
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKA ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

2-C472020.  (V.  20.)  számú határozat 
A Budapest  VIII. kerület, Kőris  u.101. szám alatti lakás cserelakásként történő 

bérbeadása 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet 
1.  §-a értelmében az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CDOCCIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy: 

1.)hozzájárulok a  111111111  hrsz. alatt felvett épületben, a  Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. 
It . szám alatti  1  szobás, komfort nélküli komfortfokozatú  25 m2  alapterületű 
lakás vonatkozásában bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg, részére a hrsz.-ú 
Budapest  VIII. kerület,  Budapest  VIII. kerület, Kőris  U. szám alatti  2 
szobás, komfortos komfortfokozatú,  44 m2  alapterületű lakás megtekintett állapotban 
történő, határozatlan időre szóló bérbeadásához — a lakbér alapját képező növelő, és 
csökkentő tényezőket is figyelembe véve — jelenleg  12170,-  Ft/hó költségelvű komfortos 
bérleti díjjal és az alábbi feltételekkel: 

a.) bérlő a leadásra kerülő bérleményt kiürített állapotban adja át a cserelakás 
birtokbavételét követő, maximum  90  napon belül. 

b.) a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás — saját költségén — a 
bérlő feladata, amelyet beruházási megállapodásban köteles vállalni.  A  beruházási 
megállapodásban rögzített felújítási munkák elkészültét, a bérbeadó szervezet a 
megállapodásban rögzített időpontig ellenőrzi, így különösen: 

ba) az elektromos fogyasztói hálózat szabványosítását, szabványos mérőhely 
kialakítását ELMO ügyintézéssel, 

1022 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2120 • E-mail: polgarrnesterüjozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu 

IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT e 



Pikó András 
po1gárrnester 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POkGÄRMESTER 

bb)  amennyiben a lakásban van gázüzemű készülék, akkor gáz fogyasztói hálózat 
szabványosítását, gáztervvel, gázmeóval, FŐGÁZ ügyintézéssel, 

be) amennyiben a lakásban van kéményhez kötött készülék, akkor a kémény 
szabványosítását (kéménybélelés + tisztítóidomok) FŐKÉTŐSZ ügyintézéssel. 

2.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti 
megállapodás és bérleti szerződés megkötésére. 

3.) kötelezem S hogy az  1.)  pontban megjelölt lakás birtokbavételét követő 
legfeljebb  90  napon belül, az általa jelenleg használt  Budapest  VIII. kerület, Magdolna 
u.111 szám alatti lakást ingóságaitól kiürítve, üresen, tisztán adja le. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az  1.)  pont esetében:  2020.  május  20.,  a  2.)  pont esetében:  2020.  július  15.,  a  3.) 

pont esetében: a  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. szám alatti lakás 
birtokbavételét követő  90.  nap. 

Budapest, 2020. május3-P 
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