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Btrdapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefváľos onkormányzat Képviselő- testtiletének
Y ár o sgazđálkocĺási és Pénzügyi B izottsága

Előterjesztő

:

Kisfalu Kft

3

.

A Váľosgazdálkodási

o3...-',,.napiľend

ELoTERJESZTÉS
és Pénzügyi Bizottság 2014. novembeľ 24-i tilésére

l.áľgy: Javaslat a ",DH-II|ZO14. típusú''bérlakás pźllyázat eľedményénekmegállapitása.

Előteľjeszĺő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette:ZsemberiMagdolna |akásgazdálkodási referens
A rrapirendet nyílt tilésen kell tárgyalni.
A dö ntés elfo gadásáho z e gy szeru szav azattobb

sé g szüksé ges.

Melléklet:

].

2.

sz. nlelĺéklet..,,DH-II/2}l4. típusú,'pályázat értékeĺése
sz' meĺlĺźlĺleĺ,,
DH-II/2)I4,típllsú',pályázat erednlénye

Tisztelt Y áľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

I.

!

Tényállás, és a dtintés tarta|mának ľészletesismertetése:

A

Jőzsefvttrosi onkormányzatYárosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottsága a 9f3l2014. (VIII'2Z.) számil
határozatáva|, az' a|ábbiak szeľint döntött:
,,Vá'ľosgazdáĺkodćlsi és PĺźnzügyiBizottság úgy dant, hogy

l.)

20I4. auguszĺus 25. - 20]4. 's'zeptenlber 24. kozotĺ pályázatot ír ki, azon JózseJvĺźrosban élő csalddok
ľészéľe,clkik ĺleviza aĺapújelzáloghiĺeĺaket nem képesek tt)rleszteni, vagy visszafizetni, és ezĺźľtąz
állclncĺó lakóhelyĹiket és tulajdonukat kłépező, Budapest VIII. kerületben található lakásukra
yonatlcozĺj devi.za alapú kolcsonszerződést a Jinanszírozó pénzügyi intézményfelmondta, és az
ingatltln tulajdoni lapiára a végľehajtási jogot akáľ a finanszírozó pénztigyli intézmény javára, akáľ
kozüzemi díj, ĺ,agy, kozos kÓIts,lg, vagy más kovetelést érvĺźnyesítővégrehajtást kéľő javára
megáIlapodá,sĺ
feĺjegyezĺék,ya{), a.finanszíľozĺ5pénzügyi inĺézménnyela lakás kcjzos éľtékesítésére
és
a
megsziÍnt,
végrehajtási
eljćiľas
koĺaĺt,vagy a tulajĺlonjoga a
finanszíľozó pénzĹig1,j
folyĺán
kovetően mĺlg fennáIľó tartozásra megállapodást kar;u vele, és
intéznlénya lakćls éľtékesítésĺźt
ĺagja
rendelkezik jovedeĺemmeĺ,a pályázatra kiírt lakás felĺłjítás,i
egy
legaltibb a há'ztaľttÍs
felnőtt
koĺelezettségével, ] év haĺćĺrozottidőľe szóló b,lrleti szerződéssel, előbérĺeti jog biztosításáyal,
kalrcégeĺ'víĺ
béľletidíj előírása melĺett, óvadék fizetési kötelezettséggeĺ, az alábbiakban felsoroĺt és
megnevezett 5 daľab béľlakásra.

l.) BudapesÍ VIII', Dankó u. 30. I. cm. 2
2.) Bt,dapestVIII., Dankótł.40. II. em. ].
3,) Budapest ĺ,,III., IuIagdolnau. 33. Iĺ]. em. I.
4.1 Budapest VIII.,

}vIagdolnau. 33. IV.

1,5 szoba

en,ĺ. 2'

5.) Budapest VIII., I/ajdcĺhunyad u. 23. IV. em'

szoba
I szoba
I szoba
I szoba
2

2.

m2
m2
26,80 m2
27,]0 m2
28,00 nt2
42,41
58,45

komfĺlrĺos
osszkomfoľĺos
osszkom/bľĺo'ĺ
osszkonýbrtos
osszkomfortos

2.)

hozzájáľuĺ, hogy

a Kisfalu KÍt a

bírálati határidőt indokolt esetben egy alkalommal

meghosszabbítsa.

3.)

hozzájáruĺ, hogy a páIyázatra kiírt lakásokľa karct béľletiszeľződésekben béľbeadó, ]0 ĺlves
elidegeníĺési tilaĺmat kcis son ki.

4.)

hozzájárul, hogł apályázatiJelentkezési Lap ellenértékekéntbefizetett ].000,Kft. b evételéĺkĺźpezze.',

rt

+Áfa a Kisfatu

A

,,DH-II/L0I4. típusú''páIyázatra 7 pźiyäző nyújtotta be pá|yázatát, összesen 7 db pá|yázati ajánlat
A Lakásgazdálkodási Iroda az elozetes formai ellenorzést e|végezte, mely alapj án 2 pá|yáző
nyújtott be hiánýalanpá|yázati ajánlatot, I pá|yáző páIyázata érvénýelen volt - nem devizahitelĺeĺteľhelĺ
az ingatĺan, nem rendelkezett megszakítás néIküli, 3 éves józsefvárosi álĺąndó vagy ideiglenes ĺakcírumel , 4 esetben pedig hiánypótlási fe]hívás kibocsájtására kertilt sor. (Hiányosságok.' személyi okmányok
flźnymásolata, helyi adóigazolás eľedeti példánya, aláírások pótlása, jövedelemigazolás, devizahitel
szóló megáĺĺapodás igazoĺása, hiteĺ
felvételétigazoló kolcsönszerződés másolata, kazas értékesítésre
felmondásának igazolása, munkaviszony igazolása.) 2 páIyáző a hianypótlást határidőben nem teljesítette'
p á|y tvatuk éľvénytel en.
érkezett.

A

ptt|yázatokat _ a jóváhagyott értékelésiszempontok atapján

feldolgozták ( I. számú melĺékĺet).

A meghirdetett lakások közül

1 lakásra (Budapesĺ VIII.,

-

a Lakásgazdá|kodási

Iľoda munkatársai

Magdolnautca 33. IV. emelet l.) nemérkezeÍt

pá|yázati Ąán|at'

A

Budapest VIII., Magdolna utca 33. III. emelet I. szám alatti lakásľa benyújtott ptiyźvati aján|at
éľvénytelen(a benyíg.tott jovedelemigazolások alapján az egyfőre eső jovedelem nem éri el a megpályázotĺ
ĺakas lakbérénekkétszeresét).
Fentiekľe tekintettel összeállítottuk a pá|yázat nyeľteseiľe vonatkozó javaslatunkat. Felkérjük a Tisztelt
tsizottságot a2014. augusztus 25. -2014. szeptember 24.napja kcizött meghirdeteÍt,,DH-II/}O14. típusú''
b érl akás p ćiy ázat eľedm ény ének me g ál l apíttsár a.

II.

A beterjesztés indoka

döntés a|apján, abeétkezetÍ.pá|yćtzatokat a Kisfalu Kft. értékelte.A nyertes páIyázatot a
Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság vá|asztjaki. Apá|yazatikiirás,valamint aYárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága a 92312014' (vilI.2z.) számu határozat 2) pontja a|apján a ptůyázat
eredményhiľdetésénekhatáridejét a Kisfalu Kft. mint bonyolító 30 nappal meghosszabbította, az eredményt
legkésőbb 2014. decembeĺ 24. ĺapjáig (szerda) ki kell hirdetni. A hataľidő meghosszabbításáról a
pá|yázőkat táľsaságunk éľtesítette.A.Bonyolítő apá|yázat eredményét a Kisfalu Kft. és a Polgáľmesteri
Hivatal hiľdetotáblil1án, valamlnt az onkormányzat internętes honlapján koteles legalább 10 munkanapľa
kifüggeszteni.

A tulajdonosi

III.

A dtintés célja, pénzügyi hatása:

A Tisaelt Bizottság

döntése azért fontos, hogy az érvényesenpá|yźnők Észérea megpá|yźnott lakások
mielőbb bérbeadásra kerüljenek. Továbbá, a nyertes pá|yázők vá||a|ják az e|nyert lakás felújítástń, ezze|
növelik az önkormányzat tulajdonában tilő lakások ,,éIÍékét,,.

IV.

Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A beéľkezettpályázatok értékelésea Budapest Józsefváľosi onkormćnyzatYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága a 92312014. (vilI.zz.) számu határozatában jóváhagyott pá|yázati felhívásban meghatározott
feltételek figyelembevételével toľtént.

)

A

Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testület 428lf0l2. (XII.06.) határozatáv.al elfogadott
veľsenyeztetésiszabáIyzat 50. pontja a|apján, a pá|yźuatokat a Lakáspá|yázatok Ertékelésében
Közľeműködok általtett megállapításokat figyelembe véve a bérbeadó szetvezet éľtékeli,és ennek alapján
a Kiíró vá|asńja ki a nyertes páIyázőt.

A

fentiekben hivatkozott hatźľozat 5I. és 52. pontjaiban megfogalmazottak alapján a Kiíľó a pá|yázat
nyertese mellett meghatározza azt a sorrendben következő páIyázőt is, akivel bérleti szerzódést lehet kotni
a nyeľtes kiesése esetén. A I(iíľó döntlret úgy is' |logy az azollos feltételekkel ľelrdelkezok kozül a tryet1est

és a második helyre sorolt pá|yázőt soľsolás útján válasĄa ki. A soľsolás nyilvános, azt kozjegyző
jelenlétében,a páIyźzati eljáĺás lebonyolítója á|ta| összehívott, legalább háromtagú sorsolási blzottsźlg
Íblytatja le, amelyről szóló jegyzőkönyvet az eredmény megáIlapítására vonatkoző e|őtefiesztéshez
mellékelni kell.
Fentiek Íigyelembevételével, aza|ábbihatározatijavaslatot

teľjesztjük elő.

Határozati javaslat
l20I4' év ('.

l.)

'.hó.

.nap) számuYárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság határozata

a,,DH-II|2014. típusú''pá|yázatonmeghirdetett Budapest VIII.' Dankó utca 30. I. emelet 2. szám
alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

Nagy Gytirgy
Nincs soľrencĺben kovetkező

(7 pont)
pá|y áző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. november 24'

2.)

a,,DH-II12014. típusú''pá|yázatonmeghiľdetett Budapest VIII.' Dankĺó utca 40. II. emelet |. szám
alatti lakásľa benyújtott páIyźzat nyertese:

Simonné Kovács Matild és Simon Vilmos (7 pont)
Nincs soľendben következő oáIváző.
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
I]atáľidő: 2014. november 24.

3.) a

,,DH-II12014. típusú,,pá|yázaton meghiľdetett Budapest
emelet 2. szám alatti lakásra berryújtottpá|yázat nyertese:

Kiss Máľia
Nincs sorľendben kovetkező

VIII.' Vajdahunyad utca 23. |v.

(6 pont)
páIy áző.

FeJelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

Határidő: 20|4. novembeľ 24.

4)

felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az I.),2') és 3)' pontban meghattľozott lakásokľa vonatkozóan
nyeľtes pa|yázőkkal a bérleti szerzođéstkösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: z)I4'január 3 1.

5)

a pá|yázatla kiírt lakástlkra

kÜ|.öĺ,ĺ, béľleti szeľzijdésbe bele

kelt foglalni, hogy a bérlő a lakást

bérleti szerződés megkötésétőI számított 10 évig nem veheti meg.

}-elelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november 24.

A

dcjntés végrehajtásátvégzo szervęzeti egység: Kisťalu Kft.

A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a
(megfelelő a|áh'Úzandő!): nem indokolt
hirdető táblán
honlapon

kozzététe| mődjára

b

Budapest, 2014' novembeľ l 3.

Kovács ottó

ugyvezető igazgatő
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A .'DH-l|/201.4.'' típusri, bérlakás pályázat eredménye
Pá|yázÓ neve

Megpálvázott Iakás

E|ért pontszám

HeIVezés

Dankő utca 30. |' eme|et 2.

Nagv GvÖrev

7

eIsó

DankÓ utca 40. ll. emelet 1.

Simonné Kovács Mati|d, Simon Vilmos

7

eIsó

Magdolna utca 33. lll. emelet 1.

Balosh Gvtirsv

Megiegvzés

ÉrvényteIenpályázat
nem érkezett pá|yázati ajánlat

Masdolna utca 33. lV. emelet 1.
Vaidahunvad utca 23. lV. emelt 2.

2. szőmĹl melléklet

Kiss Mária

6

elsó

ĐH.|l /
PálvázÓ neve

Megpá|yázott Iakás címe

2oL4.

Szobaszám

pá

lyázat

é

Dtintés

rtékelése

l-,

ErvénvteIensés oka/Hiánvpőt|ás

Pontszám

Hiánypőt|ást határidóben nem
te|jesítette . ( devi za a la p ťl h ite l
fe lvétel é n e k ig o zold sa
(kolcsonszerzódés),
ioved
ad

őig

e le
a

m i ga

zol á s,

h

ely

evi zo

h

itel-sze rzód és

fe l mon dd sa n a k

Péterv J Iia

Kiss Mária
Nagv Gvcirgv

Vajdahunyad u. 23. lV. em. 2.

Vajdahunvad u. 23. lV. em. 2.
Dankó u. 30. |' em, 2.

i

zoIás,
d

ig

a

zol á sa,

jelentkezési Iap és mellékletei
Érvénvtelen aIdírdsok pőtldsa)

1

Hiánypőt|ás - a kozos értékesítésre
vonatkozÓ megá||apodás bank áltaIi
Érvénves befogadását kériL,i k ieazoIn.
Érvénves HiánvtaIan

1.

6
7

Az egy fóre esó jovede|em nem éri
eI a megpályázott |akás |akbérének
kétszeresét( Hidnypőtlđssze m éIy i okm d nyok, h elyi
odÓigazolds, feleség
el e m ig a zol d so, a

j Öve d

sze rzód és fe l mondő sd

Balogh Gvcirgv
Simonné Kovács Matild, Simon Vi|mos

Maedolna u. 33. lll. em.
Dankő u' 40' ||. em. 1..

Lakatos Rita Mária

Dankő u. 40'

||.

em'

1

d

n a

evĺza h itel
k ig a zol d sa,

ÉrvénvteIen nyiIatkozat pÓtlds)
Ervénves hiánvtalan
HiánypÓt|ást hatáľidóben nem
te|jesítette- a be ny ()jtott, a lka l m i
munkőről szőlÓ nyilotkozatok nem

'J:

fogadhatők el
].

ÉrvénvteIen

2

i

Öve d el

e

m ia o

zol áské

nt

nem devizaalap hitelt vett fel,
nincs megszakĺtás nélk li, 3 éves
jÓzsefvd rosi

Somők Piroska
Pá|yázÓk száma:

Beny jtott pá|yázati aján|atok száma:
Érvénytelen pá|yázati ajánlatok száma:
Érvényespá|yázatok száma:
Visszavont pá|yázatok száma:

Vajdahunvad u. 23. lV. em. 2.

ÉrvénvteIen lakcíme

1

7

7db
4db
3db

0db

ő

llo

nd Ó va gy idei

g le n

es

7

szdm melléklet

