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Tényá|lás, és a döntés taľtalmának részletes ismertetése:

A BLldapest VIII., Mátyás té.GBszátn
a|aÍÍ.i 78,3O m2 alapterliletĹi 2 szobźts, komfoftos komfortfokozatĹl
|akásl993.júliLlsl4.napjánkeltlakásbér|etiszerződésselkerĹiItbéľbeadásra1Á-részére.
Nevezett |latározaÍ"Ian idejĹĺ bérlőijogviszonya a2008. rnájus hónapjától felhalmozott, jelentos összegĹidíjtartozás miatt
201l. október 3I. napjával felmoncĺásľa kęľĹilt. A bérbeadó lakáskiĹirítés és díjtaltoztls tárgyában peres eljáľást
kezdenrényezętt. A Fővárosi Törvényszék, mínt másodfokri bíróság 2013. január 3. napjárl ke|t 42'Pf'63B.803ĺ20|fl3.
szárnú jogeľős határozatával' a |akáskiĹiľítésés díjtaltozás tárgyában 2012. jrlrnius 22. napján hozott I. fokú ítéletet
helybenhagyta. A jogcíln nélkĹili hasznźiőta Budapest VI[., Mátyás téI-l
szám a|atti önkormányzati lakás
e||.lagyására, valamint a díjhátl.alék és a felmęrülő költségek megfizetésére'kötelęZte.

Atáľgyi|akásilD|akja4gyermekéveléslunokájáva1'Acsaládegyfóľeesőjövedellne24.867,-Ft'

(Eakia|akultköri'ilményeknriattpá|yázatonkívtjli,minőségí|akáscserekérelmetnyújtottbea
Lakás gazdáI kod

i Irodához.
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Tájékoztatjĺlka Tisztelt Bizottságot, hogy
Családseg ítő Szo
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Jőzsef:,lárosi

Szocíális Szolgáltató

atának család go ndozőja a köv etkező táj ékoztatást adta

és Gyermekjóléti
I

Közpon1

kapcsolatban:

2009-beĺĺ vette fel előszor a kapcsolatot a Csaladsegĺtő Kozpont adósságkezelő csoportjával. A
'Iclkbérháĺralékaakkor kb' 800 ezer Ft-volt. A hátľalékot önrész hiányában nenl sikeľüIt rendeznie' Az aktuóIis
szánllá,kat senl tudta befizefui, így hátraléka foly,amatosan növekedett. Akkor 4 kiskorú gyeľmeket neveĺt egłedal,
kozalak ĺobben gyógypedagógiai iskolabajárĺak,nenl tették lehetővé a hagyományos
i,s

ko l,aren dszer

b

en,

v

aĺó tanulas

t.

Csalcidgondozóval 20] ] októberében vette fel a kapcsoĺatot, jelezve, hogy ĺakásbérleti szerződésénekfelmondása
nxagcls lakbérhátralék miatt folyanntban van. A Csalddsegítő Kozponttal nehezen, akadozva tartotta a kapcsolatot'
Mildig clkkor jott, anlikor ĺlppen valami nag1l problémája volt, iĺĺenelevelet kellet írni valamilyen hivatalos helyre.
Á ruegclján!g!!1egítségel, élelmiszercsomagot, Népkonyhán ánehető ingyen ebédet miľldig nagy Óľomnlel fogadta el.
nevíígyermeke tobbszor vett részt az intézmény által szervezett táborban,
lehetőségeihez képest próbálja a csaĺádot eg,lben tartani, ennek érdekébenmár aktívabban tartja
a kapcsolatot a Csaĺádsegítő Központtal',,

A rendelkezésĹjnkre álló

i'ires lakásállományból_ a kérelmező indokaitfiglelembe véve
reszere
több lakás megtekintését engedélyeztük, melyek közül a Budapest VIII., Kőris utca
szźm a|atti
szobás, 22,60 nz alapterületű, komfortos komfonfokozatű|akást megtekintett á||apotában,nyi|atkozatta| elfogadta.
1

A két lakás értékbecsléseelkészĺ'ilt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy
jelenlegi lakás forga|mi értéke:Máýás
(szánĺíto tt faj lagos ár,' 1 ő 6, 2 4 0,. Ft/mz )
elfogadott lakás forgalmi éĺtéke: Kőris

(számított faj lagos ár : 1 67. 2 00,- Ft/m2 )

a:
t

utca(F

3.780.000.- Ft

forgalm i éftékkiilonbözete:

9.240.000,- Fr

A kü|önbözet 40%o-a: 3.696.000,-Ft
A Btldapest VIII., Kőris utc}zźtm alaťti épü|et 100

tér)szám

alatti épĹilet társásház.

(Megjegyzés..

3.020.000,- Ft

%-os önkormányzati tulajdonĹl ,mígaBudapest VIII., Mátyás

A lakásolcra vonatkozó ingatlanfoľgalmi szakvéleményeket a bértők áltat felkért Avałlt Immo Mérnöki
jeloltforgalnli értékeketGódor László igazsógüg1łi ingatlanszakértő

és IgazsagĺigłiSzakértői Kft. elkészítette. Afent

is véleményezte, ez alapján kerüĺt meghatdrozásra.)

A BLldapest VIII., Mátyá'

t{I-zám

a|atti lakást terhelő tartozások:

Lakbérl|.lasználati díj, víz és csatol.nadíj, szemét díj kamatokkal, peľkoltséggel;
l,ćgľehajtással kapcsolatos ĺigyvédiköltséggel összesen:

A \)O.7\Á' - Ft

a foľgal rn i éĺtékkĹilcjn b özet 40%o-a:
a hátľa|ék összesen (20]5.05.]9' łlapjaig száruolva):
fen n nr aľacló kĹi lönbcjzet összesetr

3.696.000,- Ft
Ą 5)o.7\/' - trt
- 824.154,- Ft

:

Az

értékkĹilönbcizet áItal nem fedezeÍt taftozásra az összeg 20 oÁ-ának beflzetésétkövetően a jogcím nélkü|i
lakáshasználóval Iegfeljebb l2 hónap időtaftamľa, rész|etťlzetésinregáltapodrást köthető.

A jogcím nélküli lakáshaszná|o á|ta| ťĺzetendo használati díj összege a Budapest VIII., Mátyás tél1|!IÚ
száln alatti lakásra a PKKB I6.P.5i.687l201zl3, szám,ű ítéIetealapján: 49.968,- Ft, amely tartalnazzaahaszrlá|ati
clíjat, a szenétszá||ítási díjat, a felvonó díját, valamint a víz- és csatorlra diiát. |ElI2008.
május óta
201 4. októbeľéig nem ťlzetette a dijakat,2014. november lrónaptó| a tárgyhavi dijakat fizeti.

ABLldapestVIII.'KőľisutcaĺIDszáma|atti

lakásľaIrevezeľhrek azűjszerződésmegkötéseután: 4'43O,Ft + Afa összegű bérleti díj fizetési kötelezeľtségę keletkezik.

hogytlDészére

utcalDszám

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak,
a Budapest VIII., Kőris
alatti, 1 szobás, ff ,60 n2 alapteľületű, komfortos komfortfokozatű lakás megtekintett á||apotában, 1 év határozott
időre kerüljön bérbeadásraazza| a feltétel|el, hogy a Budapest VIII., MátyáS
a|atti2 szobás,
komfortos komfoľťťokozat,ű,78,30m2 alapterületű lakást senki által nem |akottarr köteles a Budapest VIII., Kőris
utca
szám alattilakás biľtokba adásátő| számítotÍ.30 napon belül bérbeadó részéreleadni. A
bérbeadásra kerĹiĺő lakás lakhatóvá tétęléveIkapcsolatos műszaki he|yreállítás nevezett feladata, amelyet
megállapodásban köte|es vállalni. A két lakás közötti forgalmi énékkülönbozet40%-ábó| a Budapest VIII., Mátyás
teľaD
szám a|atti lakást terhelő tartozás keľĺilľendezésre' Az értékktjlönbozeten felüĺ fennmaradó
tartozásra
összeg 20 Yo-ának megfizetése mellett 12 honap időtartanlra szőlő rész|etfizetési

té(I.szám

megáI Iapodást koteles kötni.

il.

A beterjesztés indoka:

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozata|a azért szukséges, mert a Budapest Józsefuáľos onkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľőI, valamint a lakbéľmértékérőlsző|ő |6120|0. (III.08') száln,ú
önkoľmányzati ľende|et 40.$ (5) bekezdése értelmében,ha a bérleti díj nem ťlzetésefolytánjogcímnélkülivévált
haszná|ő az elmaradt lakbér/IakáshasznáIati- és a kapcsolódó külon szolgáltatási díjhátra|ékát egyĺĺsszegben
megfizetni nem tudja, és ve|e szemben atartozáson kívĺilmás felmondási ok nem áll fenn, akkor a tartozásźĺtaTisztelt
Bizottság döntése alapján a rendelet l 1/A. $ (2) bekezdésében szabtiyozotĹ - minőségi csere - a|apján is teljesítheti.
A fentiekben hivatkozott rendelet lllA. $ (1) bekezdése érte|mében a pá|yázaton kívĺil,minőségi lakáscsere
kerętében történő bérbeadásról a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

|,|.

A döntés célja, pénzĺigyihatása:

A dcintéssel, voIt bérlő teljesíthetik a béľleti-és lrasználati díjtartozásának jelentős részét,ezenfeIül
anehézhe|yzetbe
kerĹiIt lakáshasználó e|kerĹilheti a hajléktalanná váIást, a kisebb lakás béileti díjźtszerényjövedelméből
is ki tudja
fizetni.

Akétlakásközottiforgalmiért.ekkülönbözet40%o-a-3'6g6.000,.Ft,-aBudapestVIII.,Mátyásté.E
száln a|atti lakást terhelo díjtartozás kozvetlenĺil levonásra kerülnek.

A használó által

leadásra kerülő, a megiiresedő ingatlan szabadon hasznosítható.

A

két lakás kozötti forgalmi értékkĺilönbozet 40 %o-ának _ 3.69ő.000,- Ft
-fedezete a Jőzsefvárosi onkorm ányzat
f0|5. évi költségvetésében a ||602 címen nyi|vántaľtott lakásforgalmiéľtékkĺilönbozet keľetbőIbiztosított.

lV.

JogszabáIyi köľnyezet

A

BLldapest Józsefváros onkormányzat tLrlajdonźhan á||ő lakások bérbeadásának fe|tételeiľőI, valamint
a lakbér
nlértékérőlszóló l612010. (III.08.) számú önkormányzati ľendelet

a l l/A.$ (2) bekezdése szerint:

,,(2) Az Ônkornlányzattcil éľvényeslĺlkćlsbéľIetijogli576nyball álĺók alacsonyabb komfortfukozatú, vag1l kisebb
cĺlaptertiĺeĺűlakás bérbeadásót kérhetik, a bérbe acĺandó takćls takhatól,á téteĺéńeknlegaĺiapődásban.l,alóíolul,ĺ,,,
és, az áltĺłlukbéreĺĺbérlenúnyleadása lllelĺett. Ebben az esetben bérbeadó koteles a iisszaaclott
és a bérbe adcłncló
lakcis,J'oľgalnli értékkiiĺollbozetének 40%-át béľIőrészéľenrcgftzetni cĺzzal, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegeseĺl
Jblhcllnlozott lclkbéľ- és kapcsolódó küIĺ)n szolgáĺtatasi díjhátratékćltCt iérlcłkások értŻkěnek kĺiĺonbozeĺébőt
közye lenü l \evonni.,,
t

A fentiekben hivatkozott
,,

ľendelet 40. $ (5), (6) és (7) bekezdése szerint:

(5) Ha a bérleti díj nenl fizetĺtse folytán jogcĺmnéĺkülivé
vált használó az elmaradt lakbéľ/tąkáshasználati. és a
kcłpcsolódó külon szolgćlltatási díjhdtralékát egyösszegben ruegfizetni nenl tudja, és veĺe szemben a ĺaľtozáson'
kívül nrus felnlon'dási ok nenl cíll feruĺ, akkor a tarĺozását a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsćtg dontése
alapján a rendeĺet ] I/A. s Q) bekezdésében szabályozottak alapján is teljesítheti' Ebben az esetben Běrbeadó a
jogcíru nélküIi lakáshasználó ľészérelegĹeljebb 5 ląkást koteles lnegmutatni'

kazotiforgalmi éľtékkülonbozet a tartozás teljes Ôsszegét nenlfedezi, abban az esetben
a Képl,iselő.testüIet felhataĺnruzćĺsaalapján a bérbeadó Szervezet a tartozás
fennnlaradó részére, az osszeg 20
%-ának be,ĺizetésétkóvetően a jogcíłnnélküIilakashasznćllóvaĺ legfeljebb I2 hónap időtartalnra, részletfizetési
megáIlapodást kot.

(6) Ánlennyiben a két \akás

(7

A béľlő az (5) - (6) bekezdés alkaĺmazása esetében a lakást

Fe llti

e

k

fi gye l em

b

3 évig senmzilyen módon nem cseľélheti tovább.

evéte éve l az alźhbi határ ozati j avas latot tes szük
I

:

Hatírozatijavaslat
.120|5 év (.

A Városgazdálkodási
1.)

.

'.hó.

.nap) számú Yźtosgazdá.|kodási és Pénziigyi Bizottsag |.latározat:

és PénzügyiBizottság rigy dĺint, hogy:

hozzájárulElll

részérea Budapest

VI[., Kőris

utcatllr

száln a|aĺti,1 szobás,

komfoftos komfortfokozatís,22,60 m2 alapterületű |akás megtekintett á||apotában töfténő bérbeadásához l
év határozott időre sző|őan, azza| a fe|tétellel, lrogy a lakás lakhatóvá tételévelkapcsolatos műszaki

he|yreáIlításl-kötelezettsége,
Felelos: Kisfa|u Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatźridő: 2015. május 27.

ame|yetmegállapodásban köte|es vállalni.

2.) felkéri a Kisfalu Kft.-t a határozat 1.) pontjában meghatározoÍt megállapodás és bérleti szerzodés
niegkötésére.

Fe|elős:
Határidő:
3.)

Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatója

2015. iúnius 30.

köteleziq!-hogy

az l.) pontban megjelölt lakás biľtokbavételétkövetoen' maximum 30

naponbelülazá|ta1ahasználtBudapestVI[',Mátyásté-száma|attilakástingóságaito|
kiĹirítvc, scnki áItaI ncm lakotüan adia le.

Kisfalu Kft. iigyvezeto ígazgatőja

FeIelős:

Budapest VIII., Kőris

Határidő:

ut"ĹIllpám

alatti lakás birtokbavéte|étkövető 30. nap

4') hozzájáru|

a Budapest VIII., Máýás tér
ím alatti lakás és a
Budapest VIII., Koris
alatti lakás közotti foľgalmi értékkülönbözet 4}oÁ-ának _
3.696.000,- Ft' - kifizetéséhez, a Józsefuárosi onkormányzatf015. évi költségvetésében a 11602 címen
nyilvántartott |akásforgalmi éftékkülönbözetkeret teľlrére,azza| a feltéte||el, hogy bérbeadó a két lakás
közötti forgalmi éftékktj|onbözet 40%o-a - 3.696.000,-Ft, - közvetlerltjl a Budapest VIII., Mátyás téĚ
alatti lakást terhelő díjtartozások rendezésérekerül felhasználás ra' AzétékkĹilonbozet' tI|ta|
J-^Ln
nem fedęzett, fennmaradő taftozásraqllllDz
összeg 20 oÁ-árlak befizetését követően koteles
Iegfe lj ebb l 2 hórrap időtaŕam ľa' rész|etfizetési megál lapoclást kötn i.

Felelős:
ľ{atáridő:
5')

KisfalLl Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
201 5. rnájLls 27
.

feIkéri a KisfalLl Kft.-t a határozat4.) pontjában meghatározottrész|etfizetési megállapodás megkötésére'

Fele|os:
Határidő:

Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
2015. jĹlnius 30.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység:Kisfalu JózsefvárosiYagyongazdálkodó

A lakosság szé|es korét éľilltó döntések

(nlegfelelő

aláhúzandó!):

Kft'

esetélr javaslataakozzétételmódjáľa

nęm indokolt

hirdető táblárl

honlapon

Budapest, 20 l 5. nrájus 14.

v

Kovács o=řB.
agy ongazdálkodási igazgatő
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