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Előterjesaő:
Készítette és leíľta:

a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 20l4. nrájus 16-i Íilésére

Javaslat a Budapest VI[., Nagy Fuvaros utca 2lB. III. emelet f8' szám alatti lakás
házfe|ngye|oi szo|gá|ati lakássá történő kijelöléséľe és házfe\ugyelő/bérlő kijelölésére,
valamint a Budapest VI[., Szigony u.3l. fsz. 5' szám alatti lakás szo|gá|atijellegének
törlésére

Kovács ottó tigyvezető igazgatő
orgonás Eva lakásgazdálkodási referens

A napirerrdet nyílt ülésen kelltáľgyalni.
A döntés e |fo gad ásáh oz e gy szeríj szav azaÍtöbbsé g s züks é ges.

Tiszte lt Y ár os gazđálkod ás i és Pénzügyi B izotts ág !

I. Előzmények:

Czibi Milrály az |99'f. ápľilis l3. napján kötött bérleti szerződés a|apján bérlője a Budapest Főváros VIII.
keľĺilet Józsefváros onkonnány zat tu|ajdonát képezii Budapest VIII', šzigony u. : ] . földszint 5. szźĺm a|atti,
l szobás, konrfoľt nélki'ili komfoľtfoko zatű,29,30 m2 alapterül eÍa szo|gźt|ati lakásnak, és egyben 1992. ápti|is
I 0. napjától a Budapest VIII., Szigony u. 3 |. szám alatti lakóházházfe|ngye|(5je.

A Budapest VIII., Szigony rr. 37, szám alatti éptilet a Corvin Sétány Progľam teľületén helyezkedik e|. Az
épĹiIet bontásáľa a korábbi években több időpontot is kijelö|t a tulajdonos önkoľmányzat, de megvalósulása -gazdasági okok miatt_napjainkig még nem tortént nreg. A házbanjelenleg |f |akás lakott és 9 db 1akás üľes.
A bérbeadó a Corvin Sétány Pľogľamľa figyelemrnel a megtiľesedett lakásokat nem aclja ismételten béľbe,
hiszen a lakások komfortÍbkozata (komfort nétküti, a JiÍtés szén, vagy fatüzelésíĺ elavult l,alynau,ot töľténik),
lnĹĺszaki á|lapota miatt a bérleti díj bevétel minimális |enne, ugyanakkoľ a program megkezdésével a bérlók
és a jogcím nélkĹili lakáslrasználók kiko|töztetése az önkoľrnányzatnak jelentős többlet kolt.egéb" és idejébe
keľĹilne.

A béľlentény ľenclkívĹi| ľossz mĹiszaki állapotára, valamint arľa hogy a lakás komfoľt néIkü|i' nincs benne
korszeľű fĹités biztosítva (atĺizelésíí kályhóvalftitenek), és aľra aÍényre tekintettel, hogy az épület bontásra
való kijelölése, illetve a lakók száma miatt nincs már szükség házfe|ugye|oľe, illetőlegkizárő|ageháznak
biztosított házfelugye|őre, béľbeadó a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiro|, valamint a lakbéľ méľtékéről sző|ő |6/f010. (III.08.) szám,ű önkornányzati
ľendelet,,Béľbeadás lakásgazdá|kodási feladatok teljesítése éľdekében'' című fejezet 11. $ (1) bekezdésének
b) pontja a|apjál.l fe|ajánlotta CzibiMihály és családjaré,szére a Budapest VIII.' Nagy Fuvaros u.2lB.Iil'
enrelet 28. szźm alatti, l szobás, komfoľt né|ki'ili komfortfokoz-atű,49,4O m2 alapterületti tĺres lakást.

A fe|ajánlott lakás l00%-os önkoľmállyzati tulajclonĹl épületben ta|áLllatő, melynek felújítása az MNP II.
progľamball megvalósult, ebből kifo|yólag az á||apotának megóvása és fenntaľtásának biaosítása miatt,
valamint a kezelési tapaszta|ataink alapján indokolják, illetve szü|ĺségessé teszik egy házfe|Ĺ|gyelő kijelölését
ezen éptiletben.

A Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 2lB. számú épĹiletben 30 db lakás és 6 db nem lakáscéljára szolgáló
hel)'isé" találliató, a takaľítási munkákat jelen|eg lláz,takarítő lźtjae|.



il. A beterjesztés indoka:

Az. eloteľjesztés 
- 
tárgyában a döntés meghozatala azért sziikséges, meľt a Budapest Józsefvárosi

onkormányzat tulajdonában á||ó lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékérő| szó|ó
1612010.(Iil'08.) számú rendelet értelmében házfeltigyelői szolgáIati lakás kijelöléséről, bérbeadásáľól,
béľIemény szolgálati jellegének törléséről a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni'

III. Tényá|lási adatok:

Czibi Mihály jelenleg a Budapest VIII., Szigony u. 3|' számű lakőház házfeliigyelője. Munkakörét
mellékfoglalkozásban |átja eL, A 21 lakásos 100 %-os önkormányzati tulajdonű1akóház a Corvin- Sétány
Progľam területén helyezkedik el, mint bontandó épület. Az épületben 8 bérlőt és 4 jogcím nélkĹili
lakáshasználót, illewe 9 db üres lakást tartunk nyilván'

A kérelmező megtekintette a felajánlott lakást' melyet elfogadott, továbbá nyilatkozott aľľól, hogy vá|Ia|ja a
|akás saját költségen történő fe|íjitását és a béľbeadást megelőző ľenáeletben előíľt óvadék fizetési
kcĺtelezettséget. Czibi Mihály munkáltatójánál kezdeményezte munkakorének fóállásra tĺjľtéllő
megvá|toztatását, vá|lalva több épületben torténő munkavégzést (háztakarĺtást). Nevezett
mun kaszerződésérrek módos ítása folyamatban van.

A Józsefuáľosi Rehabi|itációs és Városfejlesztési Zrt' (Rév8.Zrt')hozzájáru|ta Budapest VIII'' Nagy Fuvaros
u. 2/B. számű |akőházba a házfe|ugyelő áthe|yezéséhez, a lakás ,,szo|gá|ati lakássá. töľténő
kijelöléséhez,va|amint a Budapest VIII.' Szigony u. 31. föIdszint 5. szám alatti laká! ,,szolgálati je|legének''
torléséhez figye|emmeI arra, hogy Czibi Mihály kezdeményezte mellékfo g|a|kozásának ńegsztĺntetésével
fő á | l ás ú nr u nkakö rb e n toft én ő f o sla|ko naúLs át.

Iv. A döntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése:

Javasoljuk a Budapest VIII., Szigony u. 3I' fsz.5' szám a|atti 1szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatú
29,3 m' alapterületű lakás tekintetében Czibi Mihály bérlővel fennálló béľleti jogviszony közös
megegyezésse| történő megszüntetésével egyidejűleg a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u2/B.III. emelet 28.
szźlm a|atti 1 szobás, komfort nélkĺili komfortfokozatű 49,40 m2 alapteľületű lakás megtekintett állapotban
töfténő béľbeadását ,,szo|gá|ati lakásként'' házfelugye|ői munkaviszonyánakidőtartamáig, azza| a feltéte|lel,
hogy Czibi MiháIy a |eadásra keľüIő béľleményt senki által nem lakottan köteles leadni, valamint a
cserelakás lakhatóvá tételéveI kapcsolatos műszaki helyreállítás a kijel<ĺlt bérlő feIadata, amelyet
megá|lapodásban köteles vállalni.

Javasoljuk továbbá a Budapest VIII., Szigony u. 3l. fsz. 5. szám a|aÍti lakás ,,szolgálati,, jellegének tör|ését,
valamiľlt Czibi Mihály személyében házfelügyelő kijelölését a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. flb. szám
alatti |akőházban'

v. A dtintés céIja, pénzügyi hatása:

A Tisztelt Bizottság a házfe|ugyelő kijelölésével tárnogatj a a Jőzsefváros egyik legdinamikusabban fejtődő
városrészében, a kiemelt fontosságú - ,,szociális céĺú város-rehabilitációs területen,,- épületeink állapotának
megóvását, fenntartását, a leromlást okozó folyamatok megállítását.

Az á|Iandő házfelügyelő a|ka|mazása elősegíti a napi mwkavégzésén túI a béľleményellenőľzéseket,
valamint a szociális rnunkások tevékenységét. Czibi Milrály kére|mező elhelyezésével elősegítjük a Budapest
VIII., Szigony u. 31. szán alatti épület kiürítését, figye|emmel a Corvin Sétány Program területén
kezdeményezett városrehabi litáció fo|ytatására'



Az onkormál.tyzatnak a lakás bérbeadásáva| - tekintettel arra, hogy a lakás komfortfokozat szerinti
felújításónak kolt,ségét a leendő béľIő váIlalta - kapcsolatos eljárásban kiaaesa nem ke|etkezik.

u. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése:

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeirol, valamint a
|akbér mértékéről sző|ő |6120|0. (n.08.) számű rendelet

l l ' $ (l) bekezdés b. pontja alapján:

',b) a bérbeadó az Ltv. 23 s o bekezdése alapján a bérlővel írásban ug,, átlapodott meg, hogy a
s.zerződés kozos megegyezéssel tÖrténő megszüntetésekor részére másik lakást áa ĺa,ú,, ftggeilěnĺil ä;ńl,
hogy eg1lidejĺileg pénzbeli térítésre sor kerúl-e,,,

l3. $ (l) és (2) bekezdése alapján:

',(1) Házfelĺłgyelői szolgálati jelleggel lakás kizárótag 100%-os önkoľmónyzati tulajdonťl épületben
adható bérbe.

(2) A háďelüg1lelői szolgálati lakásra a bérleti szerződést _ munkaviszonya fennállásának időtartamára -
azzal a személlyel kell megkc;tni, akit a tulajdonosi jogokat głakortó bizottság jeltjl és a házfelúgyelői
ĺeendők ellátására a házfelügyelői feladatok ellótásával megbízott szervezettel munkaszerződéśt kaí.,,

A rendelet l 7.s (4) bekezdése szeľint:

'' 
HVT lakásra katatt bérleti szerződés feltételeinek módosítása, ideértve a szerződés időtartamának

meghosszabbításcit is, a város rehabilitációs rendeletben lneghatározott Vagyongazdálkodó Szervezet
,f avaslatainak mérlegelésével keľülhet sor.

A ľendelet 22.$ (o bekezclés e) pontja szeľiIrt:

,,Az új bérleti szerződést végrehajtási záradékkal ellátható közjeg1lzői okiratba ketlfoglatni hdzfetügyetői
teełldők ellátására béľbe adott lakás esetében',,

Határozatijavas|at

....l201l1év ('........hó..'....'.nap). számú Yárosgazdttlkodási és Pénztigyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizoÍtság úgy dönt, hogy:

l. kijelö|i a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u' 2lB. III' emelet 28. szám a|atti 49,4 m2 alapterĹi|etti, 1

szobás, komfort nélküli komfortfokozatťl cinkormányzati tulajdonú |akást házfelügyelői szo|gá|ati
lakásnak'

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: f0I4. május 16'

2. a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u' 2lB' szám a|aÍti épületbe házfetngyelĺĺnek kijelöli Czibi MiháIyt.

Fele|ős:Kisfalu Kft.
Hatáľidő: f014, május 16.

3. ABudapestVIII.,Szigonyu.31'fsz.5.száma|aÍti1szobás,komfortnélkülikomfortfokozatűf9,30
m, alapterületű lakás Czibi Mihály béľlővel fennálló bérleti jogviszony kozös megegyezésseI történő
megszüntetésével egyidejűleg bérbe adjahatározott időre szőIőan, feltétel bekövetkeztéig a Budapest



VIII., Nagy Fuvaľos uflB.III. emelet 28. sztm alatti l szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatú
49,40 m2 alapterületű lakást megtekintett állapotban ,,szo|gźiati lakásként,,, Czibi Mihály
házfe|ngye|ői munkaviszonyának időtartamáig azzaI a feltétellel, hogy Czibi Nlihály a leadásľa
kerülő bérleményt senki által nem lakottan köteles |eadni' valamint a cserelakás lakhatóvá tételével
kapcsolatos műszaki helyľeállítás a kijelölt bérlő fe|adat a, ame|yetmegállapodásban köteles vállalni

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő:2O14. május 1 6.

4, felkéri a Kisfalu Kft.-t a haÍározat 3.) pontjában meghatźrozott megállapodás és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határido:f}l 4' j únius 3 0.

5. hozzájáru| a Budapest VIII., Szigony u. 31. földszint 5. szám a|atti 1szobás. komfort nélküli
komfortfokozatu29,30 rnf alapterületű lakás szolgálati jellegének törléséhez.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő:f}l 4. május 1 6.

A dontés végľe|rajtását végzó szervezeti egység;Kisfalu Kft'
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététe| mődjára
(megfelelő a|áhinandő!): nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Buc|apest, 2014' május 9. I

í '-\\.

Kovács ottó
ugyvezeto igazgatő
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