
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

Az önkormányzati lakások elidegenítési szabályait a 20/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet           
szabályozza. 

 Az alábbi bérlő hatályos bérleti szerződéssel rendelkezik. 

Fanó Nóra a Budapest, XI. Ballagi Mór utca 10. III. 6. szám alatti 38 m2 alapterületű, 1                 
szoba, összkomfortos komfortfokozatú lakás bérlője. Kérelmező a 2013-ban kiírásra került          
„Üres és rossz műszaki állapotú lakások költségelven alapuló bérbeadására” elnevezésű          
pályázaton a fenti lakás esetében érvényes pályázatot nyújtott be, és a Szociális és             
Egészségügyi Bizottság a 362/2013. (XI. 20.) SZEB határozat alapján 2014. február 01.            
napjától 1 évre, majd 2015. február 01. napjától 15 évre határozott időtartamra 2030. január              
31. napjáig jelölte ki egyedüli bérlővé. Nevezett 2020. június 10-én lakásvásárlási kérelmet            
nyújtott be. 

A vételi szándéknyilatkozatot Lukavecz Leonóra mint bérlőtárs is aláírta. Nevezett a bérlő            
édesanyja. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes          
szabályokról alkotott 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 21. § (2)           
bekezdés kimondja, hogy:”Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli         
hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a         
gyermekét, valamint szülőjét.” 

A Törvény értelmében a bérlő tulajdonosi hozzájárulás nélkül is befogadhatja a szülőt,            
azonban automatikusan nem válik bérlőtárssá. 

A Budapest XI. kerület Ballagi Mór u 10. szám alatti Társasházban 51 db lakás és 2 db nem                  
lakás célú helyiség található, az Önkormányzat tulajdonában 6 db lakás van, az            
Önkormányzat tulajdoni hányada 8,55 %.  

  

  

  

  

  

  



A 20/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 2. §-a szabályozza az elidegenítéssel kapcsolatos            
tulajdonosi jogok gyakorlását, valamint a 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „Lakást            
elidegeníteni kizárólag a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv döntése alapján lehet.”, továbbá           
e rendelet 14. §-a szabályozza a vételár mértékét: „Ha a lakást az Ltv-ben biztosított              
elővásárlási jog jogosultja a 5. §-ában foglaltak alapján vásárolja meg – a rendeletben             
meghatározott kivételekkel – a vételár a lakás beköltözhető forgalmi értékének legalább           
hetven százaléka.” 

  Budapest, 2020. június 13. 
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