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Tényállás' és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése:
]ozsefvárosi onkoľlnányzat Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

a

69612014. (vI.23.) szánú

|latározatáva|, az a|ábbiak szeľint döntött:

,,Vciľosgazdálkotĺá,si és Pénzügyi Bizottság úgy dant, hogy

,,1')

július 7. - 2014, au4usztus 6. kozott kétfoľdulós, minőségi lakáscsere páĺyćĺzatotír ki, az
előteljesztés nlellékletétképező PáIyázati Felhívásban és a Pályázati Jelentkezési lapban
nlegh'atározoÍt tartalommal az onkormónyzati lakásuk visszaadósát vállalók ľészére,] év haĺározott
ic|őre szóló béľIeti szerződésseĺ, felújítasikötelezettséggel, előbérleti jog biztosításćnal, az
alá b b iakban Jb ls o rolt és megnev ez ett ] 2 darab b érlakásľa.
2011.

I szoba
VIII., Baueľ S. u. 4. III. em. I5.
2
VIII., Ba'uer S. u. 9-I I. fszt. ő'
szoba
I szoba
VIII', Dankó u' 7. I. enl. 4.
1,5 szoba
VIII., Dankó u' 34' II. em. 3.
2 szoba
5,) Buclapest ĺ/III., Dankó u. 40. II. enl. ].
6.) Budapest VII]', Karócsony S. u. 22, félem 4.1 szoba
2 szoba
7.) Budcĺpest VIII', Kisfaludy u. 5. III. em. 7.
I szoba
B.) IStdapest VIII., Kisfaludy u. 7..fsz. I I.
2 szoba
9.) Budapest ĺ/III', Lovassy L. u. 6. I. enl. 20.
1,5 szoba
l0.) Bl'ĺdape,st VIII', Práter utca 55' félenl. 7
I szoba
I l') Budapesĺ VIII., Szigetvári u. 4. I. em. ]4'
l2') Budapest VIII', Tom'ő u. 23/a. II. en,l. 35. 2 szoba
l.) Budapest
2') Budapest
3.,1 Budapest
4.) Budapesĺ

46,90 m2
50,55 m2

osszkontJbrtos
komfoľtos

31,84 m2

félkonfoľtos

46,]] nŕ
58,45 m2

nŕ
55,60 nŕ
33,27 nŕ

3

],50

51,99 m2

38,90 nŕ
25,54 m2
64,00 ru2

ös,szkon,lfortos

osszkonýľtos
konlfuľtos
komfoľtos

félkonlfurtos
kontfurtos
komfortos
komfortos
komJbrtos

2.)

hozzájaľul, hogl a Kidalu Kft. a bíľálati határidőt indokolt esetben

r.)

hozzctjárul, hog,'cl pćllyćĺzatľakiíľtlaka,solcra karctt bérleti szerződésekben béľbeadó, 10 éves
elide gen ítés i tilcilru aĺ ko s s all ki.

,,ł')

eg1ł alkalommal

meghosszabbítsa.

hozzcljciruĺ, hogy a pcilyĺjzati Jeĺentkezĺ|si Lcĺp ellenéľtékekéntbefizeĺeĺÍ1.000,- pt +ĺ!ĺaa Kisfalĺt Kfĺ.
bevéteIétképezze.',

A ,.MCS/20l4. típtlsú''ptl|yáz.aÍra 11 pá|yázo llyĺljtotta be pá|yázatát' összesen 17 db pźiyázati ajánlat érkezett,
melyből I pá|yázo azá|ta|a benyĹljtott 2 db pá|yázati ajárl|atot l.ryi|atkozattal visszar,onta. A I'akásgazdźikodási

Irodaaz e|őzetes foľmai ellenoľzést e|végezte, mely alapjálr 7 esetben vált szükségessé hiánypótlási fe|hívás
kibocsájtására' (Hiányosságok: személyi okmányok fĺtnymásolata, helyi adóigazolás eredeti péIdánya,
aláírások pótlása, jövedelemigazolás, béľletidíj megfizetéséről szóló igazolás.) A fellrívásra a hiánypótlások
megtöľtének.

A

pá|yázatokat

feldolgozták

( 1.

-

a jóváhagyott értékelésiszempontok alapján

_a

Lakásgazdálkodási

lroda munkatársai

számú melléklet).

A pá|yázők á|tal bére|t lakások fe|mérésétaPá|yázati Felhívásban meglriľdetett szempontok a|apján a Kisfa|u
Kft. onkormárryzatiHázkeze|ő lroda munkatáľsai e|végezték' A forgalmi énékkelmeghirdetett lakásokra

jelentkezo pá|yázők bérla|<ásának éĺékbecslését
az Avant-Immo Kft. elvégezte, Ezt követően, a felmérések
eredméllyének ismeretében keľĹi|t soľ a pályázat 2. - meghívásos - fordutójáľa, melyro| a Bonyolító a
P á|y ázőkat téńi v ev én yes ev é l ben énes ítette.
l

A

Pá'|yázők a 2. foľdulóľa a je|entkezési lapot benyújtották.
éľtékelésére
' (2, számdł nlelléklet).

A 2. fordulót követően megtörtént apá|yázatok

Az a|ábbi lakásokra nem éľkezetpá|yźnat.i aján|at:
II/A csopoftbataftoző, forga|mi énékkeI kiíft lakások közül:
1) Budapest VIII., Dankó utca 34. II. emelet 3'
2) Budapest VIII', Dankó utca 40, II, emelet ].
3) Budapest VIII', Szigetvári utca 4. I. emelet ]4.
A Budapest VIII., Karácsony Sándor utca 22. félemelet 7. szám alatti lakásľa 2 db' pályázati ajdnlat érkezett,
azonban a pályćĺzók az általuk sorrendben előbbre sorolt lakast nxegnyerték, ĺgl erre a lakásra nincs nyertes
pćlĺyázó.

IIlB csoportba tartoző |akások közül:
Blldapesĺ VIII', Bauer Sándoľ utca 9-]

].

faldszint

ő.

Fentiekre tekintette| osszeállítottuk a pá|yázat nyefteseire vonatkoző javas|atunkat. Felkérjük a Tisztelt
Bizottságot af014'júliLls 7. - f0|4, augusztus 6. napja között meghirdetett, kétfoľdulós ,,MCS/2014. típusú''
m n ő sé g i akáscsere pá|y ázat ered m ényének me gá1 lap itásźlr a.
l

i

il.

A beteľjesztés indoka

tulajdonosi döntés a|apján, a beéľkezett pźtlyázatokat a Kisfalu Kft. éftékelte.A nyeľtes pá|yázatot a
Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság vá|asztjaki. A páIyázati kiírás, valamint aYárosgazďá|kodási és
PéllzigyiBizottságaa696/f0I4.(VI.23.) száműhatározat2)pontjaa|apjánapá|yázateredményhirdetésének
határidejét a KisÍälu Kft. mint bonyolító meghosszabbította, az eredményt legkésőbb 2014. decembeľ 5.
napjáig (péntek) ki kell lriľdetni. A hatáľidő meghosszabbitÁsárőI a pá|yázőkat társaságunk téftivevényes
levé|ben értesítette. A Bonyolítő a pá|yázat eredményét a Kisfalu Kft. és a Polgármesteri Hivatal

A

hiľdetőtábláján, valamint
kifiiggeszteni.

nI.

az tnkormányzat

internetes honlapján köteles legalább

l0

munkanapra

A döntés célja, pénzügyi hatása:

Tisztelt Bizottság dontése azért fontos, liogy az érvényesenpá|yázők részérea megpá|yázott lakások
mielőbb bérbeadásľa kerĹiljenek. Továbbá, a nyertes pá\yázők vźĺ||a|ják az e|nyert |akás felújítását, ezze|

A

llöve

IV.

I i

k az

ön

korm

á

ny

zat tuIaj donában

ál

l

ó l akások,,éÍtékét,,.

Jogszabályi ktirnyezet ismertetése

beérkezett pźilyázatok értékelésea Btldapest Józsefuárosi olrkormányzaÍ.Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága a 696/f01Ą. (VI.23.) szálnű határozatában jőváhagyott pá|yázati felhívásban meglratározot1
feltéteIek fi gyelembevételéveltöľtént.

A

A

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testület 4f8l2012. (XII.06.) határozatával elfogadott
veľsenyeztetési szabźúyzat 50. pontja alapján, apá|yázatokat aLakáspá|yázatokEľtékelésében Közreműködők
á|ta|tett megál|apításokat figyelembe véve a bérbeadó szervezetértékeli, és ennek aIapján a Kiíró vá|asztjaki
a nyertes pá|yázőt.
51. és 5f . pontjaiban megfogalmazoÍtaka|apján a Kiíró apá|yázaÍ. nyeftese
mellett meghatározzaazt a sorľendben kovetkező páIyázőt is, akivel bérleti szerződést lehet kötni a nyeľtes
kiesése esetén. A Kiíľó dönthet úgy is' Ilogy az azonos feltételekkel ľendelkezők közül a nyertest és a második
lrelyre sorolt pályázót sorsolás itjánvźilasztja ki. A sorsolás nyilvános, aztközjegyző jelenlétében,apá|yázati
eljárás lebonyolítója á|ta| összehívott' |egalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja |e, amelyrő| szó|ó
jegyzőkönyvet az eredmény megá||apításáľa vonatkoző e\őterjesztéslrez mellékelni kell.

A fentiekben hivatkozott határozat

Fentiek figye|embevételével,az a|ábbi határozatijavaslatot terjesztjük elő.

Határozatijavaslat
12014. év (....hó. .nap) számú Yárosgazdá|kodásiés Pénzügyi Bizottsághatározata

l.) a,,MCSĺ2014. típusú''pá|yázaton

meghirdetett Budapest
15. szám alatti lakásľa benyújtott páIyázat nyertese:

Beľnát Kľisztina és Beľnát Lász|ő

VIII.' Baueľ Sándor utca 4. III. emelet

(13 pont)

Nincs sorrendben követk ező pźiyáző.
Felelos: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Flatáľidő: 20l4. november 24.

2') a,,MCS12014. típusú''pá|yázaÍ'on

nreglrirdetett Budapest

VIII.' Dankó utca7.I. emelet 4. szám

alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyenese:
(14 pont)

GLllyás Dezsőné
N incs sorrendberr követk ező pá|y ázo'

Fele|os: KisfalLl Kft ügyr,ezető igazgatója
Határidő: 20 l4. november 24.
3

.) a ,.MCS

1201

4. típusú''pá|yázatonmeghiľdetett Budapest

vln.' Kisfaludy

utca 5. III. emelet

7

. szttm

a|atti |akásľa benyújtott pźńyázat nyertese:

(15 pont)

Lakatos Zo|tán
Sorrendben következő

pä|y áző:

Gombosné Csercsa

Krisztina

(12 pont)

Fele|ős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l4. november f4.

4.)

12014. típusĹl'' pá|yázaton meglrirdetett

a

,'MCS

a|

atti akás ľa beny
I

Ĺlj tott p

á|y ázaÍ.

nyertese:

Budapest VIII., Kisfaludy utca7. Íiildszint I|. szám

Jónás Sámuel, Jónás SáInue|né (14 pont)
Soľrendben következő

pá|y

áző:

Poczók Lajos

(13 pont)

Felelos: Kisfalu Kft Ĺigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 4. november 24.

5.)

a ,'MCS

lf0|4. típusťl''páIyázaton meglrirdetett Budapest VIII., Lovassy Lászlő utca

6. I. emelet 20.

szám a|atti lakásľa benylijtott pá|yázat nyertese:

Kátai Józsefné

(13 pont)

Nincs soľrendben következő pá|yázó.
Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatőja
ř{atáľic|o: 20 1 4. november

f4'

6.) a ,,MCS12014. típusú''pályázaton meglriľdetett Budapest VIII.' Práter utca 55. félemelet 7. szám
aIatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

Sós Zsuzsanna

Nincs soľrendben következő

(12 pont)

pá|v ázo'

Fe|elős: Kisfalu I(ft ügyvezetó ígazgatőja
Határidő: 20l4. november 24.

7.)

a ,,IVĺCS 12014. típusú''pá'|yázaton meglrirdetett Budapest

VIII.' Tiimő utca23ĺA.II. emelet 35.

száll.l

alatti lakásľa benyújtott pá|yázat nyeftese:

SomogyiGábor

(14 pont)

Nincs sorrendberi követk ező pźiy áző.
Felelos: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Határido: 20 l4. november 24'

8) felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az 1.), f,),3),4),5), 6) és 7) pontban meghatározott lakásokra
vonatkozóan a nyertes pá|yázőkka|, illewe a nyeftes visszalépésevagy kiesése esetén a sorľendben
következo pá|yázokka| a bérleti szerződéstkosse meg.
Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezetó igazgatoja
Határido: 201 4. január

3 1.

9) apá|yázatľa kiírt lakásokra kötott bér|eti szerződésbe bele ke|l fogla|ni, hogy a bér|ő a lakást a béľletí
szerződés megkötésétől számított 10 évig nem velretimeg.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja
Hatáľido: 20l4. november 24'

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
Á.

A

lakosság széles
(megfe|elő aláhúzandó ! ):

körét

érintő

nem indokolt

a

döntések esetén javaslata

kozzététe|

módjára

honlapon

hirdető tábÍán

Budapest, 20 14. november 18.

Kovács ottó
ügyvezeto igazgatő
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