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2014. iúnius 23-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII., Tömő utca 56. földszint 20. szám alatti lakás házfelügyelői szolgálati
lakásként töfténő kijelölésére, és a fenti lakás házfe|ngye|olbér|ő kijelölésére.

Előterjeszto: Kovács ottó ügyvezető igazgató
Készítette: FazekasPapp Agnes lakásgazdálkodási refeľens

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dönté s elfo gadásáh oZ e gy szeru szav azattöbbsé g szüks é ge s.

Tisztelt Bizottság!
I. Előzmények:

A Budapest VIII., Tömő utca 56. szźtm aIatti |00% önkoľmányzati tulajdonban lévő épület. Tárgyĺ
ingatlanban elhelyezkedő magas lakás darabszám ellenéľe eddig nem volt kijelölve szo|gá|ati lakás a
házfelugy elői teendők el|átásár a.

Az épületben lakó egyes családok esetében elhatalmasodott renitens magatartás, valamint az épĹtIet
jelenlegi állapot megóvása és fenntartása mindenképpen szükségessé tęszi egy helyben lakó
házfe|ugy e|ő alkalmazás át.

il. A beterjesztés indoka:

A helyben |akő házfe|rigyelő a|kalmazásáva| a Tömő u. 56. szám a|attĺ|akőhazbanjelenleg uralkodó, a
kozö s sé gi életet me gkeserítő állapotok nagymértékű j avulása v árható .

A Budapest VIII., .ľömő utca 56. számú épületben 53 db lakás és 2 db nem |akáscéLjára szolgáLő
helyiség található' a takaľítási munkákat jelenleg több tömböt ellatőháztakarítő |átja eI.

A Budapest VIII. Tömő utca 56. számu épületben megüresedett fszt. 20. szám alaÍti, 2I,9O mf
alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli komfortfokozatu önkormányzati tu|ajdonban lévo lakást
j avas o lj uk házfelügye Iői szolgáIati l akás sá történo kij elö l ésre.

III. Tényállási adatok:

A Lárgyi lakóingatlan a lakások darabszáma tekíntetében azon kĺirbe sorolható, ahol a házfelngye|ői
ter,élĺenység folyamatos biztosítása célnak tekinthető.

IV. A dłintés tartalmának ľészletes ismertetése:

Fentiekľe tekintettel, javasoljuk a Budapest VIII., Tomő utca 56. ftldszirrt 20. szźlm alatti 2I,90 m2
alapteriilettĺ, 1 szobás, konrfort nélküli konrfortfokozatu|akásházfe|ngye|ői szo|gá|ati lakássá történő
kilelcjlését.



A Budapest VIII., Tömo utca 56. szttmu épületbe házfe|ugyelőnek Lakatos Andrást javasoljuk. Lakatos
András VIII. kerĹileti lakos, jelenleg szabadfoglalkozásű (zenész), sem bérlakással, sem oröklakással
nem ľendelkezik, büntetlen előéletű. Lakatos Andľás a munkaköľ betöltésével kapcsolatos feltételeket,
valamint a szolgá|ati lakás bérbeadásával kapcsolatos feltételeket megismeľte, tudomásul vette. A lakás
felújításának költségeit- amennyiben az szükséges - vti|a|ja.

v. A diĺntés célja, pénzügyi hatása:

A Tisztelt Bizottság dontése azért ťontos az előterjesztés tárgyában, mert az éľintett- ingatlanban
elhelyezkedo magas lakás daľabszám indokolttáteszihtĺzfelngye|o alkaImazását.

A házfelügyelő alkalmazásának pénzugyi ťedezete a 2014' évi koltségvetés 11602 cím kiadási
e| őir ány zatán s zerep l ő, házf e|igye l o i é s takarító i fel ad ato k díj azás a.

VI. Jogszabályikiirnyezetismertetése:

A Budapest Józsefvárosi onkormtnyzattulajdonában áltó lakások béĺbeadásának feltételeiről, valamint
a lakbér mértékérol sző|ő 1612010. (n.08.) számtľendelete 13. $ (1) és (2) bekezdése alapjtn:

,,(1)Háďelügyelői szolgáĺ,ati jeĺleggel lakás kizárólag 100%-os önkormányzati tulajdonú épületben

adható béľbe.
(2) A házfelag/eĺői szolgólati lakásra a béľleti szerződést _ munkaviszonyafennállósának

időtartamóra - azzal a személlyeĺ kelĺ megkafui, akit a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jeĺol
és a házfelugyeĺői teendők elldtdsára a házfelügyelői feladatok ellátasával megbízott szervezettel
munkaszeľző dést köt.''

Határozatijavaslat

120|4 év (. . '.hó. .nap) szźlmuYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźĺrozata

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dĺint, hogy:

l. kijelöli a Budapest VIII., Tömő utca 56' földszint 20. szám alatÍi 27,90 m2 alapterületií' 1

szobás' komfort nélküli komfortfokozatu- onkormányzati tulajdonú lakást házfelügyelői
szolgá|ati lakásnak.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 20|4.június 23.

2. a Budapest VIII., Tömő utca 56. sztĺrl a|atti épületbe házfelügyelőnek kijelöli Lakatos Andrást.

Felelos: Kisfalu Kft.
Határidő f)I 4. j únius 23.

3. a Budapest VIII' Tömő utca 56. foldszint 4. számű2I,90 m2 a|apterületű, 1 szobás, komfoľt

nélkĹili komfortfokozata önkoľmányzati tulajdonu,házfe|ugyelői szo|gá|ati lakás bérlőjének -
munkaviszonyafennáĺlásának időtartamaľa - Lakatos Andrást jelöli ki, azza| a feltétellel, hogy

a lakás lakhatóvá tételével kapcsolatos mtĺszaki helyľeállítás a kijelölt bérlő feladata, ame|yet

megállapodásban köteles vállalni.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határido: 20lr 4. iúnius 23.



4' felkéľi a Kisfalu Kft.-t a határozat 3.) pontjában meghatározott megállapodás és béľleti
szer zo dés me gkötés ére.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hattr\đő:201 4. július 3 l .

A döntés végľehajtásćúvégző szeruezeÍi egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles korét érintő dontések esetén javaslata a kozzététeI módjára
(megfelelő aláhuzandő|'): nemindokolt

Budapest, 2014.junius 1 6.

hiľdető táb|án honlapon
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ugyvezető igazgatő

rÉszĺľerrs: KIsFALU JoZSEFVÁRoSI VAGYoNGAzoÁlrcooi Kľr.
LpÍRrł: Fezer,ą.s Płpp ÁcNps l-łrÁscłzoÁlrcooÁsl REFERENS

PENZÜcYI FEDEZETET ĺcÉn ypI-lNpľrĺ IGENYEL, IGAZOLAS : đ{".
-2 /-

i"-t---l( ć\ |(6 a L'-'.-.-sJoGI KONTROLI-:

BETER.IESZTES RE ALKALMAS :

&.*É'Ł,
ES

Elleruonlpe, // ľ ^ ,ć' (

"b.ĺufurť#yDR. MESZÁR ERIKA ,/
l,l-.lEcvzo

Danada-Rimdn Edina
jegyző

ELNOKE
YI BIZOTTSAG


