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T i szte lt Y ár osgazd,á|kodás i és PénzĹi gy i B izottság !

I. Tényá|lás, és a dtintés tarta|mának rész|etes ismertetése:

-2006.évaugusztushó1l.napjátólbér|őjeaBuclapestVIII.,Kőľisutca|t|szám

alatti, két szobás, komfortos komfor1fokozaÍú,75,25 m2 alapterĹi|etű önkormányzat.i |akásllak. A lakás a 2005.
december f|. és2006. janĺlár 19. napja kozött meghiľdetett, ,,P'' típusű minőségi csere pá|yázat keretében,
felťljítási kötelezettség vá|la|ása meIlett került bérbeadásra, határozoÍt időre szó|ó szerződéssel, foo6.
Irovetnber30.napjáigDaszerzodésbenvál|altkötelezettségénekeIegettett,ezértaJózsefvárosi
orrkoľmányzat bér|ęti szęrződését 20l l. augusztus 31. napjáig meghosszabbította, előbérleti jog biztosítása
mel|ett. Aszęrzódés|ejárta után- béľĺő kérelmére_a lakás akövetkezo 5 éves időtartamra,20l l' szeptember
1. napjátó| 20l6. augusztus 3 1 . napjáig ismét béľbeadásra kerĹilt l szére, e|obérletijog biztosításával. A Kisfalu
Kft. Dijbeszedési Iroda tźýékoztatása a|apján bérlonek 2015. május 31. napjáig 100.124,- Ft lakbéľ- és
kapcsolódó külön szolgáltatási díj tartozása van, melyre rész|etťlzetési megál|apodást kötött, va|amint
Iakásfenntartási tálnogatásban is ľészesül, így atartoztls folyamatosan csökken.

BérIo pá|yázaton kívĹili minőségi csere kéľelmet nyĹljtott be a Kisfalu Kft. Lakásgazdá|kodási Irodájálloz'
Kérelmeindokakéntaza|attaIakóbérlővelfennálló,egyregyakoľibbkonfliktustjelöltemeg..-
élettáľsával, három felnott gyeľmekével, és két unokájával é| az źúta]a béľe|t lakásban, Az unokák közu| az
egyi|}, másiféves. A konfliktushelyzet abból adódik, hogy az a|attuk lévő l'akásban |akó ál|andó éjszakai
munkát végez, és zavarja a családban |évő kisgyennekek nappali játszása. Emiatt a szomszéd állandóan
zak|atja a családot, a folyalnatos zaklatás mára elvisellretetlen a család számára' Aházban lakó tĺjbbi bérlővel
jószomszédi viszonyban vannak, ezért aházbó| nem szeretnének elköltözni. A minoségi cserével a család
nyugalma helyreállna'

ArendelkezésĺjnkreáIlóüreslakásállományból_aBérlőindokaitfigyelembevéve_részéľe
csere|akásként felajánIottuk a végrehajtási eljárás során megüresedett, Budapest VIII., Kőris utcálE

}szám alau 2 szobás,77,74 m2 alapterületű' félkomfortos lakást, me|y az épület másik oldalán he|yezkedik
;l.ltID felajánlott lakást megtekintette, és rnegtekintett állapotábannyi|atkozattal e|fogadta. Bérlő
a lakások értékbecslését elkészíttette, költségeit a 16/2010. (III.08.) számu rendelet 1llA.$ (5) bekezdésében
foglaltak a|apján me gfi zette.

Tź|ékoztatjuk a Tiszte|t Bizottságot, hogy a Bér|o álta| megtekintett és elfogadott, Budapest VIII., Kőris utca

e szźln a|aĹtl takás mĺĺszaki állapotának fe|mérésekor a Kisfalu Kft' onkormányzatiHázkezę|ő
lroda munkatársai az a|ábbi megállapításokat tették:
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- a lakás berendezési tárgyai közüI hiányzik az egyik szobafitőberendezése, afiirdőszobából hiányzik
a kód és a mosdó, a gázóra hatóságiĺag lezárva, az elektromos nlérő ki van kapcsolva, afelszerelt
vízórák nem hitelesítettek;

- a lakas jelenlegi állapotában féIkomfortos komforfokozatúnakfeĺel meg.

Fentiekre tekintettel, a Budapest VIII., Kőris utca
komfortfokozatťl l akásként tartj uk nyi lván.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a:

szám a|aÍÍi lakást félkomfortos

értéke

értéke

jelenlegi lakás Kőris u.II szám a|atti,75,f5 m2 alapterületű, komfortos lakás forga|mi
(165 2l2,-Ft/m)keľekítve: 12.430.000,- Ft
elfogadottKőrisLl.lD'számaIatti,77,74mzalapteľĹiletű,félkomfońos|akásforgalmi
(15l,000,-Ft/m)kerekítve: l l.690.000.- Ft
kĹilonbözet: ?40 000. Ft

A különbözet 40Yo-a: 296,000,- FÍ..

Mindkét, a lninőségi cseľében éľintętt épĹilet |00 % önkormányzati tulajdonban van.

(Meg1egyzés.. A lakásokľa vona'tkozó ingatlanforgalmi szakvéleméłĺyeket a bérlők áItal fetkért Avant hnmo
Méľnöki és Igazságiigyi Szakértői Kft. elkészítette' Afent jeloltfoľgalnli éľtékeket Gódor László igazságugyi
ingatlans z akéľt ő is v éle nĺényezte, ez alapj án ker ült me ghatározásra. )

A két lakás közötti foľgalmi émékkĹilönbözet 40%o-ábo| _ 296'000,.Ft - közvetlenül levonásra kęrĹilne a
BudapestVIII.,Kőrisutca]Dszámszámalattilakástterhelődíjtartozás.ÉÉérlő
20l 5. május l3 ' napján kelt nyilatkozatában kijelentette, hogy a díjtartozás levonása után fennmaľadó összegre
netn tart igényt'

A hivatkozott ľendelet 1 l/A. $ (2,\bek.ezdése ala'pjá.n a-la-esonyabb éľtékű lakás esetén bérlők részére a forgalmi
éľtékkĹitonbözet 40 %o-źlt kate|es bérbeacĺó bérlrő részére megfizetlri azza|, hogy bérbeadó jogosult az
esetlegesen felhalmozoťt lakbér- és kapcsolódo kozizemi dij hátľalékot a ktilönbözetből kcjzvet|enüI Ievonni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérlő jelenlegi jogosultságaaIapján szociális lakbén ťlzet, azá|ta|a
fizeterrdő bérleti díj összege ajelenlegi lakására: 2'047,- Ft + Afa.

Acsaládegyfőľeesőhavijĺĺvedelme28.100'-Ft.Ajövedelema|apjánaKorisutc[szám
alatti lakásra is jogosultak szociális |akbérľe, így bérlonek az íj szerződés megkötése után: l .65 1f Ft + Áfa
összegű béľ|eti díj fizetési kötelezettsége keletkezik. A szociális lakbéne való jogosultságot Bérbeadó évente
felü|vizsgálja'

Javasoljuk a Budapest VIII., Kőris utcalE szám a|atti, kettő szobás, komfoftos komfortfokozatú,
75,25m2alapteľületťrlakástekintetében_bérlővelfennállóbér|etijogviszonyközös
megegyezésseltonénőmegszi'intetésévelegyidejí1|eg,aBudapestVIII.,KőľisutcD.számaIaÍli
2 szobás,77,74 m2 alapterĺiletű, félkomfońos komfoľtfokozatú lakás, megtekintett állapotában töfténő
bérbeadását, |latározoIÍ időre - 20l6. augusztus 3]. napjaig - szólóan, előbérleti jog biztosításáva|, azza| a
feltéte||el, hogy bérlő a leadásľa kerĹilő béľlernényt lakható áI|apotban adja le, valamint a cseľelakás |akhatová
téte|éVel kapcsolatos műszaki helyreállítás a bér|ő fe|adata, melyetmegállapodásban köteles vá|la|ní' A két
lakásközöttifoľgalmiértékkülönbözet40%-ábő1(296.000,.Ft)aBudapestVIII.,KőrisutcĚ
száma|attilakástterhelőtartozáskertilkiťrzetésre,afennmaradóosszeg.eQnňtu'tigényt.

n. A beteľjesztés indoka:

Az előterjeszté,s tárgyttban a döntés meghozata|a azért szükséges, mert a 16lf0|0. (Iil.08.) számű rendelete
l l/A' $ (1) bekezdése értelmében a ptilyázaton kívüI, minőségi lakáscseľe keretében történő bérbeadásról a
TiszteIt Bizoftság jogosult dönteni.
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása:

A.Tisztelt Bizottság döntése azért fontos az e|óterjesztés tárgyában, mert a bérlo az á|atala|akott lakást lakható
ál|apotban adja Ie, a megüresedő ingatlan szabadon hasznosíiható, valamint bérlő vállalta a bérbeadandó lakás
felIújítását, ezze| nove|i az onkormányzat tulajdonában áIIó lakás ,,éľtékét''.

A két |akás kĺĺzötti foľgalmiértékkülonb ózet40%-anau_)g6.000,- Ft_fedezeteaJózsefvárosi tnkormányzat
20l5. évi költségvetésében a 11602 címen nyi|vántartoft lakásforgalmi éfték különbözet keľetbő| biztosított.

IV. Jogszabályikiirnyezet:

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában ći|ő lakások bérbeadásának feltéte|eiről, va1amint a
lakbér mértékéről sző|ő |612010. (III.08.) szám,ű rendelete 1 l/A. $-a az a|ábbiakszerint rende|kezik:

,, (2) Az onkoľmányzattal érvényes lakásbérleti jogviszonyban áIĺók alacsonyabb kontfortfokozatú, vagy kisebb
alapterüIetű lakás bérbeadását kérhetik, a bérbe adandó lakás lakhatóvá tételénik megátlapodářban való
vállalása, és az áltałhk bérelt bérlemény leadása mellett. Ebben az esetben bérbeadó kc)teles á visszaadott és
a béľbe adandó lakás forgalnli érték kulonbozetének 40%-át bérlő részére megĺizetni azzal, hogy a bérbeacĺójogosult cłz esetĺtesen felhđImozott lakbér- és kapcsoĺódó kalon szolgattatási díjhóh"cltékáĺ a béľlaka'sok
é r t é ké ne k külonb ozet éb ő l kozv et ĺ en ü l lev onni.,,

Fentiek figyelembevéte lével' aza|ábbi|.latározati javaslatot terjesztjĹik elő.

Határozztijavaslat

....év. (.....|ró....nap). szánú Váľosgazdálkodásiés PénzĹigyi Bizottság haÍározat..

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság Ĺlgy dcĺnt, hogy:

1.)hozzájáľu|ahatályosľendelet11/A$-aa|apjál"laBudapestVIII.,KőľisutcGD.száln
a|atti,2 szobás, kontfoftos komfortfokozatú,75,25 m2 alapterĹiletű lakásr-Il bérlővel
fęnnálló bérletijogu'."onv.!!\megegyezéssel tonénő megsztinÍeté'eu"l "ffiĺę' a Budapest
VIII', Kőris utca szám a|aÍt.i 2 szobás, JJ,74 m2 alapterĺjletű, félkomfortos lakásJ) l I ) l a 

^l| ąląyLw' ulvLu' lglNUlllrU| LUĎ I4Áa5
megtekintett állapotában töĺténő bérbeadásához 20|6. augusztus 31. napjáig, határozott időre
szólóan,előbérleti jog biztosításával, azza| a feltétellel, hogy a leadásra keľĹilo bérleményét
rendeltetésszerťl á||apotban béľlő |eadja,valamint a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos mĹiszaki
helyreál|ítás a kijelölt béľlő feladata, melyet megá|lapodásban köteles vál;alni.

Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
f015. máius f].

2.) fe|kéri a Kisfalu Kft.-t a hatáľozat l.) pontjában meghatározott megá||apodás és bérleti szerződés
megkötésér.e.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. iúnius 30.

3') kötelezi
.ri

hogy az l.) pontban megjelölt lakás biĺokbavéte|ét követőén maximum 90

Felelos:
Határidő:

FeIelős:
Határidő:

napon belül az á|ta|a hasznáIt Budapest VIII., Kőris utca
ingóságaiktól kiüľítve, senki általnem lakottan adia le.

szám alatti lakást

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Budapest VIII., Kőris ut.uE szám a|alÍi lakás birtokb avéte|étkövető 90. nap

4.) közvetlenül levonja a határozat l.) pontjában foglalt két lakás lttizäĺ forgalmi értékkülönb t>zet 40%-
ábő| - 296.000,-Ft - a Budapest VIII., Kőľis utcaIE= szźtm a|atti lakást teľhelő
díjtartozásokat' A tartozás levonása után fęnnmaradó összegľ-Erem taľt igényt'
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Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. május 27 '

A lakosság szé|es körét érintő dontések eseténjavas|ataaközzététel módjára
(megfelelőaláhúzandó!): nemindokolt

Budapest, 20 1 5' május 14.

hirdetőtáblán honlapon

)--n
Kovács ottó

v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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