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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásokról és 
a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) rendelete 20. § (5) 
bekezdése, valamint az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
Vagyonkezelő) között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés l. mellékletének 
1.1.19 pontja, egyaránt éves beszámolási kötelezettséget ír elő a Vagyonkezelőnek az 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások (a továbbiakban: Lakások) ellenőrzésének 
tapasztalatairól. 

A Vagyonkezelő elkészítette az előírt tájékoztatót (1. melléklet), amelyben a Lakásállomány 
alakulásán, statisztikai adatainak elerozésén túl részletezi a 2013. évben kezdeményezett 
ütemezett, illetve rendkívüli bérleményellenőrzések tapasztalatait. 

Az évente, ütemezetten teljesített bérleményellenőrzési kötelezettséget a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény írja elő. A Vagyonkezelő az ütemezett bérleményellenőrzéseket mind a 
bérlők, mind pedig a jogcím nélküli Iakáshasználók által lakott lakásokban elvégzi. Az 
ütemezett bérleményellenőrzések keretében ellenőrzik a lakás rendeltetésszerű használatát, a 
lakásban tartózkodók lakáshasználatának jogszerűségét, illetve a lakbér és közüzemi 
tartozások fennállását. 

A 2012. évi adatok alapján megállapítható, hogy a 2013. évben - a bérleményellenőrzések 
tekintetében -javult a bérlők, illetve a használók együttműködési készsége. Az előző évhez 
képest növekedett azon bérlemények száma, ahol első kiértesítés alapján eredményesen 
lefolytatható volt az ellenőrzés, ugyanakkor számos lakásba - többszöri kiértesítés ellenére -
a Vagyonkezelő nem jutott be. Az együttműködést elmulasztó bérlők, illetve használók felé 
2014 márciusában a Vagyonkezelő megteszi a szükséges intézkedést. 

Számos esetben tapasztalta a Vagyonkezelő, hogy a bérlők, illetve a használók a lakást nem 
rendeltetésszerűen használják, a bérlői feladatkörbe tartozó karbantartási és felújítási 
munkákat (festés, mázolás, nyílászárók-, burkolatok- és berendezési tárgyak javítása, 
karbantartása, felújítása, cseréje) nem végzik el. A mulasztó bérlőkkel szemben az írásbeli 
felszólítás egy-két esetben eredményre vezet, azonban előfordul, hogy a bérlő többszöri 
felszólítás ellenére sem tesz eleget a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek. A 
karbantartási kötelezettségek elmaradása részben a bérlők anyagi lehetőségeiből, de a lakás 
rossz állapota sok esetben a lakóépület műszaki állapotából (szigetelés hiányából adódó 
vizesedés) fakad. 



Az l. mellékletben ismerteti a Vagyonkezelő a bérleményellenőrzések során feltárt közüzemi 
hátralékok szolgáltatók szerinti megoszlását és az érintett bérlők számát is. A kimutatásban 
szereplő számok vélhetőerr tovább növekednek majd, ha a korábban bérlői, illetve használói 
együttműködés hiányában nem ellenőrzött lakásokban is sikerül a bérleményellenőrzést 
lebonyolítani, és az érintettektől a számlákat bekémi. 

A rendkívüli bérleményellenőrzéseket a Vagyonkezelő munkatársainak saját észlelése, az 
Önkormányzat tisztségviselőinek, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, illetve a bérlők 
vagy a tulajdonosok bejelentése alapján folytatja le a Vagyonkezelő. A rendkívüli 
bérleményellenőrzéseket megalapozó panaszok különösen a közműszolgáltatás illegális 
igénybevétele, renitens magatartás, rongálás, közös terület engedély nélküli használata. A 
2012. évhez képestjelentősen növekedett a 2013. évben lebonyolított rendkívüli ellenőrzések 
száma, abejelentések nagy része megalapozott volt. Azokban az esetekben, amikor a lakásban 
lakónak a bérletijogviszonya fennállt, a Vagyonkezelő a bérleti szerződést felmondta. 

Budapest, 2014. március" t-"· 
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Beírt szöveg
                  1. melléklet az előterjesztéshez






































