
BLldapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváros onkornlányzat Képviselő-test
Y árosgazdźtl kodási és PénzĹigy i Bizottsága

Eloteriesztő: Kisfalu Kft. napirend

ELOTERJESZTES
a Y árosgazdálkodási és Pénziigyi B izottság 20 | 5 . március 2-ai i'ilésére

.I.árgy:Javas|ataBudapestVIII.kerület,Magdo|nautcailDszáma|attilakásbérbeadásáľa

E|őterjesztő: Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Zsembeľi Magdolna |akásgazdźikodási referens

A napirenclet nyilvános üĺésen kelI táľgyalni.
A clö ntés e lfo gadásáh oz egyszeľű szay azatrobbség szĹi kséges.

T i sztelt Y áro sgazdá|kod ási és PénzĹigy i B izottság !

I. Tényállás, és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Rézrrrŕiveseés családjaaBudapestVIII',LujzaLltcaÉlszána|aÍ1.i,
laktak. A lakás béľlője munkaviszonya fennállásáigI-

l<apcsán

volt. A BLldapest VIII., Lujza utca}záln alatti épĹilet kiürítése
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 26512011' (II.23.) szálnú

|.lat,ál.c:zaĹaa|apjánellleli'e7{51ękerĹiItaBiidapesi./III.,MagdolnautilJsztĺma|aÍti,egyszoba,
l<oľnfortos l<ornfortfol<oz'aĹú, fJ,28 m2 alapterĹiletĹi lakásba, egy év határozott időre szó|ó Használati
lnegállapoc|ással. I.Iasználatijogv iszonya20|2. máľcitls 3 1-én ján le I]aszná|ati
lnegállapodás ĺejártakor a lakást nem lragyta el, a megál|apodásban vá||a|t kiürítési kotelezettségének nem tett
eleget, f012. ápri|is l. napjától a lakást jogcím né|kĹil használja.

f014. nárcius 5. napjár a Kisfalu Kft. Hátralékkezelési tľodáján a lakásra
fenná|ló |69.452,- Ft összegű díjhátralék megfizetésérę rész|etfizetési megá|lapodáSt kötött. A részletfizetési
nregállapodásban vá|lalt ťĺzetési kotelezettségérrek eleget teÍt, tartozását teljes egészében megfizette, |ravl

hasalá|ati díj fizetési kötelezettségét te|jesíti. á|ta| a Kisfa|u Kft.
Lakásgazdtllkodási Irodájá|loz benyújtott kérelmében az éilta|a lakott lakás béľbęadását kérte. A lakásban
gyeľlnel<eive együtt. A
Kisfalu Kft. onkornány.zati Házkezelő Iroda munkatársai rendkívüli bérleményellenőrzést végeztek a
la|<ásbalr, és megállapították, hogy a lakás karbantartottsága kifogástalan' a lakás tiszta, reldezett,
haszrlá|ókl<al sz.emben magatartási pľobléma nem meľiilt fel.

egfelelő módon igazo|ta,lrogy neve {-után -I!D

TájékoztatitLk a T'iszteĺt Bizottságot, lrogy a JózsefVárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
CsaládsegítoSzolgá|atánaklnunkatáľsaif014december15-énkornyezettanu|mánytvégeztelQ

-.és 

a kovetke zóket át|apitották meg:

,,- ugyfél a családsegíĺő szolgálat munkatcirsait kedvesen fogadta, a beszélgetés könnyed, barćĺtságos

hangłze m b en z aj l ot t, nl i nd ell kérdé s re ké s zs é ggel v á l as z o lt,.

ületének

'.-.,/
-t- ")

l. : a:',

(Dváltozott.

- a' csaláĺltagok egészségesek, sem' orl,Osi sem gyóg1ls2eres kezelés alatt nem áIlnak;
- a Iakós igéryle5ęnfglzUítotĺ ren'dben ĺűľtotĺ, tisztu, kelĺ'emes, barátságos konlyezetíi,.
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_alszembennemál|rlakfennaJózsefvárosionkormán1,zattu|ajdonábanállólakások
bérbeadásának feltéte|eiről, valarnint a lakbér méftékéľől sző|ő |6/2010. (III'08.) száln,Ú rendeletében
megjelölt kizárő okok egyike sem, ezért a |akás llevezett részéľe bérbe adható.

Javasoljuk,aTiszteltBizottságnakaBudapestVIII.keriiletMagdolnautcDszáma|atti,|
szobás' f7 ,f8 n2 a|apterü|etű, komfoľtos komfonfoko zatű |akás béľbeadását-og.í*
néIküIi lakáshaszná|ő részére, 1 év |latározott időtartamra' költségelvű lakbér ťĺzetési köteleżettséggď

il. A beterjesztés indoka:

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat tulajdonában á||o lakások bérbeadásának feltéte|eirő|, vatamint a
Iakbér rnértékérol sző|ő 16/f010. (III.08.) számű relrdelete fflc s értelmében a Iakásban visszamaradtjogcím
nélkĹili lakáslraszná|ő részérę történő bérbeadásról a tLllajdonosi jogokat gyakoľló bizottság jogosult dcĺlténi.

III. A döntés céIja, pénzügyi hatása:

A dontés célja a visszamaradt jogcíln né|kü|i |laszrlá|o helyzetének megoldása. A döntés az ollkorlnáIlyzat
részérő| pénzĹigyi fedezetet nem igényeI. A bérbeadás utátr rendszeresen bef]zetett béľIeti díi az tnkorlnánvzat
bevételét képezi'

Iv. Jogszabá|yiköľnyezetismeľtetése:

A BLrclapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről' va|amint a
|akbéľ nléftékéről szóIó 1612010. (III.08.) szálĺú rendelete 22lC s (l) bekezdése az a|ábbiak szerillt
rerlcĺelkezil<:

,,Á tulajdollo'ti jogokclt gy_clkorló bizottsóg dontése alapján legĺeljebb ötéves hatal,ozott időta'rtamra bérbe
aĺtllaĺcj tlz á]tala lcĺkott vagy_ lllás, a lakásigéry, mértékét ľłleg nenx haladó szoba számú lakás is, ha a hasznćĺIo
a hclsznólati. és kapcsolódó küIÓn szolgáltatási díjakat rendszeresen megfizeti, és eĺĺene Sen,l tn'a'ga'ta'rtdsbeĺi,
senl eg.véb, tł Lakástöľvénybell a bérleti szerződés felmondáscira okot adó egyéb karulnlény nem állfenn, és cĺ
ĺcĺkást ĺnaľ' legalóbh ] évc ren'deĺ'tetésszeľííen ha'sználja,
E,reluĺeĺeĺ alkalnlazúsábałl ľendszeľesnek minősüI a dýJizetés, ha a használó - kérelem beadásának napjti.ĺ
megeĺőzćí - le galább fél éve fol.yamatosan fizeti az esedékes díjakat, az esetleges tartozással, vagy tartozás
r é s: zl e te iy, e l e gyüĺĺ.,,

Fentiekre való tekintetÍe|, az alábbi határozatijavaslatot terjesztem elő.

Hatáĺ.ozati javas|at

lf015 év (....hó. .nap) számú Városgazdálkodásiés Pénzügyi BizottsĘ hatarozaÍa

ĺ\ Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizoťtság úgy dönĹ hozz.ájáru|

l)_részéreazá|ta|alakottBudapestVIII.,Magdolnautcű)szám
a|aĹÍi, l szobás, 2J,28 n2 alaptertilett"l, komfortos komfortfokozatu |akás bérbeadásához a hatá|yos
rencĺe|et 22lC $-a a|apján, 1 év haÍározoĹt idŕjre szo|őan, költségelvíĺ Iakbér fizetési kötelezettséggel.

|.-e l e | ő s : K i s fä l u I( ft . i'i gyvez etó i gazgatőja
Határidő: f0|5. nlárcjĺls 2.



3.) felkéri a Kisfalu Kft.-t a határozatl javaslat f.) pontjában foglaltak a|apján a bérleti szerzodés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezetó igazgatója
Hatáľidő: 20l5. ápriIis 30.

A lakosság szé|es korét érintő döntések esetén javas |at akozzététel módjára
(megfelelő a|áhűzandő|): nem indokolt hirdető táb|án honlapon

Budapest, 20|5. febrlár 23. l--
(z- -----.-,

Kovács ottó
ugyvezető igazgatő
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