
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 
Hatályon kívül helyezte a 30/2006 (V. 2.), valamint a 31/2006 (V. 2.) sz. rendelet 2006. május 2-ától  
 
 
 24/2002. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről szóló, 
többször módosított 14/1996. (V.30.) sz. önkormányzati rendelet ( továbbiakban: bérleti 

rendelet ) módosításáról 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben, valamint Budapest Főváros Közgyűlése 
50/1995. (X.20.) sz. önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § 
A bérleti rendelet 18/A §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:  
 
„ (4)  A krízishelyzet alapján  benyújtott kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a 
jelen rendelet 4. §-ában, illetve 12. §-ában megfogalmazott előírásokat. „ 
 
2. § 
(1 ) Jelen rendelet 2002. május 01. napján lép hatályba. 
 
(2) A bérleti rendelet jelen rendelettel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
Budapest, 2002. április 25. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 

Általános és részletes indokolás 
Az önkormányzat rendelete lehetővé teszi, hogy krízishelyzetben lévő családok részére a 
Képviselő-testület bérlakást biztosítson. A rendeletben definiálásra került az eljárási rend, a 
krízishelyzet fogalma, a lakásjuttatás időtartama, a fizetendő bérleti díj. A gyakorlati 
alkalmazás során merült fel az a probléma, hogy már nagyon rövid idejű kerületben 
tartózkodás esetén is benyújtották kérelmüket a rászorult családok. A szabályozás 
egységessége érdekében szükséges, hogy az öt éves folyamatos kerületben tartózkodás, 
meghatározott jövedelmi viszonyoknak történő megfelelés előírásként jelenjen meg. A jelen 
rendeletmódosítás ennek megfelelően készült el. 
 
 Budapest, 2002. április 25. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. április 30. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
                  jegyző 
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