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A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humĺánszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiiletnek az e|óteriesztés mestiáľsvalását.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A Józsefuiĺrosi onkorményzattulajdonában á11ó lakások bérbeadasánakfe|tételeiről, valamint a lakbér
méľtékéről sző|ő |612010.([I.08.) szźmű rendelet 3.$ (1) bekezdés szeľint:,,A Képviselő-testĹilet a
bérbeadó szewezet előterjesztése alapjan minden évben - a kôltségvetési lroncepció elfugadásával
egiitt - iľanyelvekethatfuoz meg anól, hogy az adott évben az tires és varhatóan megiiresedő lakĺások
közül a 3. $ (4) bekezdés a).n) pontjaiban meghatátozott béľbeadási jogcímek alapján a bérbeadásra
milyen aľĺĺnyok éľvényesítése célszeľiĺ.''

A Kisfalu Kft. Lakasgazdálkodási Iroda felađata a lakásgazdálkodás keretén beliil keletkező
ĺinkoľmanyzati felađatok teljesítésében való közremfü<idés, javaslatot tesz, e|okészít és végrehajt a
hata|yban lévő jogszabályok ľendelkezéseinek megfelelően.

A Képviselő.testtilet a lakźsgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, elvaľásokat, jav,aslatokat a
kertiletfejlesztést éľintő koncepciókbaÍ!, az iĺrányelvekben' a rendeletekben és a képviselő-testĺileti,
bizottsági hatarozatokbanrogzítettkonkĺét döntésekke|hatźrozzameg a Kisfalu Kft. ľészéľe.
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I. PROJEKTEK
A Corvin Sétany Pľogram megvalósításĺĺnak érdekében 2003. évben, az onkoľmźnyzat által kötött és

létrejt'tt keretszerzodések, illetve annak 2005. évben ttiľtént módosítasanak figyelembevételével, illetve
ezek alapjźn megnevezett önkoľmĺínyzatikłjtelezettségek teljesítésének érđekében mintegy ]00 lalrns
bérlőjének elhelyezését kell még bíaosítani, valamlnt az érintętt terĹileten lévő, mintegy 15 darub
maganfulajdonban lévő lakĺís visszavasaľlasát kell lebonyolítani.

A projektek megvalósítasanak soľrendje előre pontosan nem hatźrozhatő meg, függ a beépített
ingatlanok bérlőinek kiköltöztetéséhez és az épiiletek bontĺísához sziikséges időtaľtamtól, mÍiszaki
feltétęlelitől és körĹilményektől.

Alábbiakban körÍilírt, projektek kapcsĺín megllatźrozott lakásgazdálkodási iľányelvek és határozati
javaslatok, fentiek és a RÉV8 ZPtt áIt.a| 20||. november |4-éĺ kelt és a Kisfalu Kft. részére átaďott

íľásos tajékoztatas alapjan, azok ťrgyelembevételével késztiltek.

II. LAKÁSÁLLoMÁNY SZEIGZETE

1. A keriileti lakdslÍlloruźnv szeľkezetę(2O ] l. december 3 ] , adatok alapiánl

Az épületek ľehabilitációja ellenére a keriileti lakásálloményta még mindig a koľszerĺĺtlen szerkezet és

az a|acsony minőség a jellemzó. A vagyonkatasztei adat szenĺt 5245 ďb onkormányzati tulajdorui
lalrnssal ľendelkezik az Önkormányzat, mely az alábbiak szerint csoportosíthatók.

Mtĺszaki szempontok alapján (201I. december 3]. adatok alapjón):

o összkomfonos 460 db, mely a teljes allomany 8'77 %o-a"

o komfoľtos 2307 db, mely a teljes ĺĺllomlĺny 43,98 %o.a

o félkomfortos 5|7 db, mely a teljes állomany 9,86 %o.a

o komfoľt nélkĺili, 1831 db, mely ateljes állomany 34,9I %o-a

o szfüséglakás 130 db, mely a teljes állomany 2,48 Yo-a.

o 1 szobás
o 1,5 szobás
o 2 szobás
o 2,5 szobás
o 3 szobás,
o >3 szobás

3553 db, mely a teljes állomĺĺny 67,74 oÁ-a,

477 db, mely a teljes ĺíllomány 9,|0 %o-a,

881 db, mely a teljes ríllomĺány 16,80 oÁ-a

86 db, mely a teljes állomĺĺny I,64 Yo.a

100 db, mely a teljes állomĺány |,90 %o-a

148 db, mely ateljes állomrány 2,82Yo-a.

Hasznosítúsi szempontok szeľínt (201]. december 3]. adatok alapiád:

1. bérleti joggal teľhelt (hasznosított)
o hatánozott lhatźrozatlarl
o jogcím nélkiili

2. iires lalaźs (535)
hasmosítható
nem hasznosítható (pl. szfüséglakas, bontandó)

3. 20]2 évre tervezett bontások
éptilet: 2 db (mely 19 db lakast foglalmagában)
A VIII. Bókay u.3|-37 szźnn a7att talá|hatő, mindĺĺsszesen |2I lakást magźtba foglaló 4 darab
lakóépiilet bontása, tereprendezése 20|2. janu.áľban megkezdődĺitt, folyamatban van, de
|akasgazđźlkođlĺsi terhet nem jelent, tekintette| arĺą hogy az éptiletek kiíiľítése megtöľtént
lakásadási kötelezettség nincs.

4476db (1386 db/3oeo db)
234 db

302
233



Tulaidonviszonv szerint (20] l. december 3I. adatok alap.ián|:

o I00%-ban Ónkarmányzati ingatlanban
o társashózi épiiletben

3208 db
2037 db

Koróbbi (2 009 évi| lakús koncen ció óta levezethető vliltozlźs ok

2009.x||.31 á||apot 2010.X||.31 á||apot 2011.x||.31 á||apot

Kategória Lakás db Bére|t Üres takás db vá|tozás Bérelt {lres
takás
db

vá|tozás BéreIt Ures

100% tnkormánvzati 3335 3062 273 3283 r,56% 2908 375 3208 L,46% 2817 397

Társasházĺ 2406 2r72 23Ą 2775 9.60To 20fo 155 2037 4,78ýo 1900 138

Öszesen 574L 523Ą 507 5458 4,93% 4928 530 5245 2,78% 477r 535

Vá|tozás évről évre kiindu|ási adat -283 -306 23 -213 -217 5

Fenti tábtazat a\apján megállapítható, hogy az onkormáĺyzat fulajdonában lévő lakasállomĺány
daľabszámának csökkenése mérséklőđött, mely elsődlegesen az elidegenítés csiikkenő tendęnciájának
tudható be. onkoľmányzati tulajdonlr éptiletek esetében, a mintaidőszakban egy egyenletes
megkdzelítoleg t,S%o.os csökkenés figyelhető meg. Ez a csökkenés teľmészetesnek tekinthető a

lakasállomány műszaki állapotának általános romlásából eređően.

A 2009. évre vonatkozó iľányelvek ľészlegesen keľĹiltek megvďósításľa. A Képviselő-testiilet által
meghatiíÍozott projekt (Magdolna-negyed II program) megvalósítiísrĺnak éľdekében a progranlhoz
rendeltlakásokhozzźtenđelésemegtĺiľtérÍ,al<tťuzottcélokteljesültek.

Az elidegenítés folyamata egyrészĺól a béľlők részére történő eladásokbóI, másrészľő| az źrverés útján
töľténő értékesítésekbol ĺLII. A vizsgált időszakból megállapítható, hogy az elidegenltés lendülete
tovabb csökkent, mely elsődlegesen a bérlők részéte történő eladások csökkenésével magyaľázhatő.

A bérlők vásaľlási kedvének visszaesése egyrészt magynázhatő a gazďasági válság negatív hatásaivď,
másrészľől azza| is, hogy a béľlőink tobbsége mar hatáľozott idejiĺ bérleti jogviszonnyď rendelkezik
mely az elidegenítést szabályozó helyi rendelet szabźt|yozása alapjźn, a vételi áĺ méľtékét jelentős

megemeli. Határozott idejű bérlők esetén a forgalmi érték 95%-a a vételár, míg a hatórozatlan idejű
bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők esetében a forgalmi érték 25oÁ-a' Ez a jelentős vételi ár
dffi renciabelźtbatőmódonigazoljaazelidegenítésvisszaesését.

Ahatźľozoľt idejű bérleti jogviszonyok felgyorsulásrának oka egyľészĺőI az, hogy új bérbeadás esetén

(pályázat, méltányossóg) csak hataľozottidejll bérleti szerzőďés kĺjthető, masrészről pedig díjtartozts
miatt órténő felmondást követően a hatérozat|an idejii bérleti jogviszonnyal rendelkező volt béľlők
esetében is csak hatźrozott idejiĺ bérleti szeľződés köthető _ amennyiben a tartozását kiegłenlítette, és

velnk szemben a tartozóson kívül más felmon&źsi ok nem óll fenn - abérleti jogviszonyok rendezése
esetén.

Az aľverési eladasok negyeđévente töľténnek, melyek stabilan évi szinten megközelítőleg 60 lakás

éľtékesítését j elentik.

Pályázatok tekintetében vizsgáIva a kiemelt időszakot, megźilapitható, hogy csak 2009. évben lett

kiírva páIyźnat, a lakásokkal nem rendę|kezojózsefuaľosi lakosok ľészére. A kiíľt pátlyánat,9 daľab

önkoľmányzati lakást énntett, melyre megközelitő|eg |400 pá|yáz-at érkezett. A napi mrrnkrák sorĺín
folyamatosarl tapasztalható, hogy rendkívĺĺl nagy a lakhatási problémĺákkď ktiszki'dők szárla, igy a
megvalósult palyazat mértéke, messze elmaĺad az igényektől. Ennek tiikĺében jelentős eredmény nem
mutatható fel, főleg annak ismeľetében, hogy az iires lakasok száĺľra évről éwe atlagosan 5-6%-ka1

növekszik.



S zer ke zetútalakítús i c é lo k :

A fejlesztési rendeletben, keľületfejlesztési koncepcióban is megfogalmazásra keľtilt, a kerĹĺleti
lakásállomrány átstľuktuľálasának igénye, mely magźba foglalja a rossz műszaki állapotu
önkormanyzatilakźsáIlomany fokozatos áta|akitásénak sziikségességét, melynek célja egy múszakilag
korszeľiĺ, fenntartható, maghatĺáľozott nagysőlgrendű és (össz)komfort komfoľtfokozatű lakősáIlomány
kiďakítrása. A kittĺzött célok eszközei köZĹil kiemelendő az elav:Jt' egészségtelen lakasĺállomány
bontasą értékesítése, illetve a lakóéptiletek múszaki színvonďának emelése.

III. LAKÁSÁLLoMÁNY LAKÁSGAZDÁLKoDÁSI JELLEMZoI

1. Az üľes lakásóllomány jellemzői

A lalĺĺsgazdálkodás az üľes lalĺásokľa épül, ezen alapul. 20Il. évben 12I db lakas iiresedett meg,
melybőlá takásgazdźikodĺás körébe 82 db vált bevonhatővĄme|ybőLkővetkezik, hogy 39 darab lakás -

mely bontandó épiiletekben tďĺĺlható - nem hasznosítható, a meglévő ĺires lakásállomanyból.

A korábbi évek tapaszta\atai ďapjrĺn, a lakásgazdłálkodási feladatok teljesítésére évente kb. 50-80 újra
haszrosítható lakái á11 renđelkeżésre, melyek kevés kivételtől eltekinwe nem a kerület frekventáltabb
részén helyezkednek el. Műszaki jellemzőiket tekintve többnyire egyszobas, al.1csony' komfoľt
fokozatuak, melyek ľossz múszaki állapotfü miatt jellemzően nem beköltiizhetőek, illetve lakhatóvá
tételfü, felújításuk magas helyrcáILitási költségge| jar.

AĘakásgazďálkodás körébe bevonható lakasok négy féleképpen iiresedhetnek meg:

ą. a lalaźs bérlője/hasznáIója leadja,
b. végrehajtás során,
c. bérlő elhalólozása esetén,
a. nĺ,ĺĺ s által tłrített és általa állományba visszaadott.

a. A bérlők által kezdeményezett lakás leadas töľténhet pénzbeli térítés megfizetésével, vagy térítés
nétktil. Ezen jogcímeken, együttesen 20l|. évben 5 db lakás iiresedett meg.

b. Végĺehajtás során tiľesednek meg a peres eljárással éńntett bérlemények. Ezekben az esetekben a
bírósági- eljaľás lezźrásźú kĺivetően ĺlnálló bírósági végľehajtó foganatosítj a a |akás e|hagyásfua
vonatkozó kdtelezettség végľehajtásźú'.Ezęnajogcímen 20II. évben 5 db lakás tiľesedett meg.

Az ĺlnkormányzat jogainak érdekében 20t1. évben 240 db felmondas kerĹilt kikiildésľe, az a|ábbi
bontasok szerint

o 59 db keľiilt peľesítésre,
o 135 db ľészletfizetést kdtött (Kisfalu Hátďékkezelési lrodával)
o 46 db adósságcsökkentésitÁmogatást kapott.

c. Bér1ő e|ha\źiozásamiatt éves szinten' átlagosan 20-30 db lakás ĺiľesedik męg, ezen a módon 20||.
évben 19 db keľült az onkormźnyzatbiľtokába.

Hagyatékos lakás esetében - amennyiben nem indul kĺizjegyzt5i e|jźnás - az öľökĺis abérl.óha|á|átő|

szĺĺmított 90 napon belül köteles a lakasból az ingóságokat elszĺllítani, amennyiben ennek nem tesz

eleget, az lngőságok raktiĺľozásra kerĺilnek. A közjegyz(ii eljaľássď érintett lakások megiiľesedése

hosszabb folyamat, amely akáÍ több évet is igénybe vehet.

d. A RÉV8 ZRt. á|talkiÍiľítésre került épületekbőlmindĺjsszesen92 db lakás iiresedett meg (Magdolna
negyed progfttm keľetében), me|y 2011. év folyamĺán visszakerĹilt a KISFALU Kft. á|tal kezelt
lakásállomźnyba.

Alakásgazdálkodĺási munkafolyamatok soľán, a hasznosíüísba való bevonáskor a megĹiresedő lakások,
az atábbiakban részletezett szempontok figyelembevételével is megvizsgźiásrakerĹilnek.



A lakás műszaki adottságai (alapterülete, szobaszáma, lamfortfolazata), valamint óllapota alapjón.

A megiiľesedő szĺikséglakások ĺinálló bérbeađźsźtta a lakástöwény és a helyi rendelet éľtelÍnében nincs
lehetőség. Ezen lakások csatolásra ajĺĺnlhatóak fel, illętve társashźzi épületben megiiresedő
szfüséglakás esetén azok elidegenítésére van mód.

Kiemelendő, hogy az iires ftildszinti lakások többsége, elsősorban műszaki állapofuk ďapjĺín nem
alkďmasak az onáIIő bérbeadásrą igy megĹiresedés esetén nem vonhatóak be újra a lakásgazdálkodas
körébe. Ezerl lakźtsokaq amennyiben taľsashazi épületben tďĺálhatóak, úgy az éľtékesítésre szĺánt

lakasok köľébe voĺfuk be.

Értékesíthetőség szempontjai a|apjźn, a gazdaságosan fel nem újítható vagy źi|apota miatt nem
hasmosítható taľsashazi épileften lévő lakĺások elidegenítésre történő zárolásra, majd ĺírverésľe
kerĹilnek (2011-ben 96 db lakas keľĹilt átadasra).

A 100%-os önkoľmányzati trrlajdonri épiiletekben, a lakásállomrány műszaki összetételének javítasa
érdekében, a szfüséglaklísok, gazdaságosan fel nem újítható tires lakások esetén lakásbővítéssel -
csatolás- kerülnek haszrosítiĺsra. Ilyen jellegű csatolás 2011-ben _ korábbi Vaľosgazdlĺ]kodĺĺsi és

Pénziigyi Bizottság döntések ďapjrín - 10 esetben reďiziĺ]ódott.

Kiemelendő szempont, hogy éves szinten rendelkezni kęll olyan szabadon felhasználható, és

bekĺiltdzhető lakásokkal is, melyekkr.lzárő|ag életveszély miatti kihelyezés során hasznáIhatők fel. Erre
a cé|ta 201I. évben 5 db (mindegyik 1 szobás komfoľtos) lett meghatáľonĺ4 melyből' az év folyamłĺn 3
db keľĹilt felhasznáIásra. A lakásállomány mérete és az épületek általános miĺszaki áI|apotamiatt2}l2.
évben indokolt lenne legalább 5 db 1 szobás' komfoľtos, vďamint 2 db 1,5 vagy 2 szobás komfoľtos,
beköltöżret ő ál|apottl lakást elktilö,nítése.

ľv. ľÉnľn.ł.nÁsr ĺoccÍľm'r

1. Az önkoľmźnyzat fulajdonában álló lakĺások bérbeadásĺínak feltételeiről, valamint a lakbér
méľtékéről szőIő, többsz<ĺr móđosított t6l20|0.(II.08.) számú ľendelet 3. $ (4) bekezdése szennt a
lakasokat a kĺĺvetkező jogcímeken lehet béľbe adni:

a)
b)
c)
d)
e)

Đ
g)

h)

Đ
i)
k)
l)
m)
n)

pá|yazatiftjźľ',
rendkíviili é|ethelyzetben lévőkkel létesített bérlet, pá|y ázaton kív.il,
béľlő halrĺla után a lakasban visszamaľadt jogcím nélkiili haszrálók elhelyezése,
Iakźsgazđalkodásifeladatokteljesítéseéľdekében,
bérbeadás minőségi csęre keretében' pźůyźaaton kívül,
bérlőkijelölési és béľlő kiválasztási jog a|apjźn,
kozszolgéiati alka|mazotĺak részére szolgálati jelleggel, gyeľmek- vagy háziorvosi feladatok
el|átásáĺ a szo|gáIati jelle g gel,
töľvényben, bírósági- vagy hatósági hatźrozatbnl előirt béľbeadási vagy elhelyezési
kötelezetts é g alapján,
kcizérđekíĺ célok megvalósítlísa érdekében,
HVT teriiletén feltétel bekövetkeztéig,
előbérleti j og ďapj ĺĺn,
hĺŁfeltigyelői szoIgrílati jelleggel,
olyan jogcímnélktili lakáshaszná]ók elhelyezése keľetében, akik korábban bérlők voltak.
nem lakas célú helyiség lakassá minősítését kĺivetően, új bérleti szerzőđés kĺitésével

2. A kĺivetkező jogcímeken töľténő bérbeadás esetén, nem szfüséges aúnyokat meghatáľozli, mive|
ezenbérbeadasok, az tiľes lakasállománý nem, vagy csekély méľtékben érintik:

a) Az előbérletijog alapján történő bérbe adós:

Ha a hataľozott időre létesített bérlet ahatźxozott idő lejĺĺrta miatt szíĺnik meg - feltéve, hogy
nem következett be a bérlet létesítését k'lzźnő ok -, az Önkormanyzat a béľlőnek biztosít



elsőbbséget a lakas ismételt béľbevételéte' vagy másik lakást ad béľbe. Előbéľleti jog a|apjan
töľténő bérbeadasľa2}I|. évben eddig mintegy 71 esetben keľült soľ.

b) A jogcím nélktjli lakáshasználók elhelyezése:

- aki koľábban bérlő volt, de bérleti jogviszonya felmondásľa keľiilt, azonban a felmondási okot
megszĹintette a bérleti jogviszony helyľeállítasaľól 2011-bęn 4 esetben került Sor ezen a
j ogcímen bérleti szerzođés megkötésére,

- tĺirvényben előírt bérbeadási kötelezettség alapján (pl': jogviszonyfolytatás) 2011. évben 63 db

béľbeađás töľtént,

- béľlő haIáIa utźľ- a lakásban visszamaradt jogcím nélkĹili hasmálók elhelyezése keľetében a
ľendeletben foglaltak teljesiilése esetében a jogcím nélküli által lakott lakás bérbeadásfuőI a

Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság dönthet. 20I|. évben ezen' a jogcímen bérleti
szerzodés megkötésére nem keľiilt soľ.

c) Rendkívüti étethelyzetben lévők számára méltányosságból, pályózaton kívül nrténő bérbeadás:

A szociális ügyeket gyakortó bizottság - a bérbeadó szewhez benyújtott kéľelmek

ftezdeményezések) a|apjaĺ - azonnali intézkedést igénylő ľenđkíviili élethelyzet esetén,

méltányosságbő!, egyedi méľlegelés alapjan a szociális, jovedelmi és vagyoni feltételek,
valamint a szociális bérlet létesítését lrlzźlrő ok vizsgálata nélkiil, páIyazaton kívíil, évente

tegfeljebb 12Lakás mértékéig, szociális alapí lakbéľ megá|Iapítása mellett . bérleti jogviszony
létęsíthető. Ezen a címen áIta\źban egy szobás, kis alapteľiiletíĺ, alacsony komfortfokozafu,
felújítást igénylő lakás bérbe adźsźra keľĺil sor.
201l. évben ezen a jogcímen 2 db lakás kertilt bérbeađásľa'

d) Jóvóhagłott lakáscsere szerződés alapján történő bérbeadás:

Ezen a címen történő bérbeadás az áůIarĺpolgári cserét jelenti, ebben az esetben a béľlő
személyében tcirténik vźitozés. 201|. évben |2 db ilyen típusú bérleti szerzođés megkötésére
keľült soľ.

3. Aziiľes lakasállomanyt érintő béľbeadasok:

a) Házfeliłgłelői lakasokkal kapcsolatos feladatok

KeľĹiletiinkben a szolgálati lakások helyzetének ľendezése ügyében az utolsó átfogó intézkedés
2006.ban történt, melynek soľán a Tulajdonosi Bizottság 62912006. (VI.07.) sztĺnúhatározatával
javaslatot tett a hĺĺzfeltigyelői szolgłilati lakások helyzetének ľendezésére. Ennek sorián

megźilapitźlsra keľült, hogy a mindenkori kizaľólagosan önkoľmźnyzatl tulajdonú éptiletek
esetében (20|I. évben 159 db), annak sztlmáů:roz viszonyítva |l3 (szémitottan 53 db) aranyu
legyen a hazfe|iigyelői szolgálati lakások száma.

Jelenleg eZ az aľźny elmaĺad (ls đb) a kívánttól, így u elólĺźnyzott arźny érdekében 35 db

szolgĺĺlati lakás aktiválása szĹikséges.

A kezelési feladatok hatékonyságának növelése éľdekében, valamint a béľlők ĺĺltď tanúsított
negatív magatartÁsi problémák kiszíĺrése céljából, 20|2. év elején legďább 20 db szolgálati lakás

beállíĺĺsa lęnne szfüségszenĺ. Ennek megvalósulĺĺsa esetén is jelentős ęlmaľadás lenne a
kívánatostól, valamiĺrt a fenti határozatban megj elölt iľĺĺnyelvtől.

b) Lalras gazdálkodással lĺapcsolatos feladatok

Lakasgazdálkodĺíssal kapcsolatos feladatok teljesítése címén tiirténik abérbeaďźts a rehabilitaciós
terĺiletről történő kihelyezés kapcsĺán 20||. évben 22 db, illetve a minőségi csere teljesítése soľán
2011. évben 8 db döntés szĹiletett. azalźhbi elosztásban:



Értékkĺi|.inbözet
toťÁ

Csökkentett
értékküiönbözet

Méltányosságból
elengedett

értékküIiinbözet

1 t 6

A minőségi csere teljesítése a mindenkori ellátandó feladatok ftiggvényében töľténik, ezétt ezen

igények lauĺspalyĺzaton kívtili teljesítéséľe nem fud hatĺĺľidőt vállalni az Önkoľmányzat. A
rendelet éľtelmében a bérlő részére magasabb komfoľtfokozatĺl, vagy nagyobb alapteriiletiĺ lakás
bérbeadrísát kérheti - jogosultság esetén - az źita\lk.béľelt bérlemény rendeltetésszetuhasznáIatra
alkalmas állapotban va\ő leaÄása mellett, amennyiben a lakáson lakbéľ és egyéb köń:zemi
díjtartozás nincs. Ebben az esetben bérlő kĺĺteles a visszaadott és a bérbe ađandó lakás foľgalmi
éľték kiilönbozeténęk 50%o-át a lakásbéľleti szerződés megkĺitésének napjáigbérbeadő tészére

megfizeíri.

c) Bérbeadás pályózaton történő résmétellel

A bérbeadás feltételeiről szóló új rendelet hatílybalépését követően 2011. évben bérbeadásról

szőlió páIyźzatkozzétételére nem kerĹilt soľ.

v. LAKÁSGAZDÁLKoDÁSI IRÁN-YELVRE voNATKoZo JAVASLAT

Tekintettel a fent leíľt feladatokľa, az ĺinkormányzat t'ilajdonában á11ó lakások bérbeadásĺának

feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szőlő, 16I2010.GII.08) sz. ľendelet 3. $ (1) bekezđésében
foglďtaknak megfelelően 20|2. évľe a bérbeadási jogcímek arźnyafua az alábbi javaslat elfogadasa
indokolt:

1.) A 2072. évben az ĺiręs és vaľhatóan megĹiresedő lakasokat elsősorban a Képviselő-testĺilet által
meghatározott projektek (Corvin Sétány Progľam), hataridő.ben töľténő megvalósulása
oľařtouen, az ffiIďtekből történő kihelyezési feladatokkal ĺlsszefüggő bérbeadásra keľĹiljenek
felhasználásra (95 db lakás -100% ĺinkormányzati tliajđonú éptiletben, valamint tĺĺľsashaztan
lévő- bevonása sztikséges, melynek műszaki paľaméteľei, a kihelyezéssel kapcsolatos
targya|ások soľán, vonatkozó ľenďelet Íigyelembevételével megköthető megállapodásból deriil
ki).

2) Az önkoľmányzati tulajdonú, rossz (életveszélyes) műszaki állapotu épületet .tewezett
bontása alapján (2 éptiletből 19 db lakás, melyből 14 hasznosítva) mggnyíló- elhelyezési
kötelezettsegeĺ( miatt vaľhatóan 14 db lakas bevonasa szfüséges, melyet 100% önkoľmĺányzati
tulaj đonú épületben lévő lakĺások felhasznál ásźtval kívanunk megoldani.

A VIII. Bókay u 3|-37. szźtm alaÍt taléůhatő' I21 đarab lakast magába foglaló 4 đarab
lakóéptiletek bontĺĺsą teľepľendezésę 2OI2 januĺárjában megkezdődött, fo.lľamatban van, de

Iakasgazdákodĺísi terhet ĺem jelent, tekintettel arcą hogy az épületek kitiľítése megtöľtént,
lakásaďási kotelezettség nincs.

3.) Lélek Program keľetében, a Képviselő-testiilet 46||20|1.CXI.17)' - vďamint a. 
49t/20t1.Cxfi.15) szĺmú hatźnozatźxal, a pľogľamba belépő hajléktalanok részére
méltlányosšágból tĺiľténő bérbeadasľą 100%.ban önkoľmányzatitulajdonú épiiletben lévő 20 db
lakást kĺjelot. a hivatkozott hataľozatokban címesítętt lakások kizźrőlag a program keretein
belül, abban meýlatźttozott céllal keľiil hasznosítasra.

4.) Bértő kijeliilési jog alapjan töľténő hasznosítassal (közľendvédelmi dolso{k részere 5 db lakás. 
melyek á oanko utca i6. és 20. szám a|atti épiiletekbeĺ a I4|20I2.(I.I9) 

"?qý,., 
valamint a

BRFK đolgozói részére |2 db lakás, mely egységesen aLlljzau. |4. szttmí źLtalakitźLs alatt á1Iő

éptiletben 
- tďálhatóak) a 368/2010.(x'.22.) számű Képviselő.testiileti hatáľozatokkal

ńindöss"esen 17 daľab lakás lett kijeliilve, 100%-os önkoľmányzati tliajdonban lévő
épiiletekből.



5.) Páůyánat útján tőrténő béľbeadásľa javasoljuk az alábbi kiíras szennt:

- 2012. I. félévben keľĹiljĺin páIyźzati kiíľasra, a Józsefuaľos onkoľmĺányzat Polgźrmestęri
Hivatal köztisztviselői, illetve más ďo|gozői, az önkoľmányzati feladat. és hataskĺirĺjket
jogszabálynál fogva e|Iátő személyek, a Józsefuarosi onkormányzat kizĺĺrólagos
tulajdonában Iévő gazďasági tláľsasának a dolgozói részére (továbbiakban ďanyi kĺlr), az
alábbiakban felsorolt és megnevezett 5 daľab tiľes bérlakás terhéľe.

1. Budapest, VIII. Kőris u. |O/a.I]4. 1 szoba 34,80 m2 komfoľtos
2. Budapest, VIII. Práteľ u. 55. III. 25. 2 szoba 69,|4 m, komfortos
3. Budapest, VIII. József kĺirut 48.ILJI2. 3 szoba + hall 95,83 m2 komfoľtos
4. Budapest, VIII. József u. 41.v8. 1,5 szoba 53,20 m" félkomfortos
5. Budapest, VIII. Magdolna u. |f .IV38. I szoba 36,00 m" komfoľtos

ApáIyazati kiíľás azalábbi szempontok figyelembevételével keľĹiljön kiírásľa:

fentnevezettďanyikörbetntozőkpźiyázhatlakl<lzérőLag,

_iľ'täřffiTTäił*.'ľ'ľ.;uí:'ľ:Í:ľe1ezettségétpáIyazőváIlalja"
- 2o|z. II. felévben széleskĺiru páIyazat felújítĺĺsi kĺitelezettség vállalasával, költségelvĺĺ

bérleti đíj megfizetése mellett. PáIyazati kĺirben javasolt bevonni a végrehajtźtsi szakaszban

|évő, jőzsefuaĺosi devizahitelesek körét is melyre 15 db ĺiľes lalĺĺs kerĹilne kijelölésre a

kizaľólagos ĺĺnkoľmányzatitu\ajďonban lévő épiiletekben található lakasállomány terhére.

Javasoljuk továbbá, hogy ,,Lakaspá|yazať' csak abban az esetben kertiljön kiíľĺísľą amennyiben

az aÍta felhaszrálandó tiľes lakások nem veszélyeztetik az |.) pontban megjelĺilt projektek

megvalósítását.

A lakások bérbeadásának feltételeiről és lakbér méľtékéľől szóló rende|et 20|2. maĺcius l.től
hatályos új szabalyozása a|apjźn, apźiyźzaton elnyeľt bérlakások estében, a bérleti szerzóđésrę
10 évig teľjedő elidegenítési tilalom kerül feljegyzésre.

6.) RendkívĹili élethelyzetben lévők szźlmźna méltanyosságbő|, páiyánaton kívĺil ffirténő
béľbeadás, a Humánszo\gáLtatási Bizottság đöntése alapjźn (12 db lakás) melyet |00%
önkormrányzati tulajdonú éptiletben, valamint táľsashĺĺzban lévő önkormźnyzati tulajdonú
lakások felhasználásávď kívanunk megoldani.

Javasoljuk továbbĄ hogy a rendkíviili élethelyzetben lévők szélmźra méltányosságból'
pá|yázatonkívül tĺiľténő bérbeadás esetén, a lakás 10 éves elidegenítési tilalom kikcltése mellett
keľiilj ön bérbeadĺĺsra.

7.) Krfuis helyzetľe elkültinített, meglévó 5 db lalcĺs, melyből jelenleg 3 daľab használatban
van' 2 db-lakással keľĹiljĺin kibővítésľe' melyet |00%-ban önkoľmĺĺnyzati tulajdonú épĺiletben
lévő lakasok felhasznál asával kívĺĺnunk megoldani.

8.) Minősógĺ lalĺĺscseľe:

Év
Kérelmek

száma

Te!jesĺi|t
kérelmek

száma
Arány

2009 3 0

20LO 53 0

20Lt 78 8 to,26%

20L2 t 0

135 8 5,590/o



A minőségi lakáscsere kiteljesedésének a lehetőségét, a lakások béľbeadását szabźiyoző
|6lf010. (m.08). szźĺrlű helyi rendelet módosítasa teremtette meg' melyet a fenti tźtbláľ;atban

közölt adatok is aláüámasztaÍIak. A nĺivekvő szĺámok és javuló aľĺĺnyok jelzik a minőségi cseľe
lntézményének létjogosultságat, a lakossági igéný. Tapaszta\atairtk aIapjźn várhatőan az
érdeklődés fokoződásavárhatő, hiszen konkrét lakásproblémfü megoldását,vatamint hátralékos
helyzetek feloldását segítheti.

Jelen rendeleti kömyezetben, azon bérLők minőségi cseľekérelmét kívĺĺnjuk tamogatni, akik
egyľészről vállalni tudjak a hatályos rendeletben előíľt kĺitelezettségek teljesítését, valamint a
csere ťolyamán leadandó lakások miĺszaki jellemzői a lakásgazdďkodrĺsi koncepció
megvalósítasźůtoz,valaminta felszínľe keľĹilt feladatok teljesĹiléséhez illeszkednek, segítik azt.

A lakasok béľbeadásanak feltételeiľől és lakbér mértékérőI szóló rendęIet20|2. marcius 1-tő1

hatalyos ilj szabáIyozásarévén a minőségi cseľék soľán, azonbérlók, akik az érté|ďcĺllönbözet
megfizetésének elengedése éľdekében méltĺányossági kérelmet terjesztenek elő, és azt az
illetékes szakbizottság tĺímogatja, vagyis a kérelemnek helyt adva mérsékli, vagy elengedi az
éľtékkiilönbözet megÍizetését, ezen esetekben a csere céljául felajánlott lakĺís tekintetében, 10

évig terjedő méľtékben elidegenítési, 3 éves időtartamľa mindennemű cseréľe
(áltampolgĺáďminőségi lakácsere) vonatkozó tilalom kerĺiljön feljegyzésre a bérleti szerződésľe'
valamint a kapcsolódó helyi nýlviĺntartłísokba.

A kikötött cseľetilalom alól mentesĺil a béľlő, amennyiben a minőségi cseľe sorĺĺn
méltányosságbőI adott kedvezményt egy ĺlsszegben megťlzeti az önkoľményzat tészére,
valamint elidegenítési tilalom is feloldásra keľĹilhęt amennyiben a csere tiIa|máľameghatźrozott
feltételfennĺill, illetve a bérlő fltalkén megvásrírlási folyamat sorĺín kötdtt adás-vételi szerződés
időpontjában, a forgalmi érték |00oÁ-źń, egy osszegben, vételi áľként megfizeti.

9.) Áľveľés:

Javasoljuk, hogy a lakźsgazđálkodas körében megnyíló kötelező és napi feladatok ellźúáséra
fęlhasználni nem kívánt önkoľmányzati fulajdonban lévő tiľes lakasok köZiil, a gazdaságosan fel
nem újítható, vdEY ľossz múszaki állapota miatt gazdaságosan nem hasznosíthatő, tźrsashźzi
épületben lévő lakások keľiiljenek elidegenítésľe a hatalyos szabá|yozźtsok figyelembevétele
mellett (maximum 60 db/.

10.) A bérlok ĺiltď beadott kérelem ďapjĺín csatolással keľiiljenek béľbeadásľa az elidegenítésľe
át nem adható, illetve 100%-ban <ĺnkoľmányzati tulajdonú épületben lévő lakásgazdáikodás
kĺirébe komfoľrfokozatą áI|apota miatt be nem vonható lakások.

11.) LalcĹsbéľleti jogviszony kłizös megeryezéssel valĺó megszůintetése pénzbeli térítés
el1enében:

A 16i2010.(III.08.) szálmű ľendelet 36'$ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ,,a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsźry dtintése alapjźn, a lakás bekĺiltözhető foľgalmi éľtékének
25Yo-a fizęthető ki bérlő részéte,'. Ebben az esetben fontos Szempont, hogy azon lakasok
keriiljenek elsősorban előnybe, mely lakásokat a lakasgazdálkodási feladatokban elolrt
kötelezettségek teljesítése érdekében fel tuđmk haszrĺílni a teljes önkormĺínyzati tulajdonú
lakĺás állomiĺny, vďamintazelfogadott 2012. évi ĺinkormźnyzatiköltségvetés terhére (maximum
20 db lakás).



1 2.) Társbéľletelĺ, valamint a szĺikséglalĺások felszámolása:

Javasoljuk, hogy az Oĺlkormźnyzat tulajdonában lévő szĹikséglakások folyam{o;
fetszĺámolĺásanak_éľdekében, szfüséglakásban étő béľlők keľüljenek egy szobás komfoľtnélkiili
lakrĺsban elhelyezésre, a kjzźrőlagos önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület állomrány
terhére, amennýben adott szfüséglakĺás mlísik iires önkorĺnĺínyzati bérlakáshoz csatolható,ý&{Y
adott szfüséglakásra csatolás céljából béľlői igény jelentkezik.

Kizaľólagosan önkormányzati tutajdonú lakóépületekben tďálható szfüséglaklásot keruljgnek
felajánlášľa bővítési céllal, a szomszédos lakás bérlői részéte, amennyiben a bérlő vállalja az
ĺisszevoniás teljes költségét, valamint a teljes fenntaľfuási költségét.

Társashazbanlévó,önkoľmanyzatiailajđonú sztikséglakások licit útján kerüljenek értékesítésre.

SzĹikséglakások eloszlása. épület tulajdoni foľmáj a szerint:

- tiszta tinkormányzati fulaj donú épületben 80 db

- tlĺľsashĺĺzban lévő 70 db

Javasoljuk továbbĄ a tarsbérletek (11 db lakás) felszĺmolása, megszĹintetese érdekébel'ľI9g{
azoĺ lákźtsok esetében, melyek tĺáľsashrĺzi éptiletben tďá]hatók, a lakás teljes fulajdoni
illetőséggel keľiiljon a taľsbérlő(k) részére felajrínlással éľtékesítésre. Azon esetekben, ahol a
taľsbéľl.ók nem kívánnak élni elővĺĺsaľlási lehetőségĹikkel, úgy javasoljuk, hogy taľgyi lakások
keľĹilj enek árverési értékesítésre'

A k'lzźrőIagosan ö,nkormźnyzati tulajdonú éptiletben fekvő tĺĺľsbérleti lakások esetében -
elhelyezked?sének' miĺszaki állapotának és kialakítasiának, illetve, Iakásgazdĺá]kodási érdekek
ťrgyeiembe vétele mellett -, a běnt lakó bérlő(k) kihelyezése mellett, a lakások kerüljenek a
|akásgazdźlko das köréb e bevonásra.

Tarsbéľletek eloszlásą éptilet tulajdoni foľmája szerint:

- tiszta Ónlrormónyzati tulajdonú épületben 2 db

- tórsasházban lévő 9 db

Kéľem, a fentiekbęn meghatźrozott szempontok és célok a|apjánmeghatźttozott, és az alábbíal<barl

felsorolthatarozati javaslatokelfogadását.

1 3.) Rendkí\'ĺilĺ béľleményellenőľzés:

A Képviselő-testiilet 49|120|1.(KI.15.) számú hatźnozata alapjan a keľületben, az
Polgĺĺľmesteri Hivatal és Kisfalu Kft k<izös munkavégzésében ľendkívüli bérleményellenŕir1é9
folyik, melynek cé|ja a bérlakas állomrĺny átfogó műszaki feliilvizsgálata' vďamint a bent lakó
béŕtők és lakáshasnáIők szociális helyzetének fęlmérésę. Az ellenőrzések, tervek szerint 2072.
május végéig gyakorlatilag megtöľténnek, melynek eredményeinek ismeretében a
IakásgazdáIkoaasĺ-ĺľ'ĺnyelvek finomíĺísą meghatározása miatt jelen iľányelvek fe|i|vizsgáIata
javasolt.

H,ł.ľÁnozĺ'TI JÁ'vAsLAT

A Képviselő-testĺilet a Kisfalu Kft. áttď beterjesztett a 20|2-es évľe szóló lakísgazdálkodĺĺsi
koncepció iľiĺnyelveit, az tiľes és varhatóan megtiresedő lakások bérbęadási jogcíméľe vonatkozóan

az alábbipontok szerint elfogadją és azok megvalósítrĺsáľól dĺint.

1.) Az}lrf. évben az tires és vĺíľhatóan megĹiľesedő lakĺĺsokat elsősorban a Képviselő-testiilet.által
meghatźrozott pľojektek haĹáľidőben ttĺľténő megvalósulásĺĺnak érdekében, az éľintett
épii1etekből töľténő kihelyezési feladatokkal összefüggő béľbeadásľa keľĹiljenek felhąsználásra.

t0



2.) Az önkoľmányzati tulajdonú, rossz (életveszélyes) műszaki állapotú épületek' 2012. évre
e|őirányzott és tęrvezetÍ, bontása a|apjőn megnyíló elhelyezési kötelezettségek
teljesÍthetőségének érdekében 14 db lakás keľiiljön bevonásra, a I0DoÁ-ban önkoľmányzati
tulajdonú épületben lévő lakĺsállomány terhére.

3.) Péiyazat útján töľténő bérbeadás az a|źtbbi kiírás szerint:

3.1. 2O|2. mfucius 30.- 2012. mé$us 2. között |akáspályazatot ír ki felújítási kötelezettség
vái|a|źsálva|' l év hatźrozotlidőre szóló béľleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztositásápa| a
határozat mellékletét képezo tartalommal a Józsefuáros onkoľmányzatPo|gármesteri Hivatal
köztisztviselői, illetve más dolgozói, az önkormáĺnyzati feladat- és hatásköľöket jogszabälrynźú

fogva ellátó személyek, aJőzsefvétosi onkormőnyzatkizárólagos tulajdonában |évő gazdasági

táľsasának a dolgozói részére, akik a pá|yazat kiírásakor legalább 3 éve az adott szetv
a|ka|mazásában állnak, az a|ábbiakban ťelsorolt és megnevezett 5 daľab béľlakás terhére. A
jelentkezési lap éľtékesítéséből befolyt bevétel a Kisfalu Kft. bevételétképezi.

1. Budapest, VIII. Kőľis u. |Ola.I/4. 1 szoba 34,80 m2 komfoľtos
2. Budapest, VilI. Práter u. 55. ilI. 25. 2 szoba 69,|4 m" komfortos
3. Budapes! VIII. Józsęf körút 48. IV12. 3 szoba + hall 95,83 m" komfotos
4. Budapest, VIII. József u. 4I.I/8. 1,5 szoba 53,20 m. félkomfoľtos
5. Budapest, VIII. Magdolna u. 12. IV38. 1 szoba 36,00 m, komfoľtos.

3.2. 20|2.II. felévben szélesköriĺ pá|yazat felújítási kiitelezettség vállalásával, költségelvíĺ
bérleti dij megfizetése mellett. Pálryénati kiiľben bevonásra keľiil a végľehajtĺási szakaszban
lévő, józsefuárosi devizahitelesek köre, melyre 15 db lakás kerüljtin kijelölésre a I00 Yo

iinkoľmányzati tulajdonban lévő épületekben található lakásíllomány teľhéľe.

Lakáspő|yazat abban az esetben kertiljön kiírásra, amennyiben az afta felhasználandó tires

lakások nem veszélyeztetik az 1.) pontban megjelölt pľojektek megvalósítását.

A pályáz;atra kitiĺZött lakásokra kött'tt béľleti szeľződésekľe egységesen, 10 éves elidegenítési
ti lalom keriilj ön felj egyzésre.

4) Rendkívüli élethelyzetben lévők szátmfua mélüínyosságbó|, pá|yánaton kíviil történő bérbeadás

a Humánszolgáltatási Bizottság diintése a|apjétn (max. 12 db lakás) 100% önkormźlnyzati
tulajdonú épületben, valamint táľsashĺázban lévő iinkoľmányzati fulajdonú lakásállomány
terhére.

A ľendkíviili élethelyzetben |évők számára méltányoss6gbő|, pźiyánaton kívül töľténő
béľbeadás esetén, a lakás 10 éves elidegenítési tilalom kikötése mellett keľüljön bérbeadásra.

Krízis helyzetre elkülönített, 5 db lakásból álló állomány,2 db lakással keľüljön kibővítésľe, a
rcO % iinkoľmányzati tulajdonban lévő éptiletekben ta|á|ható lakásá|lomány teľhéľe.

Minőségi lakáscsere során, elsősorban azon béľlők minőségi cserekéľelme támogatható, akik
egyrésno| vállalják a hatályos ľendeletben előíľt kötelezeffségek teljesítését, valamint a csere

folyamán leadandó lakások műszaki jellemzői megfelelnek a |akásgazdálkodási koncepció
igényeinek, illetve a lakásgazdálkodási napi feladatainak e||éúását elősegítik. Azon esetekben,

ahol a csere kapcsán önkoľméĺnyzati kötelezettség keletkezne, íJgy az csak kifejezetten
szociálisan arra rászorulók részére, a Humánszo|géitatási Bizottság javaslata alapján
kezdeményezhető.

Áĺverés

a |akásgazdálkodás köľében megnyíló kötelező és napi feladatok ellátásáľa felhasználni nem
kívánt önkoľmányzati tulajdonban lévő üres lakások kiizül maximum 60 db. lakás a
gazdaságosan fel nem újítható, vagy rossz miĺszaki állapota miatt gazdaságosan nem
hasznosíthatő,tźrsasházi épü|etben lévő lakások kerüljenek elidegenítésľe.

A béľlők által beadott kérelem alapján csatolással kerĹiljenek bérbeadásľa az elidegenítésre át
nem adható, illetve l00% iinkormőnyzati tulajdonú épületben lévő lakásgazdálkodás köľébe
komfoľtfokozata, élllapotamiatt be nem vonható lakások.
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9.) Tarcbérletek, valamint a szfüséglakások felszámolása:

. Önkoľmźnyzat fulajdonábarl\évo szĹikséglakasok folyamatos felszĺĺmolásĺának éľdekében,
szĹikséglakásban é1ő béľlők keriiljenek egy szobas komfoľhrélkiili lakásban elhelyezésre, a
kizaľólagos önkoľmĺínyzatíaiajđonban lévő lakóépiilet állomany teľhéľe, amennýbenadott
szfüséglakás mĺásik tires önkormĺányzati bér|akáshoz csatolhatő, vagy adott sziikséglakásra
csatolás céljából béľlői igény jelentkezik.

o Kizźrőlagosan ĺinkoľmányzati tulajdonú lakóéptiletekben tďálhato szfüséglakások
kerĹiljenek felajánlásra bővítési cé11ď, a szomszédos lakás béľlői tészére, amennyiben a
bérlovállďja az összevonás teljes költségét, vďamint a teljes fenntaľtasi ktiltségét.

o Taľsasházban Iévó, önkoľmĺányzati fulajdonú szĹikséglakások licit útjan keľĹiljenek
értékesítésre.

o A táľsbéľletek megszĹintetése (11 db lakás) érdekében, azon lakások esetében, mglyek
tźrsashźzí éptiletbeń ta|źihatők, a lakĺás teljes tulajdoni illetőséggel keľiiljön.a tláľsbé1lő(k)

részéte fehjánlással értékesítésre. Azon esetekben, ahol a taľsberlők nem kívannak élni
elővásaľlĺĺsllehetősegukkel, úgy taľeY lakísok kerĹiljenek aľveľési éľtékesítésre.

o A kizaľólagosan <inkormźnyzati tutajdonú éptiletben lévő ĺáľsbérleti lakások esetében -

elhelyezkeđésének, műszaki állapotlának és kialakítasĺĺnak, illetve, lakĺsgazdlálkodási
érdekek figyelembe vétele mellett -, a bent lakó bérlő(k) kihelyezése mellett, a lakasok
keľiilj enek a lakásgazdálkodás körébe bevonásra.

10.) A rÉrpr progľam keretében tĺĺľténő ľendkívĹili béľleményellenőľzés lezźruLtát követően, a
sza7ĺłnai ta$asnatatok elęmzése utlĺn és annak eľedménye a|apjźn, a 20|2 évľe vonatkozó
irrányelvek kerüljenek feliilvizsgálatta. A feliilvizsgáLat tap-asztalatai a|apján,^a.20.I2..évi
iĺanýelvek esetlđges módosításáľa vagy megtaľtásaľa készüljön javaslat, a 2012. julius havi
első rendes Képviselő.testiileti tilésre.

F.elelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 1.9 pontok vonatkozĺĺsábal azoĺlnal,

a 10. pont tekintetében2}|fjtiiusi első ľendes képviselő-testĹileti iilés.

Budapest, 2012. március 9.

Törvényességi ellenőľzés :
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbizásábĺól:

. KXSFA},T.],)/,, 
=*"t.vä,os'i Vagyongazđilkodó KÍl? 
\ rJ

Kovács ottó
Ĺigyvezető igazgatő

ł**,rfu* Ĺź
aljegyzó 

2a12 I4ĺ,R|'.1 3.
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Cím

Koris utca l0/a.
1.4.

(Hľsz.: 35892/N0)

Práter u. 55. m. em. 25.

(Hrsz.: 36f25//A129)2

Szob
a

sz.

Szoba
alapterü-
lete (m2)

J
JÓzsefkrt.48.

tr.12.
(Hľsz.: 35229lN0)

I

Befogadő
képesség

(fó)

+

JÓzsefutca 41.
I. 8.

(Hrsz.: 35178/Nl9)

19,60

2

Meepályázhatő lakások adatai

39,23

Komfort-
fokozat

a)

+

hall

5

J

Magdolna utca 12.
II.38.

(ľIľsz.: 35292/N0\

28,90
14,39
14,36

:57.6s

Lakás
alapte-
rülete
ím2)

komfortos

6

l{
+

hall

A lakás bérleti
díja

(nettó)

komfortos

17,60
1t

:28,6

34,80

l0

I

69,14

7.224,-Ft

komfortos

5

25,00

22.966,-Ft

Fehijítási fe|adatok

fél-
komfortos

osszes fal festése, belsó ajtÓk cseréje,
ablakok mtnolása, parketta cseréje,

villanvÓra felszerelése

95,83

vakolat javítás, tisztasági festés (teljes
lakásra); paľketta csíszolása, lakkozása;

nyi|ászźrők javítása, passzítása, mázolása1,
ajtÓk passzítá sa, mázo|ása; beľendezési
tár gy ak cseréj e, karbantartása; j arÓlap

cseréi e.. k zrntĺvezetékek felĺilvizseálata

4

31.831,- Ft

53,20

komfortos

I. sz' melléklet

festés, zaľjavítáS, burkolat javítás, padlÓ
javítás, csiszo1ásJakkozás, berendezési
tár gy ak jav ítása, kémény feltilvízs gálat,

kozmuv ezeÍékek fe lti lvi zs sálata

11.491,- Ft

36,00

Becsĺi|t helyľeállítási
kiiltség

fisszesen
ínettĺĎ)

fe sté s, nyí lás zttr ók j av itása, mázo|ás a,
parketta csiszolás-lakkozás, kóburkolat-
csere' csempe pÓtlás, hajÓpadlÓ fel jítás,

berendezési tárgyak cseréje,
k zmrĺvezetékek feltilvizseálata

7.4',74,-Ft

vakolat j avítás, festés, nyílászárÓk j av itása,
festése, pÓtlása, parkeťta javítás, csiszolás,
lakkozás, burkolatok cseréje, beľendezési
tár gy ak cseréj e, ga|éria j av itás, lakkozás,

k zmíivezetékek felĺilvizseálata

965.000.- Fr

1.485.000,- Ft

1.650.000,- Ft

3.000.000.- Fr

2.660.000,- Fr



2. számú melléklet

pĺryÄzĺTl FELHÍvÁs

A Budapest Józsefvárosi onkormőnyzat megbízásátból a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdál|kodálsi Kft. - a
Budapest Józsefiárosi onkormónyzat Képviselő-testületének .... szĺźmú dantése alapján - a páiyázat
benyújtásakoľ legaIább 3 éve, határozatlan vagy hatźrozott időre szőIőan, a Jőzsefvźrosi onkorményzat
Polgáľmesteri Hivatal közisztviselői, illetve más dolgozői, az önkoľmanyzati fe|adat- és hatáskoröket
jogszabálynál fogva e||áúő személyek, a Józsefuárosi onkormányzat kizárő|agos tulajdonában lévő
gazdaságtr' társaságźnak a dolgozői rész&e, a mellékelt táb|ázatban felsoľolt önkoľmányzati bérlakások
béľbeadására,,KSZ|2012 típusú'' nvílt pálvázatot íľ kĺ.

A pályázaton az a személv vehet részt:
aki apáIyázata benyújtásakoľ legalább 3 éve, hatánozat|anvagy hatarozotĺíďőrę sző|őaĺ:
a) a Jőzsefváĺosi onkoľmányzat Polgármesteľi Hivatal kiiztisztvĺselőien illetve más dolgozóia,

vagy
b) az ĺjnkormányzati feladat- és hatáskĺĺr<iket jogszabálynáifogva e|Iátő személyek,vaEY
c) aJőzsefvárosi onkorĺnányzatkizáľólagos tulajdonában Iévő gazdasági táľsaságźnakadolgozőja.
aki saját maga, illetve a vele egyĺittköltözĺ| hozzátartozőja lakóingatlan tulajdonjogétva| vagy
haszonélvezeti jogátval nem rendelkezik vagy amennyiben ľendelkezik. annak hasznáůatában
önhibáj án kívtil akadá|y oztatv a v aĺ,
aki brĺľmely ĺinkoľmĺányzatnźĺ|hatźnozott idejrĺ, előbérleti jog nélküli önkoľmiínyzati tulajdonú lakás
béľlője''
aki magĺĺntulajdonú lakás bérlőjel,
aki aIbéflóz, családtag3, szívességi ĘakáshąsznáIőa, báľmely önkormányzatnál cinkormányzati
tulaj donú lakás j ogcím nélktili lakáshaszn áIőja'
aki báľmely cinkoľmźnyzatnźt| hatźtrozott idejiĺ, előbérleti jog nélktili tinkormĺányzati fulajdonú
lakásban nem házastrĺľsi illetve élettaľsi viszonyban bérlőtaÍskéntl (kivéve akik már elvóltak, vagy
élettársi viszonyukat kozjeglzői okiratba foglalva megszűntették) lakó, és a lakásra fennálló béľleti
jogviszonyát a megk<itendő béľleti szerzodés a|áításáígmegsziinteti, s ennek teljesítését igazolja is,
akinek nincs helvi adĺótarto
kĺiliinszoleáltatási díi ial nem tartozik.
akĺapá|yazatbenyújtásáramegállapítotthataľidőtőlszámlított:

20 éven belül nem szĺĺntette meg önkormányzati lakásĺa szóló béĺleti jogviszonyát tétítés
ellenében
20 évenbelül neki felľóhatóan, jogellenesen önkoľmányzatibérlakását nem ruházta át,
20 évenbeft| 50% vagy annál nagyobb fulajdoni aranyban lévő lakóingatlanáĺtnem értékesítette,

aki apáÄyźlzati hirdetményben kĹilĺin jelölt és felsoľolt munkálatoke|végzé,sét vállalja.

Megpálvázható lakások száma:
egy páiyáző (ideértve a pályózóval egltittkóltÓzőt is) a fenti k<iľben meghirdetett lakások k<!zül
együtt és kĺil<in-külön is, legfeliebb tisszesen 2 lakás bérbevételéľe. a soľľend meeieltilésével
nyújthat be páIyázatot _ FIGYELEM! a pályázatok benyujĺĺsát kĺivetően iľatpótlásra, módosításľa
nincs lehetőség

A pá|v áző pá|v ánata éw énv te|enz
ha apáiyázó a fenti feltételeknek nem felel meg,
ha apá|yäzó valótlan adatot közöl,
haapályázó nem csatolja a sztikséges igazolásokat a jelentkezésilap mellé,
ha a pá|y ázó a j elentke zési lapot nem írja alá,
ha az egyiittköltĺĺzók szźlma a hatályos ľendeletben meghatźrozottak szerint a lakásigény méľtékét,
illetve a lakás befogadóképességét meghaladná (ĺźsd az 5. és 6, oldalon lévő tóblázatot)'



A pálvázó pálvázata eľedménvtelen:
ha a pályázó 8 pontnál kevesebbet éľ el

A pálvázat kiíľásának időpontia:

A lakások meetekĺntése:

Benvúitásának határideie:

Benvúitásának helve:

20t2. máľcius 30. (péntek)

az érdeklődők részére a lakások megtekintését a mellékelt
táň,Irázatb an me ghatározott időpontokban b Łtosítj uk

20t2.május 2. (szeĺda) 1600 óľáig

Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Iľođájan (Budapest VIII., oľ u. 8.)

A pálvĺĺzat záľtboľítékban benYúithatĺí: személyesen, hétfőn: 1.3.30-től 18.00 óráig;
szer d6n: 08.00-től L2.00 őr źig és 1 3.00-tól 1 6 .30 óráig;
pénteken: 08.00-től 11.30 óľáig

A ielentkezési lap és dokumentáciĺi áľa: 500'.Ft+Afa/lakás

A pálvázatok éľtékelésének szempontiaĺ. illetve az elbírálásnál alkalmazott pontľendszeľ:

I. A pályánaton elnyert lakásba kiiltözőkhtiz:

II. A páilyá.ző szolgálati előéletéhez:

'', ti'

Mióta kĺjzisaviselője vagy más munkavá|Ia|őja a Jőzsefvźlrosi onkoľmźnyzat
Polgármesteľi Hivatalának, mióta Iát e|' jogszabály erejénél fogva ĺi-nkormányzati
hatáskcirbe taftoző feladatot, illetve mióta dolgozója a Józsefvźtrosi onkormányzat
kiztrő|agostulajdonábanIévőgazdaságitĺáľsaságnak?

legalább

3-5éve
5-8éve
8 vasv ennél tobb éve

+ L pont
+ 2 pont
+ 3 pont



A pályázat eľedménvének meeá|lapítása:

A pát|yázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek a|ap1áĺ a Képviselő-testtilet vźiasztja ki a nyeľtes

páiyázatot.

A pálvázat eredménvhiľdetésének időpontia:

Apályázateredményét legkésőbb 2LLz.június 29. (péntek) ki kell hiľdetni, akként, hogy azt a Kisfalu Kft.
és.a Í'olgáľmesteľi Hivatat hirdetőtáblájźn, va|alrlint az onkoľmanyzat iĺtemetes honlapjan legalább 10

munkanapľa ki kell függeszteni.

A pálvázat nveľtese:

A legtöbb pontot etérő pályáilő,. A Képviselő-testület a pályázat nyeĺtese mellett meghatározza azt a
sorľendben következő páIyazőt is, akivel béľleti szerzódést lehet kĺitni a nyeľtes visszalépése' vagy kiesése

esętén. A Képviselő-testület đĺlnthet úgy is, hogy az azonos pontszámmalrendelkezők köztil a nyeľtest és a

második helyre soľolt pályáz;őt sorsolás ritján választjaki. Amennyiben a béľlőként kiválasztott személy -
ideértve a sorrendben kĺjvetkező pályázót is _ a béľbeadóval valótlan adatot közölt, akkor a bérleti szerzođés

me gköté sére vonatkozó j o go sults ágát elv eszíti.

A Képviselő-testtilet fenntarda a jogátt aľľa, hogy
a nyeľtes pźiyáző visszalépése esetén, a soron következő pá,Jyázőval kössĺjn bérleti szerzódést,

a hatáIyos rendeletben szabáiyozott feltételek bekövetkezése esetén a páiyázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa,
a páiy ázati felhívást visszavonj a.

A pálvázaton elnvert lakások béľbeadása: 
,l' év hatźrozott iďóte szóló bérleti szerződéssel, a pályázati

kiírásban jelzett lakbéľ kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettségge|, előbéľleti jog

biztosításával. A nyertes páiyáző kĺjteles a Kisfalu rft. onkormźnyzati Hźykeze|ó kodájával külön
megállapodásban rcgzített felújítasi munkĺilatokat legkésőbb a bérleti szerződés lejĺĺrtanak napjáig
elvégezni. A hatríridő |ejártźtt k<jvetően - a kijelôlt bérlő kźrelmére - a bérleti szerzodés meghosszabbítható
legfeljebb 5 évre szóI6aĺ, előbérleti jog bínositásźxal, ha a béľleti szerződésben foglalt összes
kötelezettségének határidőn belül eleget tesz.

Budapest,2AI2.

Kovács ottó sk.
ügyvezető igazgatő
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Cím

1

Kóris utca 10/a
r.4.

(Hrsz.: 3589f1N0\

Práter u. 55. m. ęm.25.

(Hrsz.: 36f2511N29)f

Szo
ba
sz.

Szoba
alapteľĺi

-lete
(.t)

1

J

BefogadÓ
képesség

(fó)

Jőzsefkĺt.48.
IT. Tf,

(Hrsz.: 352f9lNO)

19,60

ĄL

Komfoľt-
fokozat

MesnálvázhatĺÓ lakások adataĺ

4

39,23

Jőzsef utca 4]'.
I.8.

(Hrsz.: 351"181N19)

J

+

hall

5

Lakás
alapte-
ľiilete
('nt)

komfoľtos

6

28,90
'1,4,39

t4,36
=57,65

Magdolna utcalZ.
II.38.

(Hrsz.: 352921N0)

A |akás
béľleti díja

(nettő)

komfortos

34,80

1,5
+

hall

17,60
11

=f8,6

10

7.2f4,-Ft

69,14

Fehijítási feladatok

komfortos

1

f2.966,-Ft

sszes fal festése, belsó ajtÓk cseréje,
ablakok mázo|ása, parketta cseréje,

. villanvőrafelszeľelése

)

25,00

vakolat javítás, tisztasági festés
(teljes lakásľa); parketta csiszolása,

lakkozása; nyílászárők javítása,
passzítása, mázolása; ajtÓk

passzítása, mázo|ása; berendezési
tárgyak cseréje, karbantartása; jfuólrap

cseréj e', k zniivezetékek
feliilvizsgálata

fé|-
komfortos

95,83

4

31.831,- Ft

Becsĺilt
heIyreállítási

ktiltség
łisszesen
íncttĺí)

53,20

komfoľtos

festés, záľjavítás, buľkolat javítás,
padlő javítás, csiszolás-lakkozás,

beľendezési táľgyak javítása, kémény
feliilvizsgálat, kÖzmiĺvezetékek

feltiĺvizssálata

L1,.491,,- Ft

965.000,- Ft

36,00

festés, nyflászárők javítása, mázo|ása,
paľketta csiszolás-lakkozás,

kóburkolat.cseľe' csempe pőtlás,
hajőpadlő feldítás, berendezési

trĺľgyak cseréje, k aniivezetékek
felti'lvizsgálata

Megtekĺntés
idópontja

1.485.000.- Fr

7.474,- Ft

2012.04.10. kedd és

f01|.04.12. csĺitłiľtiik
10:00-10:15

vakolat javítás, festés, ĺyí|ászárók
javítása, festése, pőtlása, parketta

javítás, csiszolás, lakkozás,
burkolatok cseréje, berendezési
tár gy ak cseréj e, galéria j avítás,

lakkozás, k aníĺvezetékek
feltilvizseálata

2012.04.10. kedd és

f011.0 4.l2. cs ĺitii rttik
9:30-9:45

1.650.000,- Ft
20|2.04.10. kedd és

201|.0 4.|2. csiitiiľtiik
10:30-10:45

3.000.000.- Ft
20tf.04.l0. kedd és

20l|.04.|2. csĺitiiľtłik
1 1:00-11:15

2.660.000,- Ft

2012.04.10. kedd és

20t1.04.|2. csĺitiiľttik
9:00-9:15



3. számú melléklet

Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. Kszĺ2012
l,akásgazdálkodási Iroda

1082 Budapest, Or utca 8. Ar: 500,- Ft + Afa
P źily ánati j elentkezésĺ lap

(bérlakás páĺ|yázat a Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteľi Hivatal koztisztviselői,, illetve más dolgozói, az önkormáĺyzati
feladat- és hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, a Józsefuárosi onkoľmányzat kizÁró|agos tulajdonában lévő
gazdasági társaságnak a dolgozói tészéĺe,hatźnozott időre szólóan, előbérletijoggal)

A mepá|y ázott lakás címe :
Budapest VI[... ...............utca............. ...'...häzszćm ...emelet... ....'..ajtó

A oá|vázaton az a szemé|v vehet ľészt:
akl apályőaata benffitásakor legalább 3 éve, határozat|alvagy határozott időre szólóan:
a) a Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőie, illetve 4q!g!q!g[ig, vagy
b) az önkoľmányzati fe|adat. és hatásköľĺiket jogszabálynál fogva ellátó személyet vagy
c) a Józsefuáľosi onkormányzatkizźrő|agos tulajdonában |évb gazdasáęi táľsaságĺának a dolgozója.

aki saját maga, illetve a vele egyiittkö|tizóhozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszoné|vezetijogával nem
rendelkezik vagy amennyiben @g!@!B!annak használatában önhibáján kívÍil akadályoztatva van,

- aki bármely önkoľmányzatná|határozott idejű, előbérleti jog nélküli önkormányzati tulajdonú lakás bérlője''

- aki magántulajdonú lakás bérlője.,
aki albérlő2, családtag3, szívességi lakáshasználóa, bármely önkormányzatnál önkormányzati tulajdonú lakas jogcím nélkíili
lakáshasználója'

- aki bármely önkoľmányzatnźi hatźlrozott idejű, előbérleti jog nélkiili önkormiínyzati tulajdonti lakásban nem házastáľsi

illetve élettársi viszonyban bérlőtáľsként' 1knéve ąkik mór elváltak, vagł élettársi viszoľryukat közjegłzői okiratbafoglalva
megszííntették) lakó, és a lakásra fennálló bérleti jogviszonyát a megkötendő bérleti szerződés a|álrásáig megszĺinteti, s
ennek teljesítését igazolja is,
akinek nincs he|vi adótaľ
díiial nem taľtozik.
akiapá|yźaatbenyújtásáľamegállapítotthatáridőtőlszźtmítoít:

fo évęn belül nem szĺĺntette meg önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát téľítés ellenében
20 évęn belül neki felróhatóan, jogellenesen önkormányzati bérlakását nem ľuházta át.
20 éven belĺil 50% vagy annál nagyobb tulajdoni aľĺínyban lévő lakóingatlanát nem éľtékesítette,

- aki apá|yázati hiľdetményben kiilön jelölt és felsorolt munkálatok e|végzésé:t vállalja.

Meepálvázható lakások száma:
egy pá|yáző (ideértve a pá|yázóva| egytittköltözőt is) a fenti körben meghirdetett lakások köziil egyiitt és kĺilön-külön is,
|eefeliebb összesen 2 |akás béľbevéte|éľe nffithat be páiyázatot - FIGYELEM! a páIyázatok benýjtását követően
iľatpótlásra, módosításra nincs lehetőség

A pálvázat éľvénvtelen:
ha a pá|yáaő a fenti feltételeknek nem felel meg,
ha apá|yáző valótlan adatot közöl,
ha a pá|yáző nem csatolja a sziikséges igazolásokat a jelentkezési lap mellé,

ha a pá|yáző a jelentkezési lapot nem íqa a|á,

ha az egyittköltözők szÁma a hatályos rendeletben meghatározottak szerint a lakásigény mértékét, illetve a lakás
befogadóképességét meghaladná (ásd az 5. és 6. oldalon levő táblázatot).

Á pálvázat eľedménvte|en:
_ ha apá|yáző8 pontnál kevesebbetér el

l. Apá|yánó személyi adatai:

Neve:
íasszonvoknál sziiletési név is)
Szĺiletési adatai: ...hely.. ..ev... . . .hó... '....nap
Családi á|1apota: hajadon, nőtlen |_J tazas ! elvált [l önegy

közjegyzoiokirattal igazolt élettars !
anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzettélettáĺs la

!



(A mesfęlelő választ x-szel kell ielezni!)
Allandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely)

!!n! ,,".,- Íelenii|és
hÁz'sz'ám emelet..'...aitó

Bejelentkezésének időpontj a: ...év.. ..hó.. ...nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(taĺtózkodási hely)

E[[! ,.."u- .teleoülés
lTca házszám emelet..'...aitó

Bejelen tkezésének időpontj a: ...ęv.. . '.hó... ...nap

ApáLyázó által ténylegesen lakott lakás címe:

fielenleg lakott lakás)
fllnE ,.".u teIenii|és

||fcá ház'sz'ám emelet aitó

Itt taĺtózkodásanak kezdő időpontja:
...ev.. ...hó'. ...nap

2. A pát|yilzól fog|a|koztatásra vonatkozó nyilatkozata:

3. Aĺ pál|y ánô pá|y ázati részvéte||el kapcso|atos nyi|atkozata:

lelő választ x-szel kell ielcilni

(A megfelelo választ x-szel kell jelcilni!)

1.) 3 évehattrozatlan vagy határozott időre szólóaĺl:
a) a Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal kłiztisztvise|őie, illetve más do|eozóia
b) az önkormányzatife\adat- és hatásköĺöketjogszabálynál fogva ellátó személy
c) a Józsefviíľosi onkormláĺlyzat kizáľólagos tulajdonában |évő gazdasĺgi t.írsaságanak adolgozőja

Igen

!!
!

Nem

!
!
!

a) saját magam, illetve a velem együttköltöző hozzćúartozóm bekt'ltözhető lakóingatlan tulajdonjogával vagy

haszonélvezeti jogával rendelkezünk,

b) saját magam, illetvę a velem együttko|tözóhozzátaĺtozóm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti
jogával ĺendelkezĺink, de annak használatában akadźly oztatv a vagyunk,

c) ahatt!Íozoltidejii, el<ĺbérleti jog nélkiili <inkormányzati laklís bérlőjel vagyok

d) magántulajdonú lakásban bérlől vagyok

e) tinkoĺmányzati tulajdonú lakásbanjogcímnélkiili lakáshasználós vagyok

Đ határozotÍ idejű, előbéľleti jog nélktili önkormrfuryzati tulajdonú lakásban nem hrázastársi illetve élettársi

viszonyban bérlőtáľskéntl (kivéve akik már elváltak vagl élettársi viszonyukat közjegłzői okiratba foglalva
megszűntetté k) lakó vagyok
- a lakásra fennálló béľleti jogviszonyomat a megkiitendő bérleti szerződés a|äirásáig igazol.tan

megszi.intetem

c) nincs helyi adótaĺtozásom, oĺkoĺmányzati bérleményem után béĺleti vagy használati díjjal'
kĺi|önszolgáltatási dĺjal nem tartozom

h) 20 éven belül nem szűntettem meg önkormiányzati |akásra szóló béľleti jogviszonyomat térítés ellenébe

Đ 20 éven belül nekem felróhatóan, jogellenesen önkoĺmányzati bérlakásomat nem ruháztam át

Đ 20 éven belül 50% vagy aĺnál nagyobb tulajdoni aĺanyban lévő lakóingatlanomat nem éľtékesítettem

k) A pźiyázatí hiľdetményben felsorolt munkálatok eIvégzését saját költségemen, téĺítési igény nélkiil

váIlalom'

Igen

n
!
!
!
!

Nem

!
!
!
!
!

n
!
!
!
Ľ

!

!
!
!
!
!



4. Apályázó á|ta|jeten|eg takott |akáshoz kapcsolódó adatok:

A páIyázó lakáshasználati jogcíme:

(A lakas haszná|aÍźra feljogosító szeľződés másolatát
mellékelni kelI!)

a|bér|oz,
csďádtaď, szívességi lakáshasznáIóa,
önkormálnyzati lakášban jogcím nélkül visszamaradt lakáshasználós,
magántulajdonri lakásban bérlő'' 

-
önkormányzati lakasban bérlőtars''
egyéb

(A megfelelő választ alá kell húzni!)

A'páIyázó által lakott lakás (szállás) tulajdoni foĺmája: önkoĺmányzatitulajdonú magánszemélytulajdona egyébtulajdoni
béĺlakás forma

!!!
(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!)

5. Ä' pá|yázó nyilatkozata a vele egyiittköltiiző személyekľől:
(A megfelelő választ x-szel, illetve a fřĺ esetén számmal kell jelölni!)

Amegpá|yázott lakásba velem egytitt, az a|źlbbi személyek költöznek:

a)1'8 éven aluli gyermek:

ha igen, hány fő:

b) tanósan beteg, illetve fogyatélĺkal élő személy (głermek, illenefelnőtt):

ha igen, összesen hány fő:

c) további apá|yázóva| egyiittköltöző fe|nőtt személyek (kiveve hózastárs/élettórs:

ha igen, hĺźľtyfő:

Nem

!
lgen

!

!

!

!

!

!to

!*

!to



6. A pályázaton e|nyert lakásba a pá|yár'óva| egyĺittkii|ttizó további szemé|yek:

A pály ázőv aI egyĹitt koltĺizik:
(név, sziiletési hely, sztiletési év, hő, nap)

1)név:

sz.hely:

év:

f)ĺév:.

sz.hely:

év:

hő:

3)név:

sz.hely:

év:

Apá|yázóva| milyen jogcímen lakik
egYütt?

(házastźlr sa, gyeľmeke, sziilój e, un okáj a,

nagysztilöje, kĺizokirattal igazo|t élettársa)
A fentiek k ziil a megfeleló jogcímet be

kell írni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést
isazo|ő iratok másolatát mellékelni kell!

hő:

4)név:

sz.hely:

év:

hő:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

Jogcrm:

hő:

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hő

nap:

I)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

Az egyiittk lt zó" jelenlegi lakőhelye:

hő:

nap:

A pá|yázóval egyiittk<iltozó taľtÓsan beteg személyek száma:
A szakorvosi igazo|ást mellékelni kell!)

Jogclm:

Bejelentett lakőhelye:

hő:

nap

jogcím:

Bejelentett lakőhelye:

nap:

Jogcrm:

Bejelentett lakőhelye:

Az egyiittk lt zó" jelenlegi
lakőhelyének bejelentkezésének kelte:

nap:

jogcím:

Bejelentett lakőhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hő:
nap:

Bejelentett lakőhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hől
nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idópontja:
év:
hő:
nap:

Bejelentett lakőhelye:

Bejelentkezésének id pontja:
év:
hő:
nap:

Bejelentkezésének idĆipontja:
év:
hő:
nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év..

hő:
nap:

Bejelentkezésének idópontj a:

év:
hő:
nap:

nfó



E páůy ánat elbíľálása szempontj ából:

1bérlő" bérlőt.ĺíľs: az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkötött írásbeli szęrzódés a|apjźnhasná|ja

za|bér|ő.. az, akiönkormiínyzati lakást, vagy annak egy részét az onkoľmányzathozzájáralásával, a bérlővel kötött írásbeli szerződés

alapján haszĺtál, illętve aki bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötött írásbeli szerződés

alapján használ
3 családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzátartozćliaként lakja a lakást

aszívességi lakáshasználó: az, akinem a lakás tulajdonosának, illewe a bérlőjének ahozzátartozójaként, de a tulajdonos, illetve a

bérlő engedélyével lakja a lakást, írĺĺsbeli szerződés nélkiil
sjogcím nélkiili lakáshasználó: az, aki a lakását a bérbeadó hozzájáĺv|ása vagy a vele való megállapodás nélktil használja (Jelen

pá|yázatná| csak az ajogcím nélktili lakáshasználó, aki nem saját magának felróható okból lettjogcím nélkiili lakáshasználó.)

óegyüttköltözők je|en pá|yźnat elbíľálásrĺnál a lakásigény méľték szempontjából egyĺittköltözonek a pályazót és a vele egyiitt

költözni kívánó élettárson tű| azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a béľbeadő hozzájárulása nélktil fogadhatók be a

lakásba, ezen szemé|yek: a pőůyćnó hźuast{rsa, szĺilője (öľökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője), gyermeke (örökbefogadott,

mostoha- és nevelt gyermek), apá|yazőva| jogszeriĺen egyiittlakó gyermekének gyermeke

7befogadóképesség: az,,9egri1ttkśilt()zők'. és a további költözők együttes száma szerint, személyenként legalább 6 m2lakószoba ide

értendő ahaIl, az alkov és a hálófulke is) alapteľület kell hogy jusson

beköltĺiző személvek: az ,,egyiittköltöZők''. és a további költözők egyiittes száma (az összes lakásba költöző)

A pá|yázatĺ kĺíľásban szeľeolő |akások esetében. ie|en pálvázatnál a|ka|mazott lakásieénv méľték:

Fisvelembe vett szemé|vek száma: Lakás isény méľtékének alsó hatáľa Lakás isénv mértékének fe|ső határa
2 főis' L szoba 1.5 szoba

3fő 1 szoba 2szoba
4fő 1,.5 szoba 2.5 szoba

5 fł' f szoba 3 szoba

6fó 2szoba 3,5 szoba

7fo 2.5 szoba 4 szoba

8fő 3 szoba 4,5 szoba

8 fő felett Személyenként fél szobával nagyobb, mint
8 fő esetén

SzeméIyenként fél szobával nagyobb,
mint 8 fő esetén



s
s

z

Cím

1

Kóris utca l0/a.
t.4.

(Hľsz.: 3589flil0)

Szo
ba
sz.

Szoba
alapteľĺi

Jete
(.t)

f
Práter u. 55' III. em. f5

BefogadÓ
képesség

(fó)

(Hľsz.: 36ff5llN29)

1 19,60

Komfoľt-
fokozat

Jőzsef kt. 48.

I.rf.
(Hrsz.: 352291N0)

Meepálvázhat lakások adatai

2

Lakás
alapte-
ľiilete
(mt)

39,23

Jőzsef utca 41..

I.8.

(Hľsz.: 35178lN1'9)
4

komfortos

+

hall

A lakás
béľ|eti díja

(nettđ')

28,90

L4,39

L4,36

=57,65

5

6

Magdolna ca If.
II.38.

(Hrsz.: 352921N0)

34,80

komfortos

Ls
+

hall

Fel jítási fe|adatok

7.ff4,- Ft

17,60

l.L

=28,6

10

69,14

sszes fal festése, belsći ajtÓk cseréje,

ablakok máz'o|ása, parketta cseréje,

villanyÓľa felszerelése

komfortos

22.966,-Ft

1

)

vakolat javítás, tisztasági festés

(teljes lakásľa); parketta csiszolása,
l akkozása ; ny ílászáĺ ók j av ítása,

passzítása, mrázolása; ajtők
passzítása, mźaol.ása; berendezési

tárgyak cseréje, karbantartása; járőlap

cseľéj e,, k anrĺvezetékek
feltilvizsgálata

f5,00

95,83

fél-
komfortos

Becsĺilt
helyľeĺállítás

Í

kiiltség
łisszesen
(nettĺĎ)

31,.831,- Fr

4

53,20

festés, zárjavítás, burkolat javítás,

padlő javítás, csiszolás-lakkozás,

berendezési tár gy ak javítása, kémény

feltilvizsgálat, k zmiĺvezetékek
feltilvizsgálata

komfortos

Megtekintés
idĺípontja

965.000,- Ft

1,1,.491,,- Ft

festé s, nyílás zár ók j av ítása, máz;olrása,

parketta csiszolás-lakkozás,
kóburkolat-csere' csempe pőtlás,

hajőpadlÓ felrijítás, berendezési

tar gy ak cseľéj e, k zmiĺvezetékek
feliilvizsgálata

36,00

2012.04.10. kedd és

20L1.04.t2. cstitoľtok

L0:00-10:15

1.48í000'.
Ft

7.474,- Ft

vakolat javítás, festés, nyí|ászárők
javítása, festése, pőtlása, parketta

javítás, csiszolás, lakkozás,

buľkolatok cseréje' beręndezési

tárgyak cseréje, galéria javítás,

lakkozás, kĺizmiĺvezetékek
feliilvizsgálata

2012.04.1.0. kedd és

2011'.0 4.I2. csiitĺiĺtĺjk
9:30-9:45

1.650.000,-

Ft

2012.04. ]'0. kedd és

201,1,.0 4.L2. cstitort<ik

L0:30-1,0:45

3.00G.000,-

Ft

20tf.o4.10. kedd és

201'1'.04.Lf . cstitĺjrtok
L1-:00-1L:1,5

2.660.000,-

Ft

20Lf.04. ].0. kedd és

20.]'1'.04.12. csĺitortÖk

9:00-9:15



A ie|entkezési |anhoz csatolandó ĺľatok igazolások:
(A megfelelő vá|aszt X-szel kell jelezni!)

apáiyáző személyi igazo|váĺy (és lakcímkártya) másolata
CSATOLVA

a foglalkoztatásra vonatkozó igazolást mellékelni kell (a foglalkozásidótartamĺíra vonatkozóan)
CSATOLVA tpqn

LJ

Igen! Nem!
Nęm!

Igen

tr
Igen

!
bíľósági ítélet (házasság felbontásfuól, a gyermek elhelyezésről, a lakáshaszná|atfuól), illetve az élettáľsi

vagyonközösség megszíĺĺrtetéséľől szóló közjeryzői okirat
CSATOLVA Igen

!
helyi adótartozásra, önkormźnyzatibérlemény után bérlęti/használati díj, és a hozzákapcsolódó ktilönszolgáltatási

đíjtartozásr a vonatkozó igazolás

a lakás haszná|atźrafeljogosító szerzodés másolata, illewe a szállásadó igazolása az ott lakásról
CSATOLVA Isen Nemtr!

apá1yźg.ő és a velę együttlakó közötti rokoni kapcsolat esetén a rokoni kapcsolat igazo|ására szolgáló iratok másolata

@t. šzaleftsi anyakaiyvi kivonat, j0 napnól nem régebbi házassági anyakotlyvi kivonąt, közokirąttąl igazolt élettársi

kapcs olat es etén közj eglzői okirat)
CSATOLVA Igen Nem

!!
apźiyáző és apá|yázóval jelenleg nem egyůttlakó, de a pá|yźaatilakásba költözni szándékoző további személy közötti

.oľonĺ kapcsolat ósetén a iokoni kapcsolat igazolására szolgáló iľatok másolata (pl. születési aľryakonyvi kivonąt, 30

napnól neru régebbi házassági aĺlyakoľlyvi kivonąt, közokirattąl igazolt élettórsi kapcsolat esetén közjegłzői okirat)
CSATOLVA Igen Nem

apáIyázőva|egyiittköltöző taľtós beteg (gyermek, felnőtt) betegségét igazolő érvényes és hatályos szakorvosi igazolás

Qredeti, vagł hitelesített mősolat), illetve oRSZ|határozat eľedeti v' hitelesített példánya

CSATOLVA Igen

n
apá|yźaő,illetve a vele egyiittkö|tözohozzátartozó beköltözlretli lakóingatlan tulajdonjogáro|vagy haszonélvezeti

Nem

!

Nem

n
Nem

n

Nem

!
Nem

!

n

Nem

n

tr

j ogáró1 szőIó ĺyi|atkozata

a felújításra vonatkozó nyilatkozat

CSATOLVA

CSATOLVA

CSATOLVA Igen

!
a jelentkezési lap és dokumentáciő megvásár|álsáttigazo|ó péĺuÍáĺbuonylat másolata

CSATOLVA lgen

!
Budapest,2Ol2.

pá|yázó a|áírása



A' p áiy áző nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pźiyźr;ati feltételeket megismertem, azt megértettem, jelen

jelentkezési lapot &te1meziem, s ennek tudatában töltĺittem ki, a közölt adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem, hogy ha valótlan adatokat közlĺik, illetve ha a páiyázati feltételeknek nem felelek meg,

vagy ha a szfüséges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtlásakor egyidejű|eg, az összes

páiy źnatíj elentkezésem érvénytelen.

Az a|źhbi lakásokľa nyújtottam be pźlyáratot:

- Budapest, VIII. .......utca .,...házszám .......eme1et ..............ajtó I

- Buđapest, VIII. .......utca .....hánszám ........emelet .... ...ajtó !

Fĺgyelem!

Kéľjük, hogy a páiyźlzó,a címek mĺigötti! .be (1',2)soľszámma1jelölje meg, hogy melyik takást szęretné

első, illetve másodsoľban elnyerni.

Budapest, f0I2. (é").. .........(hó) .....(nap)

pá.tyá.ző aláíľása

telefonszáma (nem k<itelező) személyi igazolvźny szźĺĺla (ktitelező)



Pálilyáző nyilatkozata a megpályázott lakás

h elvľeá ll ításár a vo natkozóa n

adat). .........(anyja neve) felelősségem fudatában kijelentem, hogy a Budapest VIII.,

......szám a\atti |akás elnyeľése esetén a lakás pźtlyázati kiírás

szerinti ľendeltetésszerÍí hasznáIattaalkalmas á||apotrahozata1átválla1om, annak fedęzetétbiztosítani tudom.

Tudomásul veszem' hogy a páIyazatí lakás előszĺiľ egy évre szólóan, a páiyátzati kiírásban je|zett lakbéľ

kétszeresének megfelelő óvadék megfizetése mellett kerül béľbeadásra. Tudomásul veszem tovźtbbá, hogy az

1 év időtartam alatt a munkálatokat kdteles vagyok eLvégezni, s amennyibei ezen kotelezettségemnek

hatáľiđőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és térítési igény nélktil, ingóságaimtól kitiľítve, a

befogadott személyekkel egytitt el kell hagynom.

Budapest,20Lf. (é").. ..(hó). ....(''up)

apáiyáző aláírása

Előttünk" mint tanfü előtt:

1., Tanú

Név:

2,Tanű

Név:..

Lakcím:. Lakcím:

Aláírás:Aláírás:



Szá|lásadói igazolás

adaĐ. .........(anyjaneve) a.....
.......szźĺn alaÍtt lakás tulajdonosa, haszonélvezoje, bérlője (a

megfelelő rész a|źůlilzandó) igazolom, hogy . ........(pá1yáző) a fenti cím alatti lakásomban

..(év) .(hónap). ..(nap) _tól folyamatosan, életvitelszenien családtag3, szívességi

lakáshasznál|őa, a\bér|őf (a megfelelő rész a|áhízandó) jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a pá|yázat

kiírója a *tulajdonomat/bérleményemet képezo ingatlanban kĺirnyezettanulmányt végezzen.

Budapest,2012. (év).. ..(hó). ....(nap)

aszźil'ásadő aláńrása

Előttiink, mint tanúk előtt:

2,TanÍl1., Tanú
Név: Név:

Lakcím:
A|áítás:

Lakcím:
A|áirás:

E pá|yázat elbírálása szempontjából:
3családtag: az, aki a lakás tulajdonosiának, illetve bérlőjének hozzátartozőjaként lakja a lakást

kiłze|ihozzźúartozők: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha. és nevelt gyermek, az

ĺirökbefogadó-, a mostoha- és a neveltszülő, valamint testvér; hozzátaĺtozó tovźlbbtl: az é|eÍtárs, az egyeneságbeli

rokon házastársa, ajegyes, a házastáľs egyeneságbeli rokona és testvéľe, valamint a testvér házastársa
aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosánat illetve bérlójének hozzáiartozójaként, de a tulajdonos illetve a bérlő

engedélyével lakja a lakást, íľásbeli szęrződés nélkül,a|berrc az, akiönkoľmĺĺnyzati lakást vagy annak egy részét az Önkormányzathozzájarulásával, a béľlővel kötött írásbeli

szerzícdés a|apjánhasmái, illętve aki bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a tulajdonossa| megkötött írásbeli

szęr ző dés a|apján haszrál

* Megfel el ő r ész ąl áhúz andó !



A' pá.J,y źlzó lakóĺn gatlan tulaj donj ogáľól'
vagy haszonél v ezeti j o gá ľól szóló nyilatkozata

,äil......|.............'...'...:..-..:.... ů;;;;; ;;:;Đ ;;;i;;;; {:ĺ:ł ;e.^; ;'.;i;i;i;;| kli;i;Í,:::,,,Lłľ;
(tetepülés neve), hľsz. alatt felvett, teľmészetben ...

(telept;lés neve), .. szźĺm alatt ta\źihatő .. megnevezésű ingatlan,

... l . . . ar ányú * tulaj donosa/ haszonélvezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelĺilt ingatlan haszĺáiatźhan akadályoztaŃavagyok tekintettel aľľa, hogy:

apályánó a|áfuása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1-, Tanú

Név:

f,TanÍl

Név: .

Lakcím:

Aláíras:

Lakcím:...

Aláírás:

* Megfelelő rész ąlóhúząndó !



A'páiyázóval egyiittkłiltöző hozzátartozó lakóĺngatlan tulajdonjogáról' vagy
haszonélv ezeti j ogáľól szóló

nvilatkozata

,;O...........'.....:...'....:.:.....:. '.:. ů;;;i; ;;:;ő iiiiá,o {ľÍJ] ;;;.;, ;i:ii;:;i;^| *i;i;f,:::,,n *ł;,;
(telepulés neve), hĺsz. alatt felvett, teľmészetben ...

(telepulés neve), ... sziĺm alattta|źĺ|hatő .. megnevezésú ingatlan,

... t . . . ar tnyű * tul aj dono s al haszoné|v ezoj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelolt ingatlan hasznáiatában akadályoztavavagyok tekintettelaľľa, hogy:

a pály ázővď egyiittkĺiltciző
aláírása

Előttünk. mint tanúk előtt:

1-, Tanri

Név:

2,Taníl

Lakcím:.

Aláírás:

Név:

Lakcím:

Aláírás:

* Megfelelő rész al óhúząndó !


