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Borsodbrita Kiizs69 Onl<ormf nyzat
sz6l6 212020. (I.30 .) szimri iinko
phly*zat l. mell6klete s:zerinti

l.l Az l. szfmri mell6kletben sze

szoci6lisan 16szorul6 sz:emelyek,
rnegl'elelnek, melyek az al6bbiak:
Ap1lyinonak az alitbbi e gytttes fel

a) a pdlydz6, valamint a vele egyiit
b) aptiyitz6nak, illetoleg a vele egy

nern halad.ja meg a mindr:nkori nyugd

$ (l)-(5) bckcz,dcsek renrie lkeziscit k

c) apitlydz6 kciztizemi dij h6tralekk,

d) apiiydzo nagykoni magyar 6l
e) ap6,lydzo. \,agy a vele egytitt kolt

szerzoddse nem az egytitteles ko
magatart6s tan[rsit6sa miirtt kertilt

t) a phly'itzo a kerelem benyrijt6sak
vagy tartozkodasi hellye es dletvitels

g) nyilatkozik arr6l, hogy v6llalja
lakni,

h) nyilatkozik arr6l, hcgy btintetoel
i) nyilatkozat6ban v6llalja. hogy

eleget tesz. melyhez iskc lal6togat6si

II./ A prlly'rlzatokat
mell6kleteivcl lchel
februir 10. napjfn

ll|.l Az 1. melldklet szerinti b6rlakr{s
kdltsege I 0"000.-Ft-t6l flrgyaszt6st6l

IV./ A bdrleti szerzode's fenn6ll6sa
mint elidegenitdsi.ikre vo natkoz6
torvdny (tovdbbiakban: I-ak6storve
a lak6sban lakni. Ennek megszegdse

3658

szrtciflis b6

$orso[66 I{tizs 69 6n f;"ornttinyz at
tit 42.

168 e-mail: bbotaph@gmail.com

lyit.ati kiir:is
akrlsok ig6nybev6tel6re

lakb6re havi 20.000.- Ft, a lak6sok 6tlagos fenntart6si
ggoen. melynek megfizetese a b6rlo kdtelezetts6ge.

latt a b6rlo koteles a lak6sok 6s helyis6gek b6rlet6re, val
s szabdlyokr6l sz6l6 1993. evi LXXVIII.
3. $ (2) bekezdds6ben loglaltak szerint 6letvitelszeruen
lmond6si oknak minostil.

icfieny

6pvisel6-testiilete a a szoci6lis b6rlakrisok b6rlet6r6l
nyzati rendelete alapjr{n piiyinatot hirdet jelen

lis b6rlakrlsok i96nybev6tel6re.

b 6 rlakrls o k r a pily ilzatot nyfjthatnak be azok a

4. $-6ban foglaltaknakk, akik a fenti rendelet

leknek kell megfelelnie:
kdltozo szem6lyek nem rendelkeznek vagyonnal,
t kdltdzo szemelyeknek az egy fore juto havi jdvedelme

nr i n i mum 25 0%-ttt. amelynek sz6mit6s6n al az Sztv . 10.
ll megleleloen alkalmazni"
.l nem rendelkezik apiiyizat benyrijt6sakor,
polg6r,

szemelyek b6rmelyikenek a b6rbead6val kotott berleti
telmdnyeivel ellentetes, botr6nyos, vagy ttirhetetlen

ntetdsre apiiyinatbenyrijt6s6t megelozo 5 even beliil,
es az azt megelozo I 6vben Borsodbot6n lak6hellyel

:erti itt tart6zkod6ssal rendelkezik.

berleti szerzodes fem6ll6sa alatt eletvitelszeruen fog

s nem fblyik ellene, illetve bi.intetlen eloeletu,
nden tankotelezett korir gyermeke tankotelezettsdgdnek

l6st mell6kel.

jelen felhivis 2. mell6klete szerinti phlyi,zati adatlapon ds annak
b6ta Kiizs6g Onkorm ilnyzatilhoz cimezve 2022.be ny[jtani

12.(10 616ig.



A berleti szerzodes vonetkozik a lak
bercndczcscinck hasznal rtara is.

V./ A p{ly{zatokat Borsodb6ta
beny0jtrisi hataridot kcive to elso

VII./A b6rbead6 6s b6rl6 egf iiflmii
1. A berbead6 a szocilLlis berlak

kotelezettsegek teljesiteset a
munkanapokon, el(rzetes drtesi
tbglaltak szerinti id,iben. dvente
haszn6latra vonatkc,z6 bej ele

A bcrlo kotcles ttirrLi a bdrbead6

A b6rlo a 2, pon:ban tirli
veszelyhelyzet fenrL6ll6sa miatt
hibaelh6rit6s elvegz:ds6t is k

4. Az ellenorzds sor6rL feltdrt hid
hatarido kittizeseve kciteles lblh

5. Amcnny'iben a bdrb:ado az ellcn
a bdrl6 a lakdst elo:retes bd
miisnak 6tengedte, it lak6st elc
megtenni.

6. A szociiilis berlakiist csak la
7. A bcrl6 kotclcs

a) a 3, melldkletben fbglalt bdrleti d
b) a lak6s 6tvetel6tol sz6mitott 30

vonatkozo szerzodeseket az dnkorm
c) az OnkorminyzatiHivatallal egy

majd 6s a koziizemidijak befizet6se
meghatdrozott hat6ridon lteltil benyirj

d) gondoskodni sziiksell szerirrt a sz
valanr i nt hr".rcnclczcsci ncll karbantarla
Lak6stdrvdny 13. {i (2) - (3) bekezdd

e)a
szoci6lis berlak6st es az ahhoz tafi_ozo
ak is megf'eleloen tisztdn tartani, a szii

0 iletvitelszertien a szoci6lis bdrlak
g) a szocidlis bcrlakas allag6t mcgo,

etdt rendben tarlani.
h) a kozds helyis6geket tiszt6ntartan

tasok dijainak, kdzlizemi k6ltsdgeinek
bdrlak6sra jut6 h6nyad6t tblyamatosa

meg6vni 6s a haszn6lat|val risszeftiggo kiildn szolg6lta

. valamint a b6rleti szerzldes mellekletdt k6pezo lak6s

6nkorminyzat K6pvisel6-testtitete bir6lja ela
i iildsen zirtiles kereteben.

iid6si kiitelezetts6gei az al:ibbiak:
rendeltetesszeni es gondos hasznttlatii. tov6bb6 a b6rloi
berlo nyugalmdnak z.avarasa n6lkiil a lak6sban
alapjan, 8-18 6ra kdz6tt, az dves ellenorzdsi tervben

b egy alkalommal ellenorzi. Nem rendeltet6siszeni
eseten elozetes drtesitds n6lkiil is vdgezheto ellen6rz6s.

It kipviseloje 6ltali ellenorzest.

kiviili k6resemeny, hibafelt6r6s, -elh6rit6s, illetoleg
ellenorzest ttirni, valamint a lak6son beliil sztiks6ges

biztositani.

ok megsztintetdsdre a bdrlot l5 napon beltil ird.sban,
vni ds a vdgrehait6st ellenorizni.

rrzis sor6n r,'agy, m6s rn6don tudom6st szerczarr6l, hogy
iihozzi\itrul6s nelktil m6s cdlra haszn6lta, bdrleti jog6t

te, alberletbe adta. koteles a szi.iksdges intezkedd,seket

celjir a lehet haszn6lni.

at megfizetni.
n beltil a kozizemi szolg6ltat6sok igdnybev6teldre

.y zattal kdzdsen me gkdtni,
ukodni

szolg6ltat6 6ltali igazol6s6t az onkorm6nyzat altal

rcialis bcirlak6s burkolatainak. ajtajainak 6s ablakainak,
rol, lclu.litasarol. potlasarol, cserejdrol, figyelemrnel a

tbglaltakra.

I y i sd geket j itrv iny es koze g6szs6giigy i szempontokn
ges rovar ds r6gcs6l6irt6st elv6geztetni.

i. az abban okozott k6rt megterileni, azepi.ilet kornyez

fizetni.

lakni.



j) a s'z.erz.odds megszfn6sekor
(legal6bb minden helyisd g tisztasdgi

k) a bdrleti szerzodes meghossza
0nkorm6nyzat KepviseLi-testti

8. A f'elek ak6r a szerzoddskotesk
a lakas visszaad6sakcr a lak6s
lak6sbercnclezeseket a brirbead6
elfogadott berloi kdltsegr6ritds lejdbe

9. A berlo a

berbead6 ir6sbeli
a) ilettdrs6t.

Lak6stc,rvdnyben
hozzi\trulls6val fe

b) testveret, fdltestverdt,
c) dletvitelszenien a lakrisban lak6

10. A berlo a szoci6.is b6rlak6st
szerzodesszegdsnek minristil.

Rorsodbti ta, 2022. jan url r 3 I .

les a szocidlis bdrlak6st tiszta, rendezett 6llap's1g2n
les6t kovetoen) visszaadni a bdrbead6nak,

ithat6. illetve a lakas a bdrlo rdszdre drtdkesitheto az
dontdse alapjfn.

. ak6r a megszrindsekor meg6llapodhatnak abban, hogy
es a - Lakastorveny 9llA. g-6ban megjel0lt

rendeltetds szerti haszn tiatra alkalmass6. a k6lcs6nri sen

,gjelolt kiveteleken tirl, a szocidlis berlakiisba csak a
tetellel fogadhada be

ermeke hdzastirsi.i'.

nem adhatja alberletbe. Ennek be nem tart6sa srilyos
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szoci6lis hr:lyzet

A p6lyhzat elbi16l,isa

A pfll'fzat - az egy-6t fel
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Komfortfokozat

tofi tt 1. 65,27
m2

2 komfortos

ocz.i ut 77 96 rn2 1J 6sszkomfortos
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m2

4 osszkomfortos
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r tiirt6n6 szocirllis b6rlakrls b6rbead6s6hoz

Fievelem!
ilag ezen adatlapon meghatdrozott m6don i1

nyek vehet6k figyelem be!
tjesiil6se eset6n - kizf r6lag abban az esetben
rytalanul kitiiltiitt adatlapon nyrijtottfk be!
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ll6klet

igazolt
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