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A napiľendet nyílt i.ilésell kelltárgyalni.
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I

sé g szÜ

kséges.

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság!

I.

Tényállás, és a dłintéstartalmának részletes ismeľtetése:

A 2000. janLláľ3 1 . napján kelt bérleti szerzodés szeľint a Budapest VIII., Vajdahunyad u ' 40. I. emelet 8 ' száln
alatti l szobás, komfort nélküli komfortfokozatű,28,00 m2 alapteľĹiletíĺlakás bérlője Maľsal Dánie| volt, a
lakás bérbeadásahatározatlan idotartamraszo|t' Maľsal Dániel béľlo,KovácsLászlóné béľloélettársa. valamint
Kovács Eve|in,az élettárs gyeľmeke, egyĹitt |aktak atárgyi lakásban'

Az épület bontásakor - ľehabilitáció ruiatt - cseľelakáskénta Rév 8 Zrt'Marsa| Dániel

részéľe,a Budapest

VIII., Práteľ u. 55. I' emelet |2/a. szám alatti I szoba, félkomfortos komfortfokozatű,f9,30 m2 alapteriiletű
önkorlnányzati lakást ajánlotta fel, amelyet ltevezett elfogadott. Maľsa| Dániel az elfogadott Iakáira2004.
szeptember 22, napján kotött bérleti szerződésthatźłrozat|anidőre szólóarr. A lakásbér|eti szerzodés megkötése
e|őtt felvett adatlapon a fenti lakásba egytittkoltözo személyként Kovács Lt.sz]őné élettárs és Kovács Evelin,
az é|ettźll.sgyeľmeke is szerepel' Bérbeadó 2004. november f4. napján kelt tulajdonosi nyi|atkozatáva|
hozzájáru|t Kovács Lász|őné lakásba tcjľtélrobefogadásálroz. Nevezett 2010. február f4. napjától tartozkodási
cím bejelentésse| rende|kezik és életvitelszerűen a lakásban lakik.

MarsalDániel béľletijogviszonyaha|á|áva| 20l2. jĺlnius 1B' napján megszűnt. A bérlő haláIautánazélettársKovács Lászĺóné - és gyenneke, Kovács Evelin maľadt vissza a lakásban. Nevezett 2012. június 19. napjźtő|
jogcínl né|kÜli lakáshasználo, aki a lakás lakbéľéve|egyezőhaszná|ati dijat és közijzeml d(jakat a bér|o ha|i|a őta
is rendszeľesenfizęti. A bérleményrendezett, és a lakást rendeltetésszeruellhaszná|ja.

Kovács Lász|őné és nélrai Marsal Dániel rokoni kapcso|atban nem álltak. Az elhuný bérlő után

a

Lal<ástöľvéllyben, és a Jőzsefvárosi onkonn ányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltéte|eiľől,
va|amint a lakbér méľtékéro|sző|ő 16lf0l0. (Iil.08.) számű önkoľmányzati rendelet 9. $ (6) bekezdéséneka)
pontjában meghatározott bérletijogviszony fo|ytatására jogosult szeméIy nem lakik a lakásban.

A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában ál|ó lakások bérbeadásának fe|tételeiről, valamint a lakbéľ
méltékérő|sző|ő 16lf010. (III.08.) számis önkormálryzati rendelet 10' $ (1) bekezdés a) és b) pontja

értelmében:

(r)

A ruIajdonosi jogokat gyakoľló bizottság kérelemre, egłedi mérlegelés alapján, ha nem álIfenn a 9.
(6) bekezdésében nlegjelolt kizáró okok egłike senl', l évi időtartamra adja bérbe a lakást.

a)

f

a bérlő haláIát nrcgelőzően legalább hórom éviglakcínlbejelentéssel és élenftelszeríĺenalakasba lakoĺt,

vagy

b)

akivel szemben - a lakásba való befogadasához adott bérbeadói hozzájáľulásakor _ a bérbeadó másik
lakás bérbeadására kotelezettséget vállalt, de a kéľelmező lakcím bejelentéssel, életvitelszer{jen nenl
Iakott 5 évig a lakásban a bérlő haláIát megeĺőzően.

Tekintettel aną hogy nevezęttcsaktaľtozkodási cím bejelentéssel lakott a bérlő haÍál'źĺmegelőzően három évig
élewitelszerűen a lakásban, illetve a rendelkezésünkľe á||ő iratanyag tanúsága szerint a bérbeadó - a lakásba

való befogadáshoz adott bérbeadói hozzájáruláskor - másik lakás bérbeadására kötelezettséget nem vá||a|t,
ezért nevezett kéľelme a Budapest Józsefvárosi onkonnányzat tu|ajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékérolsző|ő 1612010. (III.08.) számú rende|ete 22lC. $-saa|apjánbírá||latő
el.

A

lakás nagyságát és komfortfokozatát figyelembe véve Kovács Lászlóné részére,az á|ta|a lakott lakás
hatarozott időre bérbe adható.
Kovács Lász|ónénak a szerzodés megkötése utźn: 6.329,- Ft + Áfa <isszegtĺ bérleti díj fizetési kötelezettsége
ke|etkezik. Ezen fe|ül a kapcsolódó külon szolgáltatási díjakat - szemétszállítĺźsidíj.. ].951,- Ft + Afa - köte|es
megfizetni béľbeadó részére.A leendo béľlő váIlalj a az ővadék megfizetését.
Javasoljuk a Budapest VIII., Práter utca 55' I. emelet lf/a. szám alatti 1 szobás, félkomfortos komfoftfokozat(l,
29,30 n2 |akás bérbeadását Kovács Lászlóné visszamaradtjogcírn nélküli haszná|ói részére,egy év határozott
idoľe szólóan. Amennyiben ezen idoszak alatt nevezeľtel szemben a Lakástörvényben a bér|eti szerződés
felmondásara okot adó köľĹilrnény nem fog fennállni, ligy a bérleti szerződés vele, a mindenkoľ hatá|yos
rendelet feltételei a|apján 5 évre meghosszabbítható.

IL

A beteľjesztésindoka:

Fentiekben leírtak a|apján, Kovács Lász|őné_ ruint jogcím nélküli lakáshasznáIó - kéri az źita|a lakott lakás
bérbeadását. A lakás szobaszáma a bentlakó személyek igényjogosu|tságát nem haladja meg. A kéľelmező
20l0. febľuár 24. napjátől folyamatosan a lakásban lakik. Ve|e szemben semmilyen prob|éma nem merült fel,
a la|<ás haszrlálati díját rendszeresen fizeti, taftozása nincs.
Nevezettel szemben a Jőzsefvárosi onkoľm ányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának fe|tételeiről,
valamint a lakbér mértékéľólsző|ő 16120|0. (ilI.08.) számu önkoľmányzati ľendelet 9. $ (6) bekezdésébenés
a 23.$ (3) bekezdésben meghatĺrozo|t bérbeadást kizárő okok nem állnak fenn.

A

Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásálak feltételeiről, valamint

a

lakbér mértékérő|sző|ő 16lf0|0. (ilI.08.) számű ľendelete fzlc' s éftelmébena lakásban visszamaradtjogcím
nélküli lakáshasználó részéretörténő bérbeadásról a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságjogosult dönteni.

ilI.

A döntés céIja, pénzůigyihatása:

döntés cé|ja a visszamaradt jogcíĺnnélküli lrasználó helyzetének megoldása. A dontés azÖnkormányzat
ľészéľőlpéllzugyifedezetetnem igényel. A bérbeadás utálr ľendszeresen befizetettbérleti díj az onkornárlyzat
bevételétképezi.

A

IV.
A

Jogszabályi ktirnyezetismertetése:

Józsefvárosi Önkoľlnányzat tulajdonában átló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint
ménékérolsző|ő 16120|0. (III.08.) számű önkormányatirende|ętfZlC. $ alapján:

a

lakbér

,, (]) A tulajdonosi jogokat glakorló bizottság dontése alapján legfeljebb ötéves határozott időtartamra bérbe
adható az áItala lakott vagł nlós, a lakásigény mértélaŁt nxeg nem haladó szoba számú lakás is, ha a használó
a használati- és kapcsolódó kĺ;Iĺ;nszolgáltatási díjakat rendszeresen megĺizeti, és ellene sem magataľtásbelL
sem egyéb, a Lakóstörvényben a bérleĺiszerződés felmondására okot adó eg,,éb kÖrülmény nem áll fen, és a
Iakást már legalább ] éve rendeltetésszerijen használja. E rendelet alkalmazásában rendszeľesnek nünősül a
díjfizetés,ha a használó _ kéľelem beadásának napját megelőző - legalább fél éve folyamatosan fizeti az
esedékes díjakat, az esetleges tartozással, vagy tartozás részleteivel együtt.''
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Fentiekre való tekintette|, az alábbi hatáľozatijavaslatot teľjesztjük elő.

Határozati javas|at
12014. év (....hó. .nap) számú Yárosgazdálkodási

Bizottsíg határozata

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

AVárosgazdálkodási

1)

és Pénzügyi

hozzájáru| a hatályos rendelet ZflC' $-a alapjálr, Kovács Lźsz|őnéjogcímnélkĹili lakáshasznáIő részére
az á|ta|a lakott Budapest VIII', Pľáter utca 55. I. eme|et 72la. szám a|atti I szobás' fé|komfortos
komfortfokozat,ű,f9,3O m2 alaptertiletű, onkormźtnyzatitulajdonúlakás béľbeadásához, egy év határozoĹI
időre szótóan. A bérleti szeľzodés azegy év |ejártát követően kére|emre, a mindenkor hatályos rendelet
fe ltéte|e i alapj án 5 évre meg|r osszabb ítható'

FeIelős: Ki sfalu Kft í.igyvezeÍoigazgatőja
Határidő: 2014. noveInber 24.
.

2.) felkéri a Kisfalu Kft.-t a határozati javaslat l ') pontjában foglaltak a|apján a bérleti szerzodés
megkotésére.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f014. január 31.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfrlu JózsefoárosiYagyongazdálkodó

A

lakosság széles köľét éľintő döntések esetéľrjavaslataaközzététel módjára
hirdető tábl'án
(megfe|elő a|áhízandő!): nem indokolt
Budapest, 2014. november

Kft.

honlapon

f

I 8.

Kovács ottó

ugyvezető igazgatő
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