
Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban  

2020. szeptember 28. hétfő 9:00 – 14:15 
Ternyák András előadásában 

 

Számos nehézséget okoz az önkormányzatok életében a lakásgazdálkodási kérdés. Kezdve a 

lakáskoncepció, önkormányzati lakásrendelet kialakításától, folytatva a lakásgazdálkodás 

gyakorlati nehézségeivel (kezelői és tulajdonosi jogok, kötelezettségek), a mindennapi 

küzdelemig a felelősségi kérdésekkel, a bérlői eladósodással. 

Oktatónk gyakorlati segítséget nyújt a lakásgazdálkodási problémák kezeléséhez, a jó 

gyakorlatok kialakításához. 

 

Képzés tematikája: 

 Jogszabályi kötelezettség a Mötv. (2011. évi CLXXXIX. tv.) alapján és a Lakástörvény (1993. 

évi LXXVIII. tv.) szerint. 

 Kitekintés a budapesti önkormányzati lakásállományra. 

 Lakáskoncepció összeállítás elvei, lényege, hatásai.  

 Önkormányzati lakásrendelet alkotás előkészítése, tartama.  

 Lakásgazdálkodás a gyakorlatban I. - kezelői és tulajdonosi jogok, illetve kötelezettségek.  

 Lakásgazdálkodás a gyakorlatban II. - együttműködő partnerek.  

 Bérleti jog megszűnés esetei.  

 Mögöttes felelősség esetei.  

 Küzdelem a bérlői eladósodás ellen.  

 Konzultáció 

 

Előadó(k):  Ternyák András 

2002-2019 Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat, Szociális Bizottság alelnöke, Szociális- és 

Lakásügyi Bizottság alelnöke, Krízis Munkacsoport elnöke. Tevékenyen részt vett a mindenkori 

Lakásrendelet, a Lakáskoncepció kidolgozásában, a városrehabilitáció lakásgazdálkodást érintő 

munkák előkészítésében és lebonyolításában. A kerületi Családsegítővel közösen kidolgozott 

Otthonmegtartó Program kidolgozásában. 

 

Időpont: 2020. szeptember 28. hétfő 9:00-14:15 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 24. csütörtök 

A képzés LÉTSZÁMKORLÁTOS! 

 

Helyszín: Budapest belvárosi oktatási helyszín. A helyszín az aktuális járványügyi szabályok szerint 

kerül kijelölésre, melyről a képzést megelőzően tájékoztatjuk a résztvevőket. 

A képzés létszámkorlátos! 

Amennyiben az aktuális járványügyi helyzet indokolja, a képzés videóképzés formában kerül 

megtartásra. 

 

Részvételi díj:  32.900,- Ft + ÁFA/fő 
Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból! 

A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünet költségét. 

A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után az Szja. tv. szerint fizetendő közterheket (Szja. tv. 69-70. 

§) a Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át. A catering szolgáltatás közvetített szolgáltatásként kerül 

kiszámlázásra. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a www.konferenciaszervezo.hu oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

http://www.konferenciaszervezo.hu/
mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A 

részvételi díjról a képzést megelőző héten küldünk díjbekérőt, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, 

hogy a részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással 

utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

Lemondást legkésőbb 72 órával a képzés előtt írásban (jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail 

címen) fogadunk el. Ezt követő lemondás, vagy az írásbeli lemondás elmaradása esetén a részvételi díj 

teljes egészében kiszámlázásra kerül és a részvételi díj megfizetésétől eltekinteni nem tudunk. 

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: www.konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  

mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
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