
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk Képviselő testülete 2015. június 25-ei ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a            
2015-2020. évre vonatkozó Lakásgazdálkodási Koncepciót, melynek „7. pontja az         
Életjáradék lakásért” rendszer. 
Az „Életjáradék lakásért” rendszer működésének lényege, hogy az Önkormányzat         
életjáradéki szerződéssel magántulajdonú lakások tulajdonjogához jut. A szerződő volt         
tulajdonos kerületi polgárokat holtig tartó lakáshasználati és életjáradéki jog illeti meg.           
Tulajdonuk átruházásáért rendszeresen emelkedő életjáradékot kapnak, lakáshasználati joguk        
fennállásáig a volt tulajdonuk ingyenes használata mellett, viselik az általuk használt lakás            
költségeit, megőrizve a lakás műszaki állapotát. 
Az életjáradéki szerződés érthető és egyszerű lényegét a Ptk. 6:497. § (1) bekezdés             
fogalmazza meg. „Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a         
járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más         
helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra       
jogosult ellenérték teljesítésére köteles.” Az életjáradék összegének folyósítása rendszerint a          
szerződő jogosult részére egy esetben egyösszegű, majd élete végéig havonkénti          
rendszerességgel történik. 
Az Önkormányzat a rendszer működtetésével önként vállalt feladatot lát el. A feladat            
lényege, hogy segítséget nyújt azoknak az idős személyeknek, akiknek tulajdonában lakás           
van, de azt anyagi lehetőségeik alapján nehezen tudják fenntartani és megélhetésük           
érdekében a lakás tulajdonjogát - életjáradéki szerződéssel - átruházzák az Önkormányzatra. 
Az életjáradéki szerződés célja, hogy biztosítsa az életjáradékos személy anyagi ellátását,           
létfenntartását, ezért a rendszer a lakáspolitikai célok megvalósulása mellett szociálpolitikai          
célokat egyaránt szolgál, hiszen a havonta rendszeresen kifizetett életjáradék összege          
várhatóan mentesíti az Önkormányzatot egyes szociális kötelezettségek alól is.  
  
A Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. október 7-i ülésén           
hozott 534/1999./XI.ÖK/X.7./ számú határozata alapján – 2001–2006 között – 32 életjáradéki           
szerződést kötöttünk, ezt követően új szerződés nem jött létre. Az eddig megkötött            
szerződésekben az életjáradék összegét befolyásolta a jogosult életkora és neme alapján           
várható átlagos élettartama, valamint az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakás forgalmi          
értéke. A lakás forgalmi értékéből 8 % levonásra került a rendszer működtetésére. A forgalmi              
érték 10 %-át a jogosult egy összegben megkapta, a fennmaradó összeg került felosztásra a              
szerződés várható időtartamának megfelelően, ez lett a folyósítandó életjáradék havi összege.  
  
  
Az elmúlt időszak tapasztalatait az 1. számú táblázat adatainak segítségével foglaltuk össze: 
 
2016. december 31-ig a még aktív 13 szerződés tekintetétben az adatok megvizsgálása után             
megállapítható, hogy a jogosultak részére kifizetett összeg ugyan meghaladta az ingatlan           
szerződéskötés időpontjában meghatározott forgalmi értékét, azonban az ingatlanok mai         
értéke - átlagosan 400 E Ft/m2 árral számolva -, 99%-kal, közel kétszeresére nőtt. Ezt              



figyelembe véve kimondható, hogy a megszerzett ingatlanok esetében, vagyonnövekedésről         
beszélhetünk. 
  
A 19 db megszűnt szerződés esetében az életjáradék jogcímen kifizetett összeg mindössze            
1,05%-kal haladta meg az ingatlanok szerződéskor megállapított forgalmi értékét, ugyan          
akkor a halmozott inflációt figyelmen kívül hagyva mindkét esetben kimutatható, hogy az            
előirányzott – kifizetésre váró - életjáradéki alap összege 18%-al alacsonyabb az induló            
forgalmi értékhez képest. 
  
A Lakásgazdálkodási Koncepció a következőt tartalmazza: „Az elmúlt időszak tapasztalatait          
felhasználva új konstrukciót kialakítva tovább lehetne fejleszteni ezt a formát, ezzel is segítve             
a lakásszám növekedését.”  
  
Az új konstrukcióban az életjáradéki szerződés megkötésekor esedékes egyösszegű kifizetés,          
illetve erre tekintettel a havonta folyósítandó járadék összegének várható alakulását az alábbi            
változat szerint mutatjuk be. 
  
  
Az eddig megkötött életjáradéki szerződések alanyainak életkorát megvizsgálva a 2. számú           
táblázatban egy olyan változatot modelleztünk, amelyben a Jogosultak várható élettartamát          
90 évben rögzítettük. 
Ebben az esetben az életjáradék alapja az ingatlan forgalmi értékének az 5%-os kezelési             
költséggel csökkentett összege. Az első, egyösszegű kifizetés az ingatlan forgalmi értékének           
10 %-a, ezt követően a havi életjáradék összegét úgy határozzuk meg, hogy a Jogosult              
várható élettartamát 90 évben rögzítjük és korcsoportonként a forgalmi érték 5%-kal           
(kezelési költség) + 10%-kal (egyösszegű utalás) csökkentett összege után a még fennmaradó            
értéket 5-25 évre arányosan elosztjuk. 
  
A 2017. évre elfogadott költségvetés 12.4 során – a jelenleg érvényben lévő szerződések             
fedezetén felül – rendelkezésre áll a kötendő szerződésekre 5 M Ft összeg. 
Javaslom, hogy a beérkezett kérelmek feldolgozása után a Szociális és Egészségügyi           
Bizottság javaslata alapján a Polgármester Úr hozza meg döntését, majd kösse meg az             
életjáradéki szerződéseket. 
A jelenleg hatályos, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint a             
nyugdíjba részesülő magánszemély által központi költségvetési szervvel vagy helyi         
önkormányzattal kötött életjáradéki szerződés révén megszerzett jövedelem, adómentes. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg             
határozatát. 
  
Budapest 2017. április 6. 
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