
Ügyintéző:  

Telefon:  

 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

a lakásrendelet 7.§ e) pontja alapján családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak 

áldozataként krízishelyzetbe került személy részére 

 

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, 

Bakáts tér 14.) mint bérbeadó másrészről 

, mint bérlő között az alábbi feltételekkel: 

1.) A …. Budapest ajtó alatti lakás a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonában áll. 

A lakás tényleges komfortfokozata:  

Lakbér szerinti komfortfokozata: 

A lakás alapterülete: 

A lakás helyiségei:  

2.) A lakással rendelkező szerv: Bp. Főváros  IX. ker. Ferencváros Önkormányzata 

Az ügyirat száma:  

kelte:  

3.) A lakás átvételét megelőzően a bérlő közjegyző előtt kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz arról, 

hogy a bérleményt határozott idő leteltekor elhagyja a 11. pont szerint. 

4.) A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelölt lakást ……. napjától 

HATÁROZOTT IDŐRE. Határozott idő lejárta: ……………….. 

A bérbeadás feltétele a FESZGYI -vel való rendszeres együttműködés a krízishelyzet megoldása 

érdekében. 

A  FESZGYI kapcsolattartó munkatársa………………………..… (név, telefon, e-mail cím) 

5.) A lakás leltár szerinti bútorokkal, használati tárgyakkal felszerelve kerül bérbeadásra, amely 

átvételét a bérlő átadási jegyzőkönyv aláírásával igazolja. 

6) A bérlő a lakás használatáért havonta díjat köteles fizetni. 

A lakbér: XXX,-Ft/hó 

Bérlő a hatályos önkormányzati rendelet 17.§ (4) bek. alapján tárgyi lakásra XXX,-Ft/hó + ÁFA víz- és 

csatornadíj összeget köteles fizetni, mely összeget bérlő a FEV IX. Zrt. által kiállított számla alapján fizet. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy köteles a bérbeadónak bejelenteni, ha a bérlakásban lakó személyek 

száma, ill. a lakás komfortfokozata változik.A víz- és csatornadíjat a bérlő a Díjbeszedő Holding Zrt. felé 

fizeti. 

A közművek átírásáról a bérlő 10 napon belül köteles gondoskodni a közmű szolgáltatóknál, és az 

átírásról szóló igazolást bemutatni a FESZGYI kapcsolattartó munkatársa részére. 

 



7.) A bérlő és a vele együtt lakó személyek: …………………………………………..(Név, szül.adatok), 

…………………………………………..(Név, szül.adatok), …………………………………………..(Név, szül.adatok) a lakást 

rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használhatják. 

8.) A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja lakásába szülőjét, házastársát, 

gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét. Más személyt a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával 

fogadhat be.  

9.) A lakásra  albérleti szerződés nem köthető, albérletbe adás esetén a bérleti szerződés azonnali 

hatállyal felmondásra kerül. 

10.) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, illetve a 

lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét, és annak időtartamát írásban a bérbeadó részére 

bejelenteni. 

11.) A lakásbérleti szerződés megszűnésére az 1993.évi LXXVIII. törvény, valamint a 30/2020. (X.13.) 

számú rendelet rendelkezései az irányadóak. A lakásbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő a 

lakást – külön megállapodás hiányában – tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

köteles a bérbeadónak visszaadni a bérleti jogviszony megszűnését követő 5 (öt) napon belül. 

12.) A bérbeadó a bérleti szerződést írásban cserelakás felajánlása nélkül is felmondhatja, ha 

-   a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, a 4. § (8) 
bekezdésben rögzítettek alapján, 
-  a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást tanúsítanak, 
- -a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, 
illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják, 
- a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését 
nem menthető okból elmulasztja, 
-  a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti. 

 
13.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény, valamint a 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati 

rendelet előírásai, illetve a Ptk. megfelelő szabályai az irányadóak. Az ezzel ellentétes szerződési 

kikötések és feltételek semmisek. 

14.) Egyéb megállapodások:  

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag aláírták. 

Budapest,  

 Baranyi Krisztina 

 polgármester megbízásából 

 

 ____________________  ______________________  

 csoportvezető Bérlő 


