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n KEDVES OLVASÓ!

Hiánypótló kiadványt tart a kezében. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban sok információ elérhe-
tő a város, illetve a bérbeadást bonyolító Lész Kft. honlapján, de a 
lényeges tudnivalókat, gyakorlati tennivalókat összefoglaló kiadvány 
eddig nem készült.

A kiadvány tartalmazza legfontosabb elérhetőségeinket (telefon, 
e-mail, személyes ügyfélfogadási rend) annak érdekében, hogy a fel-
merült kérdésekre a választ minél gyorsabban és kielégítő módon 
megadhassuk.

Társaságunk célja, s egyben érdeke, hogy a meglévő ingatlanállo-
mányt gazdaságosan működtessük, ezáltal a bérlők részére színvo-
nalasabb szolgáltatást nyújtsunk.

Ennek egyik eszköze, hogy a megüresedő lakások a lehető legrövi-
debb ideig álljanak üresen, a megfelelő felújítás után az új bérlő mi-
előbb beköltözhessen.

A bérlők kényelmét szolgálja a belvárosban 2015. év végén megnyi-
tott, önkormányzati cégek  közös ügyfélszolgálati irodája, ahol a vá-
ros lakói egy helyben intézhetik a vízszolgáltatással, a szemétszállí-
tással, a parkolással, illetve a bérleményekkel kapcsolatos ügyeiket.
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ÜRESEN ÁLLÓ LAKÁS BÉRBEADÁSA

A bérbeadás ideje 1 év (bizonyos esetekben 5 év is lehet).
A hatályban lévő lakásrendelet szerint a lakás bérbeadás szociális, 
költségelvű, vagy piaci jelleggel történhet.

Üresen álló önkormányzati lakás pályázat útján adható bérbe. 

A polgármesteri hivatal nyílt pályázati felhívást tesz közzé a helyi saj-
tóban, melynek tartalmaznia kell:

• a lakás hasznosításának jogcímét, jellegét

• a lakás címét

• a lakás alapterületét, szobaszámát, egyéb helyiségeinek felsoro-
lását, komfortfokozatát

• a fajlagos és az alaplakbér havi összegét

• a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költségét

• a pályázaton való részvétel és a bérbeadás feltételeit

• a csatolandó dokumentumok felsorolását

• a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét

• a pályázat elbírálásának várható idejét

A pályázatot írásban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban kell 
beadni, a pályázati kiírásban megjelölt helyen a megadott határidő-
ben. A pályázatok sorolásáról a lakásügyekért felelős szakbizottság 
dönt.
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n SZOCIÁLIS ALAPÚ LAKÁSBÉRBEADÁS

Szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadásra az a személy 
nyújthat be pályázatot, aki szerepel a szociális helyzet alapján lakás-
bérbeadást igénylők nyilvántartásában és Zalaegerszeg város köz-
igazgatási területén legalább három éve lakóhellyel, vagy legalább öt 
éve tartózkodási hellyel rendelkezik.

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltétele, hogy a pályázó 
egy főre jutó havi nettó jövedelme ne haladja meg a nyugdíjminimum 
(2018-ban: 28.500 Ft) 350%-át, egyszemélyes háztartás esetén a 
450%-át. További feltétel, hogy nem rendelkezik olyan ingatlan, jár-
mű, vagyoni értékű jog tulajdonjogával, illetve pénzintézetnél nyilván-
tartott összeggel, melynek külön-külön számított értéke az 1.140.000 
Ft-ot, együttes összege a 2.280.000 Ft-ot nem haladja meg.

Azonos családi helyzet (kiskorú gyermek eltartása, egy főre eső ha-
vi átlagos nettó jövedelem, szociális helyzet, lakhatási körülmények) 
alapján a szakbizottság azt a fizetőképes pályázót részesíti előnyben, 
aki a leghosszabb időszakra – legalább 1 év, legfeljebb 5 év – vállalja 
a lakbér és a külön szolgáltatások díjának megfizetését.

A külön szolgáltatások számított költsége a lakás egy m2-re jutó költ-
ségének (450 Ft/m2) szorzata.
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n KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ LAKÁSBÉRBEADÁS

Költségelvű bérbeadásra az a személy pályázhat, aki jövedelmi viszo-
nyai alapján nem minősül szociálisan rászorulónak és Zalaegerszeg 
közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel, vagy legalább 
három éve tartózkodási hellyel rendelkezik.

Azonos családi helyzet (kiskorú gyermek eltartása, egy főre eső ha-
vi átlagos nettó jövedelem, szociális helyzet, lakhatási körülmények) 
alapján a szakbizottság azt a pályázót részesíti előnyben, aki a leg-
hosszabb időszakra- legalább 1 év, legfeljebb 5 év – vállalja a fizeten-
dő lakbér előre, egyösszegben történő megfizetését.

A nyertes pályázónak a lakás havi lakbérének kétszeres összegével 
azonos összegű óvadékot kell fizetnie.

A fentiektől eltérő módon pályázati eljárás mellőzésével egyes mun-
kakörökhöz, vagy tevékenységekhez, bérlőkijelölési jog alapján, köz-
gyűlés egyedi elbírálása szerint, cserelakás biztosításával történő 
bérbeadás, illetve a helyi gazdaság élénkítése érdekében lehet lakást 
bérbe adni.

Ezekben az esetekben a bérbeadás költségelven történik.

Minden bérleti konstrukció esetében általános feltétel, hogy há-
zastársak, illetve testvérek közös kérelmére bérlőtársi szerződést 
kell kötni, más személlyel bérlőtársi szerződés nem köthető.

A bérleti szerződés újbóli megkötésére akkor kerülhet sor, ha a 
bérbeadást igénylő személy lakbértartozással, illetve közüzemi díj, 
vagy ezekhez kapcsolódó peres eljárás költségeivel nem tartozik.
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n NYUGDÍJASHÁZI LAKÁSBÉRBEADÁS

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.

A kérelem benyújtásának feltételei: 

• a kérelmező a 60. életévét betöltötte,

• saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellá-
tásban részesül,

• legalább 1 éve zalaegerszegi lakos,

• önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt 
segítségre szorul és a családi gondozást nélkülözi, 

• háziorvosa szerint közösségi együttélésre alkalmas,

• a bérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik önkormány-
zati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonnyal,

• a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A nyugdíjasházi elhelyezés történhet:

• önkormányzati érdekből,

• szociális rászorultság alapján,

• életkori és egészségi állapot miatti rászorultság alapján.

Szociális rászorultság alapján igényelhet nyugdíjasházi lakást az a 
személy, aki a felsorolt feltételeknek megfelel és vállalja, hogy a lega-
lább komfortos bérlakására fennálló lakásbérleti jogviszonyát a nyug-
díjasházi bérlőkijelölés esetén felmondja és korábbi lakását a bérbe-
adónak térítés nélkül visszaadja.
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Életkori és egészségi állapot miatti rászorultsággal történő bérbe-
adásra nyílt versenytárgyaláson lehet pályázni. A pályázatokat meg-
határozott formanyomtatványon, a kiírásban megjelölt helyen és ha-
táridőben, zárt borítékban kell beadni.

A licitálásos versenytárgyalá-
son az adomány összegére 
lehet licitálni. Az induló ösz-
szeg 2 millió Ft. 

A kijelölt bizottság azt a pá-
lyázót hirdeti ki nyertesnek, 
aki a legmagasabb összegű 
adományt ajánlotta fel.

A nyugdíjasházi lakás a pol-
gármester hozzájárulásával 
csak akkor cserélhető el, ha 
a cserélő fél is jogosult nyug-
díjasházi elhelyezésre.

A bérlő közeli hozzátartozója 
a Gondozási Központ veze-

tőjének engedélyével évente legfeljebb 60 napot tartózkodhat szálló-
vendégként a lakásban.

A nyugdíjasházi lakás bérlője a lakásba nyugdíjas házastársát, nyug-
díjas gyermekét, illetve nyugdíjas szülőjét befogadhatja, továbbá kü-
lön hozzájárulással a nyugdíjas élettársát valamint nyugdíjas testvé-
rét is.

Ha a bérlő összeférhetetlen magatartást tanúsít, a bérbeadó a bérleti 
szerződést felmondhatja.

Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést 5 éven belül felmondja és 
a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a 
bérbeadónak visszaadja, másik lakásra, vagy pénzbeli térítésre tart-
hat igényt.

A nyugdíjasház „nem szociális intézmény”, ezért a különböző szolgál-
tatásokat, mint például az étkeztetés, házi segítségnyújtás, vagy idő-
sek klubja, csak külön térítés ellenében vehető igénybe.

n KOMFORT NÉLKÜLI LAKÁS BÉRBEADÁSA

Határozott időre – legfeljebb egy évre – komfort nélkül lakásban he-
lyezhető el az az igénylő, aki rendkívüli élethelyzetbe került és lakha-
tását önerőből megoldani nem tudja.

A komfort nélküli lakás bérlőjét a polgármester jelöli ki.
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NEM ÜRESEN ÁLLÓ LAKÁS BÉRBEADÁSA

Lakásbérleti jog folytatása

Önkormányzati lakás esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog 
folytatására, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat 
be a lakásba, bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitel-
szerűen a lakásban lakott. Jogviszony folytatásra jogosult személyek:  
házastárs, gyermek,  a befogadott gyermekének az együttlakás ideje 
alatt született gyermeke, szülő.

Lakásbérleti jog meghosszabbítása

A szociális helyzet alapján történt, határozott időre szóló bérleti jogvi-
szony meghosszabbítható és ismételten szociális helyzet alapján ad-
ható bérbe, ha a bérlő a feltételeknek továbbra is megfelel és lakbér, 
vagy közüzemi díjtartozással nem rendelkezik.

A költségelven bérbe adott lakás határozott idejű bérleti jogviszonya 
meghosszabbítható, ha a bérlő lakbértartozással és egyéb közüzemi 
díjtartozással nem rendelkezik.

A bérleti jogviszony lejárta előtt legalább 60 nappal a hivatal vizsgálja 
a feltételek fennállását, amelyhez a bérlő köteles adatokat, igazolá-
sokat szolgáltatni.

A bérlő és a bérbeadó feladatai:

• A bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, az 
épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotá-
ról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyisé-
gek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

• A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, 
ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, 
cseréjéről, valamint az elektromos vezetéknek a lakásban lévő 
fogyasztásmérőtől, ill. biztosító táblától kezdődő szakaszán ke-
letkezett hibák javításáról.



FIATAL CSALÁDOK OTTHONA

Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/A.

Pályázhatnak azok a fiatalok, akik házastársak, vagy regisztrált élet-
társak, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen mun-
kahellyel, vállalkozással rendelkeznek.

A pályázók legalább egyikének kereső te vékenységet kell folytatnia, 
illetve zalaegerszegi lakóhellyel, vagy munkahellyel, vállalkozással kell 
rendelkeznie.

További feltétel, hogy a pályázók egyike sem töltöt te be a 40. élet-
évét, nem rendelkeznek beköltözhető lakással, vagy egyéb forgalom-
képes vagyonnal, nincs önkormányzati lakásbérleti szerződésük, vál-
lalják a kötelező takarékoskodást.

(Az induló előtakarékosság legkisebb összege 285.000 Ft, továbbá 
a pályázóknak havonta legalább 21.375 Ft megtakarítást kell vállal-
niuk.)

A pályázatot az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.

A szerződés a szakbizottság kijelölése alapján legfeljebb 5 évre köt-
hető.

A szállást üzemeltető Lész Kft.. köteles gondoskodni az épület kar-
bantartásáról, az épület központi berendezéseinek üzemképes álla-
potáról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá 
a helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

A szállást használó köteles gondoskodni a szállás burkolatainak, nyí-
lászáróinak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlá-
sáról és cseréjéről, valamint az elektromos vezetéknek a szállásban 
lévő fogyasztásmérőtől kezdődően keletkezett hibák kijavításáról.
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NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEK

A bérelhető helyiségeket a Lész Kft. a helyi, megyei napilapban, az 
önkormányzat hivatalos internetes oldalán (www.zalaegerszeg.hu), 
valamint saját honlapján (www.leszkft.hu) meghirdeti.

A pályázaton való részvétel esetén bá-
natpénzt kell fizetni, mely megegyezik 
a pályázatban szereplő helyiség 1 havi 
bruttó bérleti díjával. A megfizetett ösz-
szeg eredményes pályázat esetén vagy 
az óvadékba, vagy a fizetendő bérleti díj-
ba beszámít. A vesztes pályázók részé-
re az ajánlati kötöttség lejártát követő 15 
napon belül kerül kamatmentesen visz-
szautalásra a bánatpénz.

Elveszíti a pályázó a bánatpénzt, ha az 
ajánlatát az ajánlati kötöttség alatt visz-
szavonta, vagy a szerződéskötés neki 
felróható okból hiúsult meg.

A pályázati nyertessel az eredményhirdetéstől számított 30 napon 
belül kerül sor a szerződés megkötésére, melynek további feltétele, 
hogy óvadék címén bruttó 2 havi bérleti díjat be kell fizetni.

Eredménytelen pályázat esetén az ismételt pályáztatás csökkentett 
indulóárral is kiírható, a csökkentés mértéke maximum 50 % lehet.

Lehetőség van versenyeztetés nélküli bérbeadásra is abban az eset-
ben, ha a bérlet időtartama a 3 hónapot nem haladja meg.

A bérlő köteles gondoskodni:

• A helyiség burkolataink, ablakainak és berendezéseinek karban-
tartásáról, felújításáról, megállapodás alapján pótlásáról, vala-
mint cseréjéről,

• A helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, 
védőtető, előtető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezés kar-
bantartásáról,

• Az épület olyan berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a 
bérlő kizárólagosan használ,

• A nem háztartási szemét elszállításáról,

• A társasházi közös költségek, közüzemi díjak megfizetéséről.

• A bérleményben átalakítási, felújítási munkákat csak a bérbeadó 
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet végezni.



FONTOS TUDNIVALÓK

• A villamoshálózatot mindig rendeltetésének megfelelően hasz-
nálja! Minden világítótesten felirat tájékoztat arról, hogy legfeljebb 
mekkora teljesítményű fényforrással szabad használni (40, 60, 
100 W) Ha a lakásban egyszerre több, nagyobb energiaigényű 
elektromos készülék üzemel, előfordulhat, hogy a túlterhelés mi-
att a kismegszakítók, vagy olvadó biztosítékok lekapcsolódnak, 
ilyenkor szüneteltesse a használatot és egyidőben ne működtes-
se a vasalót, mikrohullámú sütőt, automata mosógépet.

• A gázkészülékeket fokozott elővigyázatossággal szabad üze-
meltetni, mivel a gáz mérgező és a levegővel robbanó elegyet 
alkot. Ha gázszivárgást tapasztal, zárja el a készüléket, alapo-
san szellőztessen és hívjon szakembert! A hiba elhárításáig ne 
használjon gyufát, vagy bármilyen más nyílt lángot, ne használja 
a csengőt és a villanykapcsolókat! Évente ellenőriztesse szak-
emberrel a gázkészülékeket, melynek dokumentációját gondo-
san őrizze meg!

• Ügyeljen a WC rendeltetésszerű használatára, ellenkező eset-
ben dugulás következhet be. Amennyiben a vízhálózat működé-
sében zavart észlel (csöpög a csap, vizesedik a fal, korábbiaktól 
eltérően magas vízfogyasztás jelentkezik) sürgősen kérje szak-
ember segítségét!

• A penészesedés elkerülése érdekében nagyon fontos a gyakori 
szellőztetés, a belső pára csökkentése.

• Nagyon fontos, hogy a belső hőmérséklet legalább 20 0C legyen. 
Energia megtakarítás szempontjából javasolt a folyamatos, nor-
mál hőmérsékletű fűtés.

• Rendszeres odafigyeléssel és karbantartással sok hiba és javí-
tás megelőzhető.
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

n  Tarthatok-e kutyát a lakásban?

Erről a helyi jogszabály rendelkezik.

n  Jogosult vagyok-e a társasház lomkamráját használni úgy, 
 hogy nem vagyok tulajdonos?

Igen. Az épületben lakók a lakásuk tulajdoni hányadának megfe-
lelően jogosultak használni a közös helyiségeket.

n  A bérlő lakásánál a kémény állaga nem megfelelő a 
 szakemberek szerint. Kinek kell finanszírozni a 
 hibajavítást?

A kémények a társasház közös tulajdonát képezik, ezért a javí-
tásról a társasházi közgyűlés dönt, a finanszírozás a társasház 
feladata.

n  A bérlő vagy a Lész Kft. köti-e meg a lakásban lévő órák 
 fogyasztására a közüzemi szerződéseket?

A bérlő köteles a lakásban lévő közszolgáltatásokat mérő órák 
fogyasztására külön közüzemi szerződést kötni a szolgáltatók-
kal. A közüzemi szolgáltatások díját a bérlő fizeti.
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n  Bejelenthet-e a bérlő közös helyiségekre vonatkozó hibát? 
 (Pl.: a lépcsőházban nem ég a villany)

A társasház közös képviseletét ellátó társasházkezelő jogosult 
intézkedni. 

n  Mi alapján fizeti meg egy bérlő a társasházban a 
 különszolgáltatási díjat?

A bérlő a különszolgáltatási díjat a társasházközösség által el-
fogadott mértéknek megfelelően fizeti meg. Az adott társasház 
tulajdonosokból álló közgyűlése dönt a közös költség számítási 
módjáról és annak összegéről. 

n Bérlő vagyok és biztosítási káresemény történt a 
 bérleményben. Mi a teendőm?

Mindenképpen be kell jelenti ezt cégünk ügyfélszolgálatán. 
Amennyiben társasházi biztosítással rendelkezik a ház, az aláb-
bi két lehetőség közül dönthetünk:

• a házkezelő jelenti be a biztosítónak és javíttatja meg a hibát. 
Ebben az esetben a társasház kapja meg a kártérítési ösz-
szeget.

• a bérlő is bejelentheti és megjavíttathatja, ekkor ő kapja meg a 
biztosítási kárkifizetési összeget.
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n Bérlőként miért nem vehetek részt a társasházi 
 közgyűlésen, holott az ingatlanban lakom már sok éve?

A társasházi közgyűlésen csak a tulajdonos vagy az általa meg-
hatalmazott személy lehet jelen és vehet részt a döntéshozatal-
ban. A bérlők számára lakógyűlésen van lehetőség arra, hogy 
fontos ügyekben ismertessék álláspontjukat a Lész Kft.-vel.

n A társasházi házirend szabályai vonatkoznak a bérlőkre is?

Igen. A társasházi törvény rendelkezése értelmében a bérlőknek 
is be kell tartaniuk a házirend rendelkezéseit. Ennek megszegé-
se miatt felelősségre is vonhatók hasonlóan, mint a társasházi 
tulajdonos.

n Köteles-e a bérlő beengedni az ingatlanba a közös 
 képviselőt, ha azonnali intézkedést követel egy 
 káresemény (pl. csőtörés)?

A társasházi törvény szerint a bérlőnek kötelezettsége együtt-
működni a közös képviselővel a rendkívüli káresemény vagy 
vészhelyzet elhárításában azzal, hogy a bérleménybe a bejutást 
engedélyezi. Amennyiben fentieknek nem tesz eleget és emiatt 
a közösséget kár éri, a felmerülő költségeket átháríthatják a bér-
lőre úgy, mint egy tulajdonostársra.

n Ha részletfizetést szeretne kérni a bérlő, mi a teendő?

Kérelmet kell benyújtania, amelyben leírja részletesen az indo-
kát, csatolja az indokait alátámasztó igazolásokat és közli, mi-
lyen futamidejű részletet kér.
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n Milyen igazolásokat kell csatolni a részletfizetési 
 kérelemhez?

A kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyait és szociális helyze-
tét igazoló bármilyen dokumentum elfogadott. Pl.: munkáltatótól 
vagy könyvelőtől származó jövedelemigazolás, nyugdíj összeget 
megállapító határozat, különböző járadékok összegét megálla-
pító határozat, gyógyszerszámlák, orvosi kezelést igazoló doku-
mentumok, gyermekek iskolalátogatási igazolása, stb.

n Milyen futamidejű részletfizetés adható?

Maximum 12 havi, a tárgyhavi bérleti díjak folyamatos fizetése 
mellett.

n A részletfizetés feltételeként megállapított önrész 
 elengedésére vagy csökkentésére van-e mód illetve 
 kapható-e rá haladék?

Nem.

n Ha a bérlő nem tudta fizetni a részletfizetési 
 megállapodásban foglaltakat és egy összegben vált 
 esedékessé a tartozása, kaphat-e új részletfizetést?

Igen, ha az elmaradt részleteket és lejárt esedékességű tárgyha-
vi bérleti díjakat megfizeti.
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n Ha már fizetési meghagyásos vagy végrehajtási eljárás alatt
 áll a hátralék, kaphat-e részletfizetést a bérlő?

Igen, a végrehajtótól.

n Mi a teendő, ha a tartozást a bérlő jövedelméből letiltják 
 vagy lefoglalták vagyontárgyát?

Fel kell keresni a végrehajtót és nála kell rendezni a teljes tarto-
zást illetve részletfizetést kezdeményezni.

n Csoportos beszedési megbízással rendezi a 
 bérlő/tulajdonos a lakbért illetve a közös költséget, 
 mégis van tartozás. Hogy történhet ez?

Évente ellenőrizni kell a megbízásban megadott összeget, hi-
szen a lakbér és a közös költség évente változhat, továbbá a 
lakbérelszámolást, mely évente egyszer esedékes, külön átuta-
lási megbízással lehet rendezni.

n Mi a teendő, ha a bérlő számára nem érthető, 
 pontosan mely tételekből tevődik össze a felszólításban 
 közölt tartozása?

Folyószámla-egyeztetést kérhet az ügyfélszolgálaton. Közös 
költség tartozás esetén a társasház kezelőjét, könyvelőjét kell 
felkeresni. A jogi osztály, az ügyvédi iroda nem rendelkezik téte-
les kimutatással. 

n Ha a bérlő bérleti szerződését felmondják, mi a teendő?

Amennyiben a felmondási időn belül a teljes tartozást kifize-
ti, írásban kérelmezheti a felmondás visszavonását. Kezdemé-
nyezheti továbbá a tartozás részletekben való megfizetését, ez 
esetben a részletfizetési megállapodás idejére a felmondást fel-
függesztik és a tartozás teljes kifizetése után visszavonható. 
Amennyiben már jogcím nélküli használóvá vált az érintett, ab-
ban az esetben írásban kezdeményezheti a bérleti szerződés 
létrehozását vagy visszaadhatja a bérleményt. 

A bérleti szerződés visszaállításáról Zalaegerszeg MJV Közgyű-
lése dönt.

n Mi a teendő, ha a bérlő vagy a használó a bérleményt 
 vissza akarja adni a bérbeadónak?

Cégünk ügyfélszolgálatán időpontot kell kérni a birtokba adásra. 
A lakást vagy a helyiséget teljesen ki kell üríteni és a megadott 
időpontban a Lész Kft. munkatársának a helyszínen át kell adni 
a kulcsokat, valamint alá kell írni a birtokba vételi jegyzőkönyvet.
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n A jogcím nélküli lakás- vagy helyiséghasználó - ha minden  
 tartozását kifizeti, lehet-e újra bérlő?

A tartozások teljes kifizetése mellett további feltételeknek is meg 
kell felelni, ezért sajnos nem válik automatikusan bérlővé az, aki 
a tartozásait rendezi. A tartozások kifizetése után bérleti szer-
ződés létrehozása iránti kérelmet kell benyújtani a város önkor-
mányzatához és az érintett ügyének összes körülménye alapján 
írásban kap majd tájékoztatást a feltételekről.

n A befizetett óvadék/kaució mikor jár vissza?

A bérlemény tartozásmentes, rendeltetésszerű használatra al-
kalmas állapotban való visszaadása esetén. Óvadék fizetésére 
csak a költségelvű bérlők kötelezettek.



19

n ELÉRHETŐSÉG

Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft. 

8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

E-mail: info@leszkft.hu • www.leszkft.hu 

n TELEFON ÉS E-MAIL

Porta +36 92/ 312-730

Ingyenesen hívható zöld szám +36 80/ 204-383

Titkárság
+36 92/ 511-670

titkarsag@leszkft.hu

Ügyvezető igazgató
+36 92/ 511-670

ugyvezeto@leszkft.hu

Gazdasági vezető
+36 92/ 511-670

gazdvez@leszkft.hu

Bérleményüzemeltetési

irodavezető

+36 92/ 312-730/107

ugyfelszolgalat@leszkft.hu

Társasházi közös képviselet
+36 92/ 312-730

tarsashaz@leszkft.hu

Gyorsjavítás, hibaelhárítás
+36 92/ 510-833

epites@leszkft.hu

Pénzügyi és számvitel csoport
+36 92/ 312-730

ugyvitel@leszkft.hu

Jogi ügyintézés
+36 92/ 312-730

jog@leszkft.hu

n ÜGYFÉLFOGADÁS

A Lész Kft.. központjában - Kert u. 39. :

Kedd: 8.00 -12.00 és 13.00 -16.00 • Csütörtök: 13.00 -16.00

Az ügyfélszolgálati irodában - Deák tér 3-5. 

Hétfőn és pénteken: 9.00-15.00

Kedden és csütörtökön: 9.00-17.00 • Szerdán: 8.00-17.00

Telefon: +36 92/ 708-219
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