
EGYSÉGES SZERKEZET 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2002. (IV.8.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások 

és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről 

 
(Egységes szerkezetben a 29/2019. (XII.2.), a 37/2016. (XII.22.), a 5/2014.(III.31.), a 

9/2013. (IV.9.), az 59/2012. (XII.18.), a 45/2011. (X.14.), a 4/2011. (I.26.), az 59/2010. 

(XII.15.), a 43/2010. (X.26.), az 51/2008. (XII.17.), a 14/2008. (IV.9.), az 5/2008. (II.13.), a 

11/2007. (IV.25.), az 1/2007. (II.20.), a 7/2006. (III.31.), a 44/2005. (X.26.), a 3/2005. 

(II.9.), a 33/2004. (VI.3.) és az 55/2003. (XI.10.) önkormányzati rendeletekkel.) 

 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2), 

4. § (3) bekezdés, 19. §, 20. § (3) bekezdés, 21. § 6) bekezdés, 23. § (3) és 27. § (2) 

bekezdés és 33. § (3) bekezdés, 34. § és 36. § (2.), 42. § (2) bekezdés és 84. § (2) 

bekezdés (továbbiakban: Törvény) felhatalmazása alapján, Budakeszi Önkormányzat 

tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletére, a lakbérek mértékére, valamint a 

helyiségek bérletére a következő rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja 

1. §1 

 

A rendelet célja, hogy a Törvény, valamint Budakeszi Képviselő-testület 

önkormányzati rendelet-szabályaival összhangban megteremtse az önkormányzat 

tulajdonában és rendelkezésében lévő, valamint a Vht. alapján ingatlanárverés útján 

tulajdonába kerülő lakásokkal és helyiségekkel való eredményesebb gazdálkodás és a 

szociálpolitikai célok megvalósítását elősegítő feltételeit. 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1)2 A rendelet hatálya Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában álló 

bérlakásokra, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki. 

(2) A lakások felsorolását a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. A nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek felsorolását a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza. 

 

I. Fejezet 

Az önkormányzati lakások bérbeadásának általános feltételei 

3.§ 

 

(1)3 A lakások és helyiségek bérbeadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a 

Képviselő-testület gyakorolja. 

(2)4  

 
1 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
2 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos 2004. június 3. 
3 14/2008. (IV.9.) ör. Hatályos 2008. április 9. 
4 Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (X.26.) ör. Hatályon kívül: 2005. október 26. 

(Módosította: 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos 2004. június 3.) 
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(3)5 

(4)6 A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. közreműködik, a 

közreműködés keretében a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság Kft. köteles ellátni az alábbi feladatokat:  

− az üresen álló lakások és helyiségek rendszeres ellenőrzése ezek 

bérbeadásáig terjedően, 

− az épület karbantartása, 

− az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotban tartása, 

− közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek,    

− berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetése 

− a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését évente június 30-ig – a bérlő szükségtelen háborítása 

nélkül – ellenőrzi. 

(5)7  

(6)8 A bérlő az előzetes értesítést követően, a lakásba történő bejutást biztosítani, és 

az ellenőrzést tűrni köteles, ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli 

káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges 

hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén. 

 

A szerződés írásba foglalása 

4.§ 

 

(1) A lakás- és helyiségbérleti szerződés megkötésével, módosításával és 

megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalára, a helyiségbérleti szerződés 

megkötésére, módosítására és megszüntetésére  

a) az önkormányzati működtetésben lévő intézmények (Nagy Sándor József 

Gimnázium, Széchenyi István Általános Iskola és a Czövek Erna Alapfokú Művészeti 

Iskola) esetében, a helyiségek időszakos, heti folyamatos 72 órát meg nem haladó 

időtartamú bérbe adása esetén a polgármester, 

b) az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények esetében az intézmény vezetője 

c)9 az a) és b) pontban fel nem sorolt helyiségek esetében, továbbá valamennyi lakás 

esetében a Képviselő-testület jogosult. 

(2)10 A bérleti szerződést az (1) bekezdésben foglalt keretek között a Polgármesteri 

Hivatal foglalja írásba. 

(3)11 A bérleti szerződését a bérlő kijelölés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

meg kell kötni, ha a bérlő nem köti meg, a soron következő sorszámú pályázó lép a 

helyébe. 

 
5 Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (X.26.) ör. Hatályon kívül: 2005. október 26. 

Módosította: 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos 2004. június 3. 
6 4/2011. (I.26.) ör. Hatályos 2011. február 1. 

5/2008. (II.13.) ör. Hatályos 2008. február 13. 

7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 

44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
7 Hatályon kívül helyezte a 45/2011. (X.14.) ör. Hatályon kívül: 2011. október 15. 
8 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
9 9/2013. (IV.9.) ör. Hatályos 2013. április 10. 
14/2008. (IV.9.) ör. Hatályos 2008. április 9. 
10 3/2005. (II.9.) ör. Hatályos 2005. február 9. 
11 44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
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(4)12 A bérleti díjat a fenntartó Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

felé kell teljesíteni. 

 

A lakások bérbeadásának jogcímei 

5. § 

 

Az önkormányzati lakásokat az alábbi jogcímen lehet bérbe adni: 

− szolgálati jelleggel  

− szociális jelleggel 

− 13 

− nem szociális jelleggel 

− lakáscsere jogcímén.  

 

Önkormányzati lakások bérbe adása szolgálati jelleggel 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati lakások közül szolgálati jelleggel kell bérbe adni a Törvény 

hatályba lépésekor szolgálati lakásnak minősülő önkormányzati lakásokat. 

(2) Azok az önkormányzati lakások, amelyek az 6. § (1) bekezdés hatálya alá 

tartoznak a Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vagy önkormányzat 

intézményének közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyában állók részére adható 

bérbe, amennyiben a leendő bérlő és a vele együttköltöző hozzátartozó tulajdonában, 

bérletében nincs Budakeszin és azzal környező településen ingatlana. 

(3) Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak köztisztviselő és közalkalmazotti 

jogviszony fennállásának időtartamára adható bérbe. 

(4) A 6. § (3) bekezdésében rögzített feltétellel megszűnését követő 30 napon belül a 

bérlő köteles az önkormányzati lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban a bérbe adó rendelkezésére bocsátani. 

Ha a köztisztviselői jogviszony vagy a közalkalmazotti jogviszony azért szűnik 

meg, mert a bérlő nyugdíjra jogosulttá vált, a bérlő legfeljebb egy szobás, 

komfortos másik önkormányzati lakás bérletére tarthat igényt. 

(5)14 Az önkormányzati lakás bérbeadás iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani. 

(6)15 A beérkező kérelem alapján a Képviselő-testület dönt. 

(7) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató és az érdekképviseleti szerv 

véleményét ki kell kérni. 

(8)16 Szolgálati jelleggel bérbe adott önkormányzati lakásba a bérlő a közeli 

hozzátartozóin kívül más személyt csak a Képviselő-testület (a bérbe adó) 

hozzájárulásával fogadhat be. A szolgálati jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás 

albérletbe nem adható. 

 

 

 

 
12 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos 2004. június 3. 
13 Hatályon kívül helyezte a 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályon kívül: 2004. június 3. 
14 44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
15 14/2008. (IV.9.) ör. Hatályos 2008. április 9. 
16 5/2008. (II.13.) ör. Hatályos 2008. február 13. 
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Önkormányzati lakások bérbeadása szociális helyzet alapján 

7. § 

 

Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján annak a személynek adható bérbe: 

a) akinek, vagy házastársának (élettársának), illetve vele együttlakó, vagy 

együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs 

beköltözhető lakása és 

b) mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg az egy főre 

jutó jövedelmet, és 

c) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül: 

− nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés 

ellenében,  

− a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámúra, vagy 

alacsonyabb komfortfokozatúra lakását,  

− beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el, és 

d)17 aki nagykorú magyar állampolgár, és 

−  

− a meghirdetett lakás nagysága nem haladja meg a pályázó és családja a 

lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított 12/2001.(I.31.) sz. 

Korm. rendeletben szabályozott méltányolható lakásigény felső határát, 

− nem rendelkezik 1.000.000.-Ft értéket meghaladó ingóvagyontárggyal, 

− az ország területén lakásbérleti joggal nem rendelkezik. 

e)18 akinek - a Vht. alapján - lakóingatlana tulajdonjogát az önkormányzat 

ingatlan árverés útján elővásárlási jogának gyakorlásával megszerezte, és csak az 

árverés útján megszerzett lakóingatlanra vonatkozóan. 

 

8. § 

 

(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén maximum három évre szóló 

bérleti szerződés köthető a bérlővel. 

(2) Ha a határozott időre szóló bérleti szerződés lejártának időpontjában a bérlő 

jövedelmi, vagyoni viszonya változatlanul megfelel a 7. § b) pontban foglalt 

feltételeknek, akkor kérelmére vele maximum három évre újabb bérleti szerződés 

köthető. 

(3) Amennyiben a bérlő a 7. §-ban foglaltaknak nem felel meg, úgy a feltételek 

vállalása esetén kérelmére az önkormányzati lakásra nem szociális jelleggel kell 

bérleti szerződést kötni. 

(4) Amennyiben a bérlő a 8. § (3) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, úgy a 

lakást a vele ott élőkkel együtt köteles 30 napon belül elhagyni. 

(5)19 Az érvényes pályázatok közötti sorrend meghatározásának szempontjait a 2. 

számú melléklet alapján a jegyző állapítja meg. 

 

 
17 Az első pontot hatályon kívül helyezte a 7/2006. (III.31.) ör. Hatályon kívül: 2006. március 31. 
18 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
19 Módosította a 29/2019. (XII.2.) ör. 5.§ (1). Hatályos 2019. december 3. napjától. 

Módosította a 43/2010. (X.26.) ör. 

Módosította az 1/2007. (II.20.) ör. 

Módosította a 44/2005. (X.26.) ör. 

Módosította a 33/2004. (VI.3.) ör 
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Lakóingatlanok kényszerértékesítése során önkormányzati tulajdonba került 

lakások bérbe adása 

8/A. §20 

 

(1) Az önkormányzat a nehéz helyzetbe került polgárok lakóingatlanának bírósági és 

közigazgatási végrehajtási árverésén, nyilvános pályázati értékesítése, valamint a 

lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése során 

elővásárlási joggal élhet, amennyiben a lakóingatlan Budakeszi város közigazgatási 

határain belül fekszik, és beköltözhető állapotban van. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon önkormányzati tulajdonba került lakást 

az adós vagy zálogkötelezett részére határozatlan időre kell bérbe adni a rendelet 

szociális jellegű bérbeadásra vonatkozó feltételei szerint. 

(3) A (2) bekezdés szerinti bérleti szerződés megszűnését követően a lakás további 

bérbe adásánál a rendelet szociális jellegű bérbeadására vonatkozó rendelkezései 

szerint kell eljárni. 

 

Önkormányzati garzon (40 m2-es) lakások bérbe adása fiatalok, hallgatók 

részére 

9. §21 

 

Önkormányzati lakások bérbeadása nem szociális jelleggel. 

10. § 

 

(1) Önkormányzati lakás nem szociális jelleggel történő bérbeadására a bérleti 

szerződést 5 évre kell megkötni a bérlővel. 

(2) A bérbe adó az önkormányzati lakást annak adja bérbe, aki a bérleti díj 

megfizetését a leghosszabb időre előre vállalta és a vállalásnak megfelelő időtartamra 

járó bérleti díjat a szerződés megkötésével egy időben megfizette. 

(3) Önkormányzati lakás nem szociális helyzet alapján történő, határozott idejű 

bérbeadásánál a határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül 

köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt a 10. § 4() bekezdésében foglaltak 

kivételével. 

(4)22  

 

Önkormányzati lakáscsere 

11. § 

 

A bérbe adónak az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást meg kell 

tagadnia, ha 

a)23 a benyújtott okiratok, illetőleg – szükség esetén – a cserelakás helyszínen történő 

megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy 

tulajdonjogának fennállása kérdésében, vagy 

b) ha az önkormányzati lakás elcseréléséhez a bérlőtárs nem járult hozzá, illetőleg  

c) ha a csere folytán bérlővé, bérlőtárssá válna az, aki a cserét megelőzően nem volt 

bérlő, illetőleg bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező, az alábbi kivételekkel: 

− a bérlővel együtt lakó házastársa, 

 
20 Beiktatta a 37/2016. (XII.22.) ör. 1. §. Hatályos 2016. december 23. napjától. 
21 Hatályon kívül helyezte a 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályon kívül: 2004. június 3. 
22 Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (X.26.) ör. Hatályon kívül: 2005. október 26. 
23 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
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− gyermeke (örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermeke), 

− gyermeke házastársa, 

− jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája, valamint 

− szülője (örökbefogadó, mostoha-, nevelőszülője) 

 

12. § 

 

(1)24 Ha a bérbe adó önkormányzati lakás elcseréléséhez hozzájárult, akkor az új 

bérleti szerződés feltételeit nem állapíthatja meg terhesebben a cserével megszűnő 

bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző 

hozzájárul. 

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a lakbér megállapítására, ha a csere folytán bérleti 

jogot szerző cserélő fél a korábbi bérlőtől eltérő lakbérbesorolásba esik. 

(2) A bérbe adó az önkormányzati lakás elcseréléséhez hozzájáruló nyilatkozatához 

90 napig, illetve jogvita esetén annak jogerős befejezéséig kötve marad. E határidő 

elteltével - ha az önkormányzati lakást nem cserélik el - a bérbe adó hozzájáruló 

nyilatkozata hatályát veszti. 

(3) A lakásokat akkor lehet elcserélni, ha mindegyik érintett bérbe adó hozzájárult a 

lakás, lakások elcseréléséhez. 

 

Pályázati rendszer 

13. § 

 

(1)25 Pályázatot kell kiírni a szociális jelleggel és a nem szociális jelleggel bérbe adott 

önkormányzati lakásokra vonatkozóan, és ha a lakások üressé válásának időpontja 

ismert. 

(2) A pályázónak lehetővé kell tenni, hogy a lakást megtekintse. 

(3) A lakások bérlőjét a kiírt pályázat alapján kell kiválasztani. 

(4) A pályázat lényeges tartalmi elemeit az önkormányzati újságban és a helyi TV-

ben közzé kell tenni és 10 napra a pályázati kiírás teljes szövegét a Polgármesteri 

Hivatal hirdető tábláján is ki kell függeszteni. 

(5) A pályázati ajánlatok benyújtásának végső időpontját úgy kell meghatározni, hogy 

a benyújtásra a kiírástól számított 10 nap rendelkezésre álljon. A kiírás időpontjának 

az a nap számít, amikor a pályázatot az újságban először közzétették. 

(6) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

a) a bérbeadás jogcímét és az e rendeletben meghatározott pályázati feltételeket, 

b) a meghirdetett önkormányzati lakás műszaki állapotát és egyéb jellemzőit 

(szobaszám, alapterület, komfortfokozat), 

c) a lakbér összegét, 

d) az önkormányzati lakás megtekinthetőségének lehetőségére vonatkozó 

tájékoztatást, 

e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével 

meghirdetett önkormányzati lakás érték, az elvégezendő munkák megjelölését 

és költségeit, 

f) a pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét 

g) a lakás településen belüli fekvését, pontos címét, 

 
24 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
25 44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
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h) szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeit, vagy a nem szociális 

helyzet alapján történő bérbeadás feltételeit. 

(7) A pályázat zárt, megcímzetlen, feladót, s más jelet nem tartalmazó borítékba a 

polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, ahol az átvételkor a 

boríték átvételéről igazolást adnak. A pályázatot tartalmazó borítékot sorszámmal kell 

ellátni. 

(8) A pályázatnak tartalmazni kell a bérbevételre ajánlatot tevő nevét, a lakbér 

támogatás megállapításakor a pályázó és vele életvitelszerűen együtt lakó 

hozzátartozók jövedelmi viszonyokról szóló nyilatkozatot, a lakás rendeltetésszerű 

alkalmassá tétel esetén az elvégzendő munkákra vonatkozó kötelezettségvállalást. 

(9)26 A bérbe adott önkormányzati lakásokra vonatkozóan a pályázatokat az 

polgármester a benyújtási határidőt követően felbontja és kiválasztja a nyertes 

pályázót. 

(10) A szociális jelleggel meghirdetett pályázat esetében a 2. számú mellékletben 

szereplő szempontrendszer szerint kell értékelni a pályázatokat. 

(11) Érvénytelen az a pályázat, amely a (8) bekezdésben megjelölteket nem 

tartalmazza. 

(12)27 A nyertes pályázóval a bérleti szerződést a bérbe adó köti meg, erről szóló 

értesítést követő 30 napon belül. 

(13)28 Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület dönt a pályázat 

megismétléséről. 

 

A lakbér mértéke 

14. § 

 

(1) A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke:29 

 a) összkomfortos lakás esetén 742 Ft/m2/hó 

b) komfortos 636 Ft/m2/hó 

c) félkomfortos 350 Ft/m2/hó 

d) komfort nélküli 265 Ft/m2/hó 

e) szükséglakás 191 Ft/m2/hó 

 

(2) A lakbér mértékét növelő tényező: 

a) a havi lakbér mértéke 20 %-kal nő, ha a lakás földszintes 

épületben, kertes házban van, 

b) a havi lakbér mértéke 40 %-kal nő, ha a bérbe adó a 

kerthasználatot is biztosítja. 

 

 
 

26 Módosította a 29/2019. (XII.2.) ör. 3.§ (2). Hatályos 2019. december 3. napjától. 

Módosította a 43/2010. (X.26.) ör. 

Módosította a 1/2007. (II.20.) ör. 

Módosította a 33/2004. (VI.3.) ör. 
27 44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
28 14/2008. (IV.9.) ör. Hatályos: 2008. április 9.  A 13. § (10) bekezdés második mondata hatályát 

vesztette. 
29 59/2012. (XI.18.) ör. Hatályos 2012. december 19. 

59/2010. (XII.15.) ör. Hatályos 2010. december 16. 

51/2008. (XII.17.) ör. Hatályos: 2008. december 17. 

11/2007. (IV.25.) ör. Hatályos: 2007. április 25. 

33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos: 2004. június 3. 
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(3) A lakbér mértékét csökkentő tényező: 

a) a havi lakbér mértéke 40 %-kal csökken, ha a lakás műszaki 

állapota kedvezőtlen (a lakás aládúcolt, nedves), 

b) a havi lakbér mértéke 30 %-kal csökken, ha a lakás iparterület 

közvetlen közelében van. 

(4) Több növelő, vagy csökkent tényező figyelembevétele esetén sem haladhatja meg 

az emelés/csökkentés együttes mértéke az 50 %-ot. 

(5) A lakbér összegét a kerekítés szabályai szerint kell megállapítani. 

(6) Az önkormányzat a lakbér mértékét évenként felülvizsgálja. 

 

A lakbér módosítása 

15. § 

 

(1) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében vagy komfortfokozatában, 

illetve a lakbér mértékét változtató tényezőben módosulás következik be. 

(2) Ha a bérlő saját költségén olyan komfortfokozat növelő beruházást végzett, 

amelyet a bérbe adó bérbeszámítás útján vagy más módon nem térített meg, a lakbért 

az alacsonyabb (eredetileg figyelembe vett komfortfokozat alapján) szerint kell 

megállapítani mindaddig, amíg a beruházás meg nem térül. 

 

Lakbértámogatás 

16. § 

 

(1) Önkormányzati lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha 

a)30 a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együtt lakó 

hozzátartozók 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b) a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók 

nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi érteke az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladja. 

(2) Nem illeti meg lakbértámogatás azt a bérlőt, aki 

a) lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzattól lakásfenntartási 

támogatásban, vagy 

b) nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakásban él, 

c) aki a lakos hasznosításával (albérletbe adás stb.) összefüggésben 

jövedelemhez jut. 

(3)31 A támogatás mértéke: 

a) ha a bérlő egyedülálló és a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének kevesebb, mint 200%-a, a lakbértámogatás 

összege: a megállapított lakbér 50%-a, 

b) ha a bérlő és a családja, valamint a vele életvitelszerűen együtt lakó 

hozzátartozók 1 főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kevesebb, mint 150%-a, a lakbértámogatás összege: a 

megállapított lakbér 50 %-a. 

(4)32 A lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz írásban kell 

benyújtani a 16. § (1) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelemre, valamint a 16. § 

(2) bekezdés szerinti kizáró okokra vonatkozó igazolással együtt. 

 
30 3/2005. (II.9.) ör. Hatályos 2005. február 9. 
31 3/2005. (II.9.) ör. Hatályos 2005. február 9. 
32 3/2005. (II.9.) ör. Hatályos 2005. február 9. 
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(5) A lakbértámogatás iránti kérelmet az polgármester bírálja el. 

(6)33 A lakbértámogatás biztosításának időtartama december 31-ig tart. A bérbeadó a 

jogosultság fennállását évente március 31-ig felülvizsgálja és a feltételek megszűnése 

esetén a lakbértámogatás nyújtását megszünteti. 

(7) A bérlő a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles fizetni. 

(8)34 A lakbértámogatás iránti kérelemhez 32/1993. (II.17.) Kormányrendelet 9. §-

ában meghatározott igazolásokat kell benyújtani. 

 

A bérlő fizetési kötelezettsége 

17. § 

 

(1) Az önkormányzati lakás bérlője köteles fizetni: 

a) az általa bérelt önkormányzati lakásra a 14. §-a alapján megállapított, illetve 

a 16. § -ban módosított lakbért, 

b) a bérbe adó által nyújtott és a szerződésben - vagy más megállapodásukban - 

meghatározott szolgáltatás, valamint külön szolgáltatás díját, amelyet 

önkormányzati rendelet, illetőleg más jogszabály keretei között a bérbe adó 

közöl. 

(2)35 Az önkormányzati lakás bérlője a külön szolgáltatások körébe tartozó 

szolgáltatás díját - különösen, ha a szolgáltatást a bérbeadó harmadik személytől veszi 

igénybe, vagy harmadik személy közreműködésével nyújtja - azt a díjat köteles 

megfizetni, amennyibe az adott szolgáltatás nyújtása a bérbeadónak az önkormányzati 

lakás vonatkozásában került.  Ha a bérbeadó a szolgáltatást harmadik személy 

közreműködésével nyújtja, megállapodhat a szolgáltatást nyújtó harmadik személlyel, 

hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásért esedékes díjat közvetlenül az 

önkormányzati lakás bérlőjétől beszedheti. 

(3)36 A házi szemét elszállításáról a Budakeszi Város Önkormányzat külön rendelete 

az irányadó. 

 

A bérlőtársi szerződés 

18. § 

 

(1) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban 

kérhetik a bérbe adótól. 

(2) Bérlőtársi szerződést kell kötni - a házastárs önkormányzati lakásba történt 

beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlő és a vele együtt lakó házastársa 

közös kérelmére. 

(3) Bérlőtársi szerződés köthető azzal a személlyel, aki 

a) a bérlő gyermeke (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke), 

jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája, valamint szülője (örökbe 

fogadó, mostoha- és nevelőszülője), és 

b) a bérlővel legalább egy éve életvitelszerűen együtt lakik. 

 

 

 

 
33 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 

3/2005. (II.9.) ör. Hatályos 2005. február 9. 
34 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
35 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos 2004. június 3 
36 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
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Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz 

19. § 

 

(1)37 Az önkormányzati lakásba a bérlő házastársán, gyermekén befogadott 

gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekén, valamint szülőjén kívül 

más személyt csak a bérbe adó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

(2)38 A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban kell a Polgármesteri 

Hivatal Hatósági Irodájára benyújtani. A befogadáshoz a hozzájáruló nyilatkozat 

akkor adható meg, ha a lakásban lakókra személyenként félszoba jut. 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a bérlő nyilatkozatát, hogy a befogadott személyt az önkormányzati lakásba 3 

napon belül bejelenti és ezt a bérbe adó felé igazolja, és 

b) a befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés 

megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja. 

 

Az albérletbe adás szabályai 

20. § 

 

(1) Az önkormányzati lakás bérlője a bérbeadó hozzájárulásával a lakás egy részét 

határozott időre, legfeljebb egy évre, kizárólag lakás céljára albérletbe adhatja. 

(2)39 Az albérletbe adáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalban írásban kell benyújtani. 

(3) Az albérlői jogcímen történő befogadáshoz való hozzájárulás iránti kérelemhez 

csatolni kell a befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérleti 

szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja. 

(4)40 A lakás albérletbe adásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása 

szükséges.5 

 

A lakásbérlet megszűnése 

21. § 

 

A lakásbérlet megszűnik, ha: 

a) a bérleti szerződést a bérlő és a bérbe adó közös megegyezéssel megszünteti, 

b) a bérlet határozott idejű időtartama lejár, vagy a feltétel bekövetkezik, 

c) az arra jogosult felmond, 

d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy, 

e) a bérlő az önkormányzati lakást elcseréli, 

f) a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították, 

g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti, 

h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik, 

i) az önkormányzati lakás megsemmisül. 

 

 

 

 

 

 
37 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
38 1/2007. (II.20.) ör. Hatályos 2007. február 20. 
39 44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
40 7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
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A lakásbérlet megszűnése közös megegyezéssel 

22. § 

 

(1) A bérlő és a bérbe adó az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös 

megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbe adó a bérlőnek másik 

önkormányzati lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. 

(2) A másik önkormányzati lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét 

önkormányzati lakás 

a) komfortfokozatát, 

b) alapterületét, 

c) műszaki állapotát, 

d) lakóhelyiségeinek a számát, 

e) településen és épületen belüli fekvését, 

f) lakbérét. 

(3) Ha a bérlő másik önkormányzati lakás helyett pénzbeli térítést elfogad, úgy a 

pénzbeli térítés mértéke egyedi megállapodás során kerül megállapításra. 

 

Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül tartózkodó 

személyek elhelyezése és az általuk fizetendő használati díj 

23. § 

 

(1) A szociális helyzet alapján bérbe adott egyszobás önkormányzati lakás esetében, 

amennyiben a bérlő halálával a bérleti szerződés megszűnik és a lakásban olyan 

személy maradt vissza, akit: 

a) a bérlő jogszerűen fogadott be, és 

b) a bérlővel a bérlő halála előtti öt évben életvitelszerűen az önkormányzati 

lakásban együtt lakott, és 

c) vállalja az önkormányzati lakás lakbérének megfizetését, és 

d) nincs másik beköltözhető lakása, 

kérelmére vele az önkormányzati lakásra bérleti szerződést kell kötni. 

(2) Ha az így bérlővé váló jövedelmi, vagyoni viszonyai nem felelnek meg a 7. §-ban 

foglaltaknak, a bérleti szerződést ennek figyelembevételével kell vele megkötni. 

(3) Ha a nem szociális helyzet alapján kötött bérleti szerződés a bérlő halálával szűnik 

meg, és az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, akit: 

a) a bérlő jogszerűen fogadott be az önkormányzati lakásba és 

b) a bérlővel a bérlő halála előtti öt évben életvitelszerűen az önkormányzati 

lakásban együtt lakott, és 

c) vállalja az önkormányzati lakás lakbérének a megfizetését, és 

d) nincs másik beköltözhető lakása, 

kérelmére az önkormányzati lakást részére bérbe kell adni. 

(4)41 Ha az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a Törvény, 

sem a jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, az 

önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni.  

Ha a lakáselhagyási kötelezettségnek nem tesz eleget, az önkormányzati lakás 

elhagyásának megtörténtéig, az Önkormányzati lakásra megállapított lakbér 

mértékének megfelelő összeg a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap 

elteltével a lakbér mértékének kétszerese, a 6 hónap elteltével a lakbér mértékének 

háromszorosa, a 12 hónap elteltével a lakbér mértékének négyszeresének megfelelő 

 
41 7/2006. (III. 31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 
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használati díjat köteles fizetni kivéve, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra 

tarthat igényt. 

(5) A Törvény hatálybalépésekor jogcím nélküli használóknak minősülő személyek 

elhelyezéséről a lakásbérleti jog megszűnésekor hatályos jogszabályokban megjelölt 

köteles gondoskodni. 

(6)42 A jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezéséről akkor kell gondoskodni, ha: 

a) a bérleti jog a Törvény hatálybalépéséig szűnt meg és nincs a tulajdonában 

másik megfelelő lakása, 

b) a korábban hatályos jogszabályok szerint jóhiszemű, jogcím nélküli 

lakáshasználónak kellett tekinteni és nincs a tulajdonában másik megfelelő 

lakása, 

c) ha az önkormányzati lakással rendelkező szervvel fennállott közalkalmazotti 

vagy köztisztviselői jogviszonya nem a bíróság ítélete, vagy fegyelmi határozat 

alapján szűnt meg, illetőleg azt nem a jogszabály rendelkezéseinek 

megsértésével szüntette meg. 

(7) Az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó és a bérbe adó 

megállapodhatnak abban, hogy ha az önkormányzati lakást rendeltetésének megfelelő 

állapotban a bérbe adónak a jogcím nélküli használó átadja elhelyezés helyett 

pénzbeli térítésre tarthat igényt. 

(8) Ha a jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezés helyett pénzbeli térítésre tart igényt, 

úgy a térítés mértéke az önkormányzati lakás éves bérleti díjának 5-szöröse. 

 

 

II. FEJEZET 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete 

24. § 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira 

és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait az 

alábbiakban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

25. § 

 

(1)43 A helyiségeket az alábbi jogcímeken lehet bérbe venni: 

a) pályázat útján, 

b)44  

c) A bérbeadó egyedi döntése alapján 

ca) polgári védelmi rendeltetésű helyiségek esetén 

cb) a Vht alapján ingatlan árverés útján az önkormányzat elővásárlási jogának 

gyakorlásával megszerzett nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén 

cc)45 ha a helyiség jellege, rendeltetése (különösen intézményi helyiségek 

időszakos, heti folyamatos 72 órát meg nem haladó időtartamra bérbe adása) 

vagy valamely jogszabályi előírás mást indokol. 

 
42 44/2005. (X.26.) ör. Hatályos 2005. október 26. 
43 55/2003. (XI.10.) ör. Hatályos 2003. november 10. 
44 Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (II.13.) ör. Hatályon kívül 2008. február 14. napjától. 
45 9/2013. (IV.9.) ör. Hatályos 2013. április 10. 

7/2006. (III.31.) ör. Hatályos 2006. március 31. 

55/2003. (XI.10.) ör. Hatályos 2003. november 10. 
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(2)46 Nem kell pályázatot kiírni a 25. § (1) bekezdése b) és c) pontjában megjelölt 

esetekben.  

 

A pályázat 

26. § 

 

A pályázati eljárás lefolytatása során a pályáztatás tárgya a helyiség bérleti díj havi 

összege. Az nyeri el a pályázatot, aki a legmagasabb bérleti díj fizetésére tesz 

ajánlatot. 

− A pályázat meg kell jelölni azt a tevékenységi kört is, amely a helyiségben 

folytatható. 

 

A bérbe adó és a bérlőjogai és kötelezettségei 

27. § 

 

(1) A bérbe adó nem köteles a bérlőnek a helyiséget úgy bérbe adni, hogy az abban 

folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon legyen kialakítva, 

felszerelve, illetve berendezve. 

(2) A bérlő köteles gondoskodni a helyiséghez tartozó portál, kirakatszekrény, 

biztonsági berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlő tevékenysége érdekében 

szükséges felújításokról, pótlásokról, illetőleg ezek cseréjéről. 

(3) A bérlő köteles gondoskodni továbbá az épület olyan központi berendezéseinek 

karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetve tart üzemben, az 

épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról, ha 

az a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé, továbbá a bérlő tevékenységével 

kapcsolatban keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról. 

(4) A bérleti jogviszony megszüntetése kezdeményezhető, ha a bérlő a 3. pontban 

előírt kötelezettségét rendszeresen elmulasztja. 

 

A helyiség bérleti jogának átruházása, elcserélése 

28. § 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiség csak másik önkormányzati tulajdonú 

helységre cserélhető, az eredeti bérleti szerződésben foglalt feltételek mellett. 

(2) A bérbe adó a helyiség jogának átruházásához, vagy elcseréléséhez hozzájárul: 

a) ha az új bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységének a jogszabály által 

előírt feltételei biztosíthatók, és az e tevékenység a helyiség rendeltetésszerű 

használatát nem veszélyezteti, 

b) továbbá vállalja, hogy a szerződés megkötésével egyidejűleg a helyiség egy 

éves bérleti díjának megfelelő összegű pénzbeli térítést fizet az 

önkormányzatnak. 

(3) Ha olyan helyiséget kívánnak elcserélni, melyre határozatlan idejű bérleti 

szerződés áll fenn, a csere csak akkor hagyható jóvá, ha a felek közös 

megállapodással módosítják a bérleti szerződést legfeljebb 5 évre szóló határozott 

időtartamúvá. 

 

 

 

 
46 55/2003. (XI.10.) ör. Hatályos 2003. november 10. 
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III. FEJEZET 

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezés 

29. § 

 

A bérbe adó - a jogszabály keretei között - jogosult nyilvántartani és kezelni 

mindazokat a személyi adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételének 

megállapítására, megtagadására a bérbe adói hozzájárulásról való döntés a 

tulajdonosra tartozik. 

 

Záró rendelkezés 

30. § 

 

(1)47 E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. A megkötött bérleti szerződések 

esetében az aláíráskor hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha 

jelen rendelet kedvezőbb feltételeket állapít meg. 

(2)48  

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budakeszi 

Önkormányzat 57/2001.(XII.28.), a 37/2001. (IX.28.), a 41/2000. (X.20.), a 23/2000. 

(VII.1.), a 30/1998. (X.28.), 38/1997. (XII.11.), 5/1997.(II.18.), a 4/1997. (II.4.), 

46/1996. (XII.30.) számú rendelettel módosított 34/1996. (X.24.) számú rendelete.  

(4)49 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és a 

Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

 

Budakeszi, 2012. december 13. 

 

 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

Közzétételi záradék: 

 

E rendeletet 2012. december 19-től 2013. január 19-ig közzétettem. 

 

 

dr. Szelenczy Gabriella 

              jegyző 

 
47 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályos 2004. június 3. 
48 Hatályon kívül helyezte a 33/2004. (VI.3.) ör. Hatályon kívül: 2004. június 3. 
49 51/2008. (XII.17.) ör. Hatályos 2008. december 17. 
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1. számú melléklet 

 

     

Lakáspályázati adatlap 

 

(Kérjük nyomtatott nagy betűkkel, tollal, olvashatóan kitölteni!) 

 

1.) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: 

 

Budakeszi …………………………………………… utca ……………………. Szám 

 

Budakeszi …………………………………………… utca ……………………. Szám 

 

Budakeszi …………………………………………… utca ……………………. szám 

 

 

2.) A PÁLYÁZÓ NEVE (személyi igazolvány szerint kell kitölteni): 

 

Családi név: ………………………………………………. utónév: ………………….. 

 

Leánykori név: ………………………………………………………………………… 

 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………….. 

 

 

3.) A PÁLYÁZÓ ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKCÍME: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

4.) A pályázó ideiglenes lakcíme:  ..................................................................................  

 

     Bejelentkezés időpontja: ............................................................................................  

 

     Milyen jogcímen tartózkodik az ideiglenes lakásban:  ..............................................  

 

 

5.) JELENLEGI LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI: 

 

Bejelentkezés időpontja pontos cím: Milyen jogcímen lakik a lakásban 

  Tulajdonos* 

  Haszonélvező* 

  Családtag* 

  Bérlő* 

  Bérlőtárs* 

  Szobabérlő* 

  Szívességi lakáshasználó* 

  Hajléktalan*______________  
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6.) A PÁLYÁZÓ ÁLTAL LAKOTT LAKÁS NAGYSÁGA, KOMFORTFOKOZATA,  

 ÁLLAPOTA: ……………………………… m2 

 Komfortos*, félkomfortos*, komfort nélküli*, szükséglakás* 

- a lakás veszélyes (aládúcolt, bontási határozat van) * 

- a lakás egészségtelen (ÁNTSZ szakvéleménye szükséges) * 

 

7.) A lakásban életvitelszerűen lakók adatai: 

A pályázóval együtt összesen ………………. fő lakik. 

Neve: ...................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .........................................................................................  

Rokonsági kapcsolat: a lakás tulajdonosának/bérlőjének a  ...............................  

Neve: ...................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .........................................................................................  

Rokonsági kapcsolat: a lakás tulajdonosának/bérlőjének a  ...............................  

Neve: ...................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .........................................................................................  

Rokonsági kapcsolat: a lakás tulajdonosának/bérlőjének a  ...............................  

Neve: ...................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .........................................................................................  

Rokonsági kapcsolat: a lakás tulajdonosának/bérlőjének a  ...............................  

Van-e a lakásban tartósan beteg:  van – nincs*  

 

8.) A jelenlegi lakásból a pályázóval együtt költöző személyek: 

 Név: ....................................................................................................................  

 Név: ....................................................................................................................  

 Név: ....................................................................................................................  

 Név: ....................................................................................................................  

 Név: ....................................................................................................................  

 Név: ....................................................................................................................  

 Név: ....................................................................................................................  

 

9.) Tudja-e vállalni a lakás fenntartásának terheit?      Igen – nem 
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2. számú melléklet 

 

 

Szociális lakáspályázat pontrendszere50 
 

 

1.         Lakáshasználat jogcíme pont 

1.1.      Nincs lakhatási lehetősége (pl.: hajléktalan) 5 

1.1. Ideiglenes lakhatás (albérlő, szobabérlő) 4 

1.2. Családtag 2 

1.3. Bérlő, bérlőtárs 1 

2. Jövedelem 

2.1.      Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszerese 3 

2.2. Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum felé 5 

3. Lakóterület nagysága 

3.1     .4 m2/fő alatt 5 

3.1. 4-6 m2/fő között 4 

3.2. 6-8 m2/fő között 3 

3.3. 8-12 m2/fő között 2 

3.4. 12 m2/fő fölött  

4. Egészségügyi szempont 2-6 pont között 

4.1. A jelenlegi lakás veszélyes (aládúcolt, bontási határozat van) 5 

4.2. A jelenlegi lakás egészségtelen (ÁNTSZ szakvélemény) 5  

4.3. A jelenlegi lakásban tartós beteg van (orvosi igazolás) 5 

5. Kérelmezőre vonatkozó egyéb körülmény 

5.1.      Egyedülálló 1 

5.2. Nyugdíjas 5 

5.3. Gyermekét egyedül neveli 5 

5.4. fiatal házas 3 

5.5. Mióta él Budakeszin 3-5 évig 1 pont, 5-10 évig 2 pont, 10 év fölött 3 pont 

5.6. Munkahelye Budakeszin van 1-5 évig 1 pont, 5-10 évig 2 pont, 10 év fölött 3 pont 

5.7. Egy gyermekes 3 

5.8. Két gyermekes 4 

5.9. Három gyermekes 5 

5.10. Minden további gyermek esetén Plusz 1 pont 

5.11. Terhességet esetén (a 7. hónaptól lehet beszámítani) 1 

 

 

 

 
50 51/2008. (XII.17.) ör. Hatályos 2008. december 17. 
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Garzon (40 m2-es) lakások bérbeadási pontrendszere51 
 

 

1. Lakáshasználat jogcíme pont 

1.1. Nincs lakhatási lehetősége 5 

1.2. Ideiglenes lakhatás (albérlő, szobabérlő) 4 

1.3. Családtag 2 

1.4. Bérlő, bérlőtárs 1 

1.Jövedelem 

2.1. Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszerese 3 

2.2. Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum felé 5 

3. Kérelmezőre vonatkozó egyéb körülmények 

3.1. Fiatal házas 3 

3.2. Élettárs 2 

3.3.Egyedülálló 1 

3.4. Budakeszi lakos 5 

3.5. Budakeszin dolgozik 4 

 

 
51 51/2008. (XII.17.) ör. Hatályos 2008. december 17. 



 19 

Budakeszi Város Önkormányzat 1. sz. függelék 

Polgármesteri Hivatala 

K I M U T A T Á S 

az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról 

 

•  

Cím nettó 

alapterület 

(m2) 

státusz   

1. Erdő u. 83. 32 szükséglakás, (INO 

használja) 

1 szobás, szükséglakás  

2.  Erdő u. 98. 33 szociális, 1 szobás, szükséglakás 

3.  Fő u. 98. 50 szolgálati, (üres)  Tüdőgondozó 

4.  Fő u. 98. 91 Szolgálati jogcím 

nélküli 

lakáshasználat 

 Tüdőgondozó 

5. . Fő u. 133.  62 szolgálati 

(jogviszony 

megszűnt) (üres) 

1+2 fél szoba,komfortos 

6.  Fő u. 133. 46 szolgálati 

(jogviszony 

megszűnt) 

1+1 fél szoba, komfortos 

7. . Fő u. 164. 64 szolgálati 1 szobás, komfortos 

8.  Fő u. 187. 29 szükséglakás, (üres) 1 szobás,  

9. . Fő u. 187. 30 szociális 1 szobás, komfortos 

10.   Főu-229.   szolgálati, (üres) 2 szobás, komfortos   

11. . Petőfi u. 47. 31 Szociális (üres) 1 szobás, komf. Nélküli 

Petőfi Iskola épülete 

12.  Petőfi u. 47. 50 szociális 2 szobás, komfortos 

Petőfi Iskola épülete 

13.  Petőfi u. 47. 34 szolgálati 1+1 fél szobás, 

komfortos 

Petőfi Iskola épülete 

14.  Széchenyi u. 

94. 

50 szolgálati 

(jogviszony 

megszűnt) 

2 szobás, komfortos 

NSJ Gimnázium épülete 

15. . Széchenyi u. 

193. 

29 szociális 1 szobás, komfortos 

16.  Gilvánfa,  

Fő u.25. 

60 szociális 2 szobás, komf. nélküli  

17.   Táncsics 

u.14. 

44    Bontás alatt 

18.  Táncsics u.14. 67    Bontás alatt 

19.  Kossuth u.2. 87    Könyvtár használja 

20.  Fő u. 100. 56  Használati szerz. 2 szoba, kom.  

21.  Budaörsi út 

Repülőtér 

75   

 

Budakeszi, 2010. november 8. 

       Kalmár Lászlóné 

       Igazg.oszt.vez. 
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Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2. sz. függelék52 

 

 

K I M U T A T Á S 

az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 

 

 

 

sorszám 

 

cím 

nettó 

alapterület 

(m2) 

 

megnevezés 

1.  Dózsa Gy. tér 25. 377,7 Rendőrség 

2.  Fő u. 98 140 Törökbálinti 

Tüdőgyógyintézet 

3.  Fő u. 111. 48 Iroda Keszivíz kft. 

4.  Fő u. 127. 106 Múzeum 

5.  Fő u. 229. 116 régi óvoda 

6.  Petőfi u. 47. 22 kisegítő iskola 

7.  Sportpálya 43 Büfé 

8.  Fő u. 102 40,5 Üres 

9.  Petőfi u.18. 563 Mezei Mária emlékház 

10.  Knáb János u. 60. 3158 Széchenyi István 

Általános Iskola 

11.  Széchenyi u. 94. 2173 Nagy Sándor József 

Gimnázium 

12.  Iskola köz 3. 545 Czövek Erna Alapfokú 

Művészeti Iskola 

13.  Fő u. 177. 175 Rathauskeller” 

 

 

 
52 Módosította az 5/2014. (III.31.) ör. Hatályos 2014. április 1. 


