és sportélete szempontjából kiemelkedő és 
példaértékű, de önhibáján kívül olyan anyagi 
helyzetbe került, amely méltatlan a kerületért végzett 
munkáját is figyelembe véve. 

 

 e) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, 
valamint munkavállalója részére, 
amennyiben kérelmét a munkáltatói jogkör 
gyakorlója támogatja. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a 
tulajdonosi döntést a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben a polgármester hozza meg. 

 

15. Lakáscsere szerződés szabályai 
 

39. § (1) Az önkormányzati lakás bérleti joga 
kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára 
cserélhető. A lakáscseréhez való hozzájárulást a 
Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság adja meg. 

39. § (1) Az önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag 
másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető. Az 
állampolgárok közötti lakáscseréhez való hozzájárulást 
a polgármester adja meg. 

 (2) A tulajdonosi hozzájárulás kiadása előtt az Ltv. 29. 
§-ában szabályozott eljárást kell lefolytatni, illetve az 
abban szereplő nyilatkozatokat és okiratokat kell 
beszerezni.  

 

(3) Amennyiben a benyújtott nyilatkozatok és iratok 
valóságtartalma tekintetében kétség merül fel, a 
tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt azok 
megfelelőségéről - szükség szerint helyszíni szemlével - 
meg kell győződni.  
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26. A polgármester krízistámogatás során tett 
nyilatkozata 

 

55. § (1) A már felmondott lakásbérleti szerződések 
esetén a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 
adósságkezelési tanácsadójának kérelmére az 
Önkormányzat vagyonkezelő szervezete kiadja a 
Hálózat Alapítványnál igényelhető krízistámogatáshoz 
szükséges - alábbiakban felsorolt - igazolást, illetőleg 
nyilatkozatokat: 

55. § (1) A már felmondott lakásbérleti szerződések 
esetén a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 
adósságkezelési tanácsadójának kérelmére a 
Polgármesteri Hivatal kiadja a Hálózat Alapítványnál 
igényelhető krízistámogatáshoz szükséges - alábbiakban 
felsorolt - igazolást, illetőleg nyilatkozatokat: 

a) lakbér és egyéb lakbérben számlázott közüzemi 
díjról szóló hátralékigazolást (a Hálózat Alapítvány 
által kiadott formanyomtatványon),  

 

b) lakásbérleti szerződést felmondó nyilatkozatot,  

c) a bérleti jogviszony helyreállítása tárgyában a 
követeléskezelés által előkészített, a polgármester által 
kiállított nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a volt bérlő rendezi lakbérhátralékát, és 
ezt követően további hátralékot nem halmoz fel, 
továbbá a jogkövető magatartás ténye fennáll, akkor a 
tulajdonos Önkormányzat vele egy éves lakásbérleti 
szerződést köt és a kamatköveteléstől eltekint. Ezen 
nyilatkozat a kiállításától számított egy évig érvényes. 
A nyilatkozat alapján megkötésre kerülő bérleti 
szerződés esetén az egy éves időtartam a 
lakbérhátralék rendezésének napján kezdődik. 

 

(2) A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 
adósságkezelési tanácsadójának kérelmére az 
Önkormányzat vagyonkezelő szervezete a kérelem 
beérkezésétől számított öt munkanapon belül az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot aláírásra 
előkészíti a nyilatkozat kiállítására jogosult 
polgármester részére, aki nyolc munkanapon belül dönt 
a nyilatkozat kiállításáról vagy a kiállítás 
megtagadásáról. 

 

(2) A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 
adósságkezelési tanácsadójának kérelmére a 
Polgármesteri Hivatal a kérelem beérkezésétől 
számított öt munkanapon belül az (1) bekezdés c) pontja 
szerinti nyilatkozatot aláírásra előkészíti a nyilatkozat 
kiállítására jogosult polgármester részére, aki nyolc 
munkanapon belül dönt a nyilatkozat kiállításáról vagy a 
kiállítás megtagadásáról. 

 

(3) Az Önkormányzat vagyonkezelő szervezete a 
nyilatkozatot három munkanapon belül megküldi a 
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 
adósságkezelési tanácsadójának az (1) bekezdés a-b) 
pontjaiban szereplő igazolással, illetőleg nyilatkozattal 
együtt. 

(3) A Polgármesteri Hivatal a nyilatkozatot három 
munkanapon belül megküldi a Zuglói Család- és 
Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadójának 
az (1) bekezdés a-b) pontjaiban szereplő igazolással, 
illetőleg nyilatkozattal együtt. 

(4) A polgármesteri nyilatkozatot az aláírást követően 
haladéktalanul megküldi az Önkormányzat 
vagyonkezelő szervezete a szükséges mellékletekkel 
együtt a Polgármesteri Hivatal részére a lakásbérleti 
szerződés elkészítésének céljából. 
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X. FEJEZET 
A LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

33. Bérleti jogviszony megszüntetése felmondással 

 

70. § (1) A bérleti szerződést az Ltv. előírásai szerint  
a polgármester írásban mondhatja fel. 

 

(2) A bérlő az Ltv-ben hivatkozott szerződésben 
vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
kötelezettségét különösen akkor nem teljesíti, ha 

 

a) az előírt bérbeadói hozzájárulást nem kérte meg, 
vagy a hozzájárulásban, bérleti szerződésben 
foglaltakat nem tartja be, vagy azoktól eltér, 

 

b) a jogszabályban előírt, vagy megállapodásban 
vállalt, a lakás használatával kapcsolatos valamely 
tilalmat megszegi, 

 

c) a lakbér, a közös költség és a külön szolgáltatások 
díjának valamelyikéből hat havi, vagy együttesen 
300 000 Ft összeget meghaladó hátralék 
felhalmozódása esetén, ha azt felszólítás ellenére sem 
fizeti meg és nem vállalja az adósságkezelési 
szolgáltatásban való részvételt, vagy az 
adósságcsökkentési támogatás folyósítása Zugló 
szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni 
támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól 
szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 
36. § (2) bekezdése szerint megszüntetésre került; 

 

d) a lakást tartósan - két hónapot meghaladó időre - 
értesítés nélkül elhagyta. 

d) a lakást tartósan - két hónapot meghaladó időre –  
bérbeadóhoz történő bejelentés nélkül elhagyta. 

(3) A felmondásról szóló értesítésben a bérlőt 
részletesen tájékoztatni kell a felmondás 
jogkövetkezményeiről, valamint arról, hogy milyen 
jogorvoslati lehetőségei vannak. A Polgármesteri 
Hivatal a felmondás megküldésével egyidejűleg a 
bérleti szerződés felmondásának a tényéről tájékoztatja 
a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központot. 

 

(3a) A felmondással egyidejűleg a bérlőt tájékoztatni 
kell az igénybe vehető települési támogatásokról, a 
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 
elérhetőségéről, az adósságkezelési szolgáltatásban 
való részvétel feltételeiről és módjáról, valamint 
azokról az egyéb ismert támogatási lehetőségekről, 
amelyek számára segítséget nyújthatnak. 

 

(4) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazása során a 
bérleti szerződést nem lehet felmondani, ha bérlő a 
lakásból 

 

a) családi vagy egészségügyi ok,  

b) munkahely megváltozása,  
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c) tanulmányok folytatása,  

d) két évet meg nem haladó 
szabadságvesztés büntetés letöltése 

 

miatt van távol és a 68. § (2) bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettségének eleget tett. 

miatt van távol és a 64. § (2) bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettségének eleget tett. 

(5) Nem lehet felmondani a szerződést abban az 
esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból 
mulasztotta el, és erről a bérbeadót – felhívására – 
írásban tájékoztatja. 

 

(6) Az (1)-(2) bekezdések szerinti bérbeadói felmondás 
esetén a bérlő másik lakásban való elhelyezésre, vagy 
pénzbeli térítésre nem tarthat igényt. 

 

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti felmondást 
követően, a végrehajtási eljárás során, a volt bérlő 
összes lakbér és közüzemi díj tartozásának rendezése 
esetén kérheti új, határozott idejű – legfeljebb három 
évre szóló – bérleti szerződés megkötését, amennyiben 
összes lakbér és közüzemi díj tartozását a bérleti 
szerződés felmondását követő kilencven napon belül 
rendezte. A hozzájárulást a polgármester adja meg, 
illetve tagadja meg. 

 

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

82. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első hónap 
első napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 
lépése után érkezett kérelmeknek, illetve hatályba lépése 
után indult ügyeknek az elbírálásakor kell alkalmazni.  

 

(2) Hatályát veszti Budapest főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról 
szóló 22/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete. 

 

83. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének (2006. december 12.) való megfelelést 
szolgálja. 

 

  

 

Karácsony Gergely 

polgármester 
 

 

Kihirdetési záradék:  

Ez a rendelet kihirdetésre került  

  

 

 




