
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 17/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére 

  

 
Tárgy:  A lakásbérleti jogviszonyra jogosultság feltételrendszerének szigorítása 

 
Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

Amint az közismert, a Kormány a közelmúltban módosította „a lakásépítési támogatásról” 

szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletet. 

A jogszabály számos olyan új rendelkezést tartalmaz, amelyek garanciákat jelentenek arra, 

hogy a kedvezményben részesülők életvitele megfeleljen az általános közfelfogás szerint 

elfogadott normáknak.  

Ezen rendelkezések különösen az alábbiak:  

„3. § (1) A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha 

 

l) az igénylő és házastársa 

 

la) büntetőjogi felelősségét a bíróság a 2012. január 1-től hatályos Büntető Törvénykönyvről 

szóló 1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezetében, vagy a 309. §-ában, a 310. §-ában, a 310/A. §-

ában, 311/B. §-ában vagy a 2012. január 1. előtt hatályos Büntető Törvénykönyv XVIII. 

fejezetében, vagy a 288. §-ában, 310. §-ában, 310/A. §-ában, 311. §-ában, 311/A. §-ában, 

311/B. §-ában, 312. §-ában vagy 314. §-ában, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 

évi C. törvény XXXV., XXXVI., XXXVII. vagy XXXIX. Fejezetében meghatározott 

bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy 

 

lb) büntetőjogi felelősségét a bíróság az la) alpontban meghatározott bűncselekmények miatt 

megállapította, de a családok otthonteremtési kedvezménye igénylésének időpontjában az 

igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült; 

 

7/B. § (8) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összeg akkor igényelhető, ha az igénylő a 

családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál 

nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga − házastársak esetén legalább az egyik fél − 

legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a Tbj. 5. §-a szerinti 

biztosítottként szerepel − ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban 

legfeljebb 15 nap megszakítás van. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás 

napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti 

jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött 

idő nem számít bele. A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti elismerhetőségének 

részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot. 

 

(9) A (8) bekezdés alkalmazásában biztosítottnak minősül az igénylő, ha a családok 

otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem 

a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és 

b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen legalább 2 évig 

ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve 

bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének 

hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar 

nyelvű fordításával igazolja.” 

 

Azt gondolom, hogy a kormányzati szándék a társadalom széles körében messzemenő 

támogatásnak örvend, egyúttal indokoltnak tartom, hogy Önkormányzatunk is hasonló 



tartalmú szabályozási környezetet teremtsen a saját tulajdonában álló lakáscélú ingatlanjainak 

bérbeadására vonatkozólag is. Az erkölcsi fedhetetlenséget nem csak a bérlő személye, hanem 

a vele együtt az önkormányzati tulajdonban álló lakást használó valamennyi személy 

tekintetében is szükséges lenne jogosultsági követelményként, vagy későbbiekben éppen 

azonnali felmondási okként meghatározni.  

Kérem Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy előterjesztésemet megvitatni, az alábbi határozati 

javaslatot pedig támogatni szíveskedjenek.  

 

Budapest, 2016. január 20. 

         Szilágyi Zsolt s.k. 

 képviselő 

 

Határozati javaslat 

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete akként dönt, hogy  

1.) 

felülvizsgálja a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) rendeletét, annak érdekében, hogy a jogosultsági feltételek 

megfelelő garanciát jelentsenek arra, hogy kizárólag az általános közfelfogás szerint 

elfogadott normák szerint élő igénylők lakásigényei kerüljenek kielégítésre az önkormányzati 

tulajdonban álló lakáscélú ingatlanok által.  

felelős: Polgármester 

határidő: 2016. február 20. 

2.) 

felkéri a Polgármester urat, hogy a felülvizsgálatot követően a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) rendelet 

módosítását terjessze a Képviselőtestület elé döntéshozatal céljából.  

felelős: Polgármester 

határidő: 2016. március 31.  

 

 


