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A napirendet nyílt tĺlésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadásáh o z egy szeru szav azattobb sé g szüksé ges.

Melléklet: Badi Péteľné jelolt onéIetajza

ItI. Tényállási adatok:

A táľgyi ingatlan azon

közcélnak tekinthető.

szám alatti hć.zfelü gyelő i szo I gálati

Tisztelt Bizottság!

ĺ. Előzmények:

A Budapest ViII., Magdolna utca 33. szám a|atti,10OoÁ onkormányzatitulajđonban lévő épület, mely

10 éven belü1 épült. Äz éptiletben az I. emelet I. szttm alatti lakás házfe|ngyelői szolgálati lakássá

töľténő átminosítéséľől döntött a Gazdálkodási, Keľületfejlesztési és Kozbeszerzési Bizottság a

24gl2l08. (02.26.) szám,űhatározatáva:. Az épületben a hźnfe\igyetői mrrnkakortLtĺzi Gyulalátta el a

VJV VédoháIó-Józsefváľos Szolgtitatő Kft-vel 2008. január 77. napján kötött munkaszerzodése

atapján. Házfelugye|ő a szolgálati lakásľa kozjegyzoi okiratba foglalt bérleti szerzőđést kötött 2008.

ápľilis 15' napjźn' Ltní Gyňa házfe|ngyelői'rnunkavi;7oyvát a munkáltat() 2013. július 8. napján

azonna|i hatáIyú, ĺendkívuíi felmondásJál felmondta. Lázi Gyula az źůtala béľelt lakásľa bérleti díj

hátľalékot halmozott fel, ezért a bérleti jogviszonyaközjegyzői okiratba foglalt felmondássa|,2013.

szeptembeľ 30. napjával megszűnt. Lázi'Gluta a ĺakást źo1é.június 16. napjan tńadta a Kisfalu Kft.

onkormány zatiHźnkezelő Iňda munkatársáinak. A lakás lomta|aĺitása, feľtőtlenítése megtor1ént.

il. A beteľiesztés indoka:

Az, űj építéSű, 1OO % önkormány zati épu\et állapotának megóvása és fenntaľtásźnak biztosítása mlatt,

r,alamint a kezelési tapaszta]ataink 1ovábbľa is indokoljak, illetve szükségessé teszik egy új

há:z'fe|igyelő kĺjelölés ét ezen éptiletben.

A Budapest VIII., Magclolna utca 33. szám,ű épületben 28đb lakás és 3 db nem lakáscé|jára szolgáIő

helyiség találhatĺi, a taliarítási munkákat jelenle! - az új házfelugyető kiielaĺéséig -háztakarító látja eI.

köľbe soľollrató, alrol a házfelügyelői tevékenység folyamatos biztosítása



Iv. A dłintés tartalmának ľészletes ismertetése:

Fentiekľe tekintettel, javasoljuk a Budapest VIII., Magdolna utca 33. I. emelet I. szétĺrl alatti 26,80 m2
alapteľülehĺ, 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatű lakás szolgáIati je||egének fenntartását.

A Budapest VIII., Magdolna utca 33. szźmlű épületbe hazfe|ugyelőnek Badi Péternét javasoljuk. Badi
Péterné lakcím nélktili' VIII. kerületi lakos, jelenleg a JóHír Nonprofit Kft-nél kĺizhasznú munkás -

takaľítói munkakörben.-Sem bérlakással' sem ör<ĺklakással nem rendelkezik, bĹintetlen előéletű.
Öné|etrajza alapjan l987-f002-ig mźtt dolgozott hazfeltigyelői munkakö'rben a kerületben, a
munkakĺiĺrel kapcsolatos feladatokat ismeri. 2002. óta takaľító munkak<irben dolgozik. Badi Pétemé a
munkakör betĺiltésével kapcsolatos feltételeket, valamint a szolgálati lakás béľbeadásával kapcsolatos
feltételeket megismeľte, tudomásul vette. A lakás felújításanak költségeit _ amennyiben az szülrséges -
vállalja.

v. A diintés célja' pénzůig5ri hatása:

A Tisztelt Bizottság döntése azért fontos az előterjesztés tźrgyźlban,
megőľzéseindokolttateszihźnf elügyelőa|kalmazását.

A hazfeltigyelő alkalmazásźnak pénzügyi feđezete a 20t4. évi
e|oirźnyzatĺĺnszereplő,hazf e|ijgyelőiéstakaľítóifeladatokđíjazása.

mert az érintett épület á||agźlnak

költségvetés 11602 cím kiadási

vI. Jogszabályikłiľnyezetismeľtetése:

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzattulajdonában álló lakások bérbeadásrĺnak feltételeiľől, valamint
a lakbér mértékéről sző|ó 1612010. (m.08.) szźmirendelete 13. $ (1) és (2) bekezdése alapján:

,,(1)Háďelüg,lelői szolgálati jelleggel lakás kizárólag l00%-os ĺjnkormónyzati tulajdoru|ł épületben
adható bérbe.

(2) A házfelagłelői szolgálati lakńsra a bérleti szerződést _ munlraviszonyafennállásának
időtartamára - azzal a szeméIlyel kell megkötni, akit a tulajdonosi jogolrat glakorló bizottság jelöl
és a házfelüg,lelői teendők ellátására a hĺźzfelĺiglelőifeladatok ellátásóval megbízott szervezettel
munkas zerző dé st köt.',

Hatźrozati javaslat

lf0I4 év (....hó. .nap) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Magdolna utca 33. szźtm a|atti épületbe hźzfe|ngyelőnek kijelöli Badi
Péternét.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatlĺridő: 20l4.jú1ius 2 1.

2.) a Budapest VIII. Magdolna utca 33. I. emelet |. szźtmű,26,80 m2 alapteľiiletű, l szobás,
összkomfoľtos komfortfokozafu ĺinkoľmanyzati tu|ajdonű, hźzfelügyelői szolgálati lakás
bérlőjének_ munkaviszonya fennóllásának időtartamára _ Badi Péternét jelöli ki, azza| a
feltétellel, hogy a lakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyľeállítás a kijelĺilt bérlő
feladata, amelyet megállapodásban köteles vállalni.



Felelős: IGsfalu Kft.
Hataľidő: 2014.július 21'

3.) felkéri a Kisfalu Kft'-t a határozat 2.) pont1ában

szer zo đés me skötés ére.

Felelos: Kisfalu Kft.
Határiđo :20I 4. augusztus 3 1 .

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakossás széles körét érintő dontések esetén

meghatźľozott megállapodás és bérleti

javaslata a kozzététe| módjáľa
honlaponhirdető táblán(megfelelőal'áht:zanđő|.): nemindokolt

Budapest, 2014.július 1 0.

Kovács ottó
igyvezetó igazgatő
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szEMÉLYEsADAToK

Név

Cim

Te|eÍon

E-mail

Aĺampo|gárság

SzÜ|etésiidó

Csa|ádiá|lapot

GYermek

Betölteni kĺvánt munkakör

Et-ozo MUNKAHELYEK

. |dótartam, munkakör

orľłrns És KÉPzÉs
. |dőtartam (-tó|jg)

Bĺol PÉrrnľÉ

ĺ084 Tolľł tAJos u.2í. rÉlełł.8'

Tľ.: í08í Bncso Beu u.3. (NÉmeol Envn)

06-20-536-8976

badierika@gmail.com
Magyar

JÁszsrRÉNy 1967. 08. 02.

ĺvłrr
Bĺot PÉĺen (Bp., 1989. 10.20.)

BAot BnnanRA (8P., 1997. 03' 09.)

HÁzrĺlÜovrlo

2013. december 01-tő|

Közhasznú munkás

JóHĺr Nonprďt KFT.

Munkakör: takaritó

2005 - 2006

Közhasznú munkás

Józsefvárosi Csa|ádsegitő Szolgálat

Munkakör: takarĺto

1987 -2002
HázfelĹigye|ő

Józsefváľosi Vagyonkeze|ó Kft'

1985 - 1987

RoyalSáloda
SzobaasszonY

1982-1985

Jászbeĺéný Varroda

Varró és vasalónő

Garabonciás Kommunikációs és Üfeti Szakközépiko|a

1075 Szövetség u. 35

Szociá|is gondozó és ápo|ó képzés

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



2004-2006 - tanfolyam OKJ vizsga nélktil

2014. február 01- től esti kepzes

. Énntettĺooo targya|ďkészségek 
' 

Gondoás, ápo|ás, háztartásvitel, anatómia, szociá|po|itika, psŻcho|igia

AlvvRMtlv

KÉsZsÉGEK

És xÉprssEcrr

Młoyłn

- jó szervezőkászség
. nagýokú empátia

- nagy munkabĺrás

- kitartás
- Íe|e|ősségtudat
- türe|em


