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A döntés e I fo gadásáh oz e gy szeru szav azaÍÍobbs é g s zü ks é ges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl

I. Tényállás' és a döntés tartalmának részletes ismertetése:

NéhaiClházfelĹigyelőnek 2008. január 17. napján kelt, határozott időre - cl Józse.fl,árosi VagyonkezelőKÍt-néĺfennalló muĺlkąviszonyának idejére - szóló lakásbérleti szerződése volt a Budapest V1II. kerĺi|et, Kőris u.ĺ-Dszám alatti, 1 szobás, 26,97 m2 alapterĹiletĹi' komfoľt nélkĹili kolnfoľtfoko zatil s4o1gźt|atr lakásra.
Nevezett aházfe|Űgyelői teendőkętfOO7. augusztus 7.napjźúő|Láttaę|. Házfelügyelői munkaviszonya2g63. április
10. napján kozos nregegyezéssel megszűnt, tekintettel arra, hogy - stiĺyos be;gsége /bĺytcÍn - a munkaképessége
megváltozott, így aházfe|ugyelői teendőkęt már nenr tudta ellátni.

2008. október 6-án a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztá|yára benyújtott kérelmében kérte az
általuk lakott házfetĹigyelői lakás szolgálati jellegenek törlését.|Ia szolgálati lakásba élettársával,I

aésközösgyermekeikkel,-l,é'tategýĺttlakottéletvitelszerűen,ahol
mindannyian állandó bejelentett lakcímet is létesítettek.

-012. 

június If' napján elhunyt, és a lakást azóta is élettársa|lJés két közös gyermekük
lakja életvitelszerűen.

Életársának ha|źĺ|át követoen,(-kérelmet nyújtott be, melyben kérte a lakás szolgálati jellegének
törlését,ésalakásrészéretorténőbérbeadását.Kĺjzösgyermekeik,-és(trásos
nyilatkozatot tettek, melyben arról nyilatkoztak, hogy a lakást a továbbiáE6anls csäiádtagkent kíviánják hasznáIni,
és nem kívánnak édesapjukka| béľlőtársijogviszony |étesíteni. Társaságunk tnkormányzati Házkezelő Iľodájának
tájékoztatása alapján,(- és gyermekei a lakást rendeltetésszeríien hasznźiják, velük szemben
magatartásbeli probléma nem merült fel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az onkonnányzati Házkeze|ó Iroda tájékoztatása szerint, az épulet
takarításával kapcsolatos teendőket jelenleg is háztakarítő |átja eL, ezért az épületben - javaslatuk szerint _ nincs
szĺiksé g hźnfe|ugy e|o a|ka|mazásár a.

-f 

kérelmező a lakasra megállapított lakbérrel

-ł 

Keretmezo a |aKasra megallapított lakberrel azonos összegű lakiĺshasználati- és kapcsolódó
kiilonszolgáltatási díjakat Qľolt bérlő halá|a ota is rendszeresen megfizeti, ezért a Budapest Józśefvárosi
onkormány zatta| szemben díitaĺozása nincs.

aIszembennemállfennaJózsefvárosionkormányzattulajdonábanállólakásokbérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékérő| sző|ő 16ĺf0I0. (III.08.) rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) megjelölt
klzárő okok egyike sem, ezért a lakás nevezett részére bérbe adható.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a ĺózsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ -
Családsegítő Központtól környezettanulmányt kértünk a jogcím nélküli használóval kapcsolatban. A Családsegítő
KözponttájékoztatásaSzerint,-ĺnincsaktívkapcsolatasemaCsaládiegítőKözpontnak,sema
Gyerekj óléti Szol gálatnak.

A Budapest VIII. kertilet, Kőris Ul}zźm alatti épület 100 % onkormányzati tulajdonú, melyben f2lakásvan.
FentIeírtakĺatekintettel,javasoljukaTiszteltBizottságnakaBudapestVIII.kerület,Kőrisu.(D'á.
alatti'1.szobás,26,97m2alaptertiletű,komfortnélktiiikomfoľtfokozatűhźlzfe|ugyeIőilut.ĺs@gen.t

összegű lakráshasználati-



törlését, és a lakás béľbeadásátrrljogcím nélküli lakáshasználó ľészére, 5 év határozott időtartamľa,e |ő bérleti j o g b iztos ításáuul, ó,,udékfi,"té.i tđteiežettseggel.

II. A beteľjesztés indoka:
A Rendelet fL/C. s értelmében, a lakásban visszamaradt jogcím nélküli |akáshasználó ľészére történő bérbeadásľóla Tisztelt Bizottság jogosult donteni.

III. A dŕintés célja, pénzÍigyi hatása:

A dcĺntés cé|ja a bérlő ha|ála lltán visszamaradt jogcím nélküIi használó holyzeténck mcgoldísa' A dcintés azonkormányzat részérő| pénzĺigyi fedezetet nem lgeňyel. A bérbeadás után ."nd.,".","n befizetett bér|eti díj azonkormány zat bevéte|ét képezí.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet:

A szolgálati lakásban élő házfeltigyelők helyzetét a Tulajdonosi Bizott ság 62912006'(VI.07.) TB számú határozat 6.pontja az alábbiak szerint ręndezte:

,,6.) hozzcijáruĺ. hogy amennyiben a kizórólagos onkorlncinyzati tl.llajdonĺi épüleĺben tévő aktív hcźz/ětttgetőĺ,lltmkcłviszon)la ľłlegszĺĺnik tigy a vott hćlz.fěttigyető"a jelen előterj.esztés I.1. pontja cllapjan keľĹiljön eĺlrclyezésl.e.,,

A hivatkozoťt előte{esztés I' 1. pontja az a|ábbiakszerint ľendelkezik:

,,I. I. Anlełln7,ibełl ą szolgcilati ląkcÍs kizćlľólclgo.s ()ĺlkoĺ,nlányzati tĺllajdonĺi épiiletben talcÍttlątó és cl hcźz./ětl'igyeLőtnunkaviszonya
a) onhibá1cín kĺvť'll szűnik nleg, és a ląkás nem halac1ja meg aZ igélýogostłltsagcit, ĺigy a takús szoĺgálatij.ellegéről cl Józse/városi Vagyonkezető Kft. kĹilön ił,lĺézkeáés nétktłl lemorld'' a lakćls bérbeadásra kerĹil a voĺthćłzfelügyelő részére. Áz aktuális állapot fLigg,ényébełl l,issząpótlási kotelezettség átt Jěnn az Ônkorľłlányzatrészéről az ]/3-2/3 cłrányfenntartása érdekében. Anlenn1liben ajakás szobaszcÍma nieghat.adja avoĺt hcizJělĺigyető
igényjogosultstigát, tigy nlásik - igényjogosĺiltságának nlegfetelćJ - ląkásban kell elĺ.teblezni. A ruegiiresedett takásta Józsefvárosi Vagy_onkezelő Kft. hĺlsznosítjĺl az ąkttláĺís áIĺ.apot ftłgg,ényéb", oź l?-z/3 aiány fenntaľtásaérdekében.',

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának fe|tételeiről, valamint a lakbéľ
mértékérő| szóló l6/2010. (m.08.)rendelet(atovábbiakban: Rendeleĺ)22lC. $(1)bekezdéseazalábbiakszerint
rendelkezik:

,,A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése atapjcin legĹeljebb otéves hątározott időtąrtanlra bérbe cłdható
az általa lakott vagy nzás, a lakásigény mértékét ĺ?.teg neł17 hcłladó szoba számtÍ takás is, ha a haszłláló cĺ hcłsznąLąti-
és kapcsolócĺó kĹilon szolgáltatási díjakat ľendszeresen nĺegfi,zeti, és ellene sem nxagataľtósbeli, sem egyéb, a
Lakástorvén1,ben a bérleti szerződés feĺmondására okot adó egyéb kortilłnény nenl álI fenn, és a ĺakíst nlár
legalább I éve rendeltetésszeriÍen használja.
E rendelet alkalmazásában rendszeresnek ruinősül a díjfizetés, ha a ĺĺasznáIó - kérelenz beądćłsának napjat
megelőző - legalább .fěl éve folyaruatosan fizeti az esedékes díjakat, az esetleges tartozással, vclgy tartozás
r és z let e iv e I e g1łi,itt,,'

A fizetendĺĺ lakbér mértéke a Rendelet 43-47. $-ban foglaltak alapján' a lakbér aIapjátképező növelő, és csökkentő
térryező k fi gye lembe véte lével kerĹi l megha táĺozásr a.

Fentiekre való tekintettel kćrem az a,|ábbi határozatíjavaslat elfbgadását.

Határozatijavas|at

./2015. év ('...hó. .nap) számú Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt,

1)hozzájáru|aBudapestVIII.kerĺiIet,Kőrisu.tszáma|atti,1szobás,26,97mzalapterületŕĺ,
komfort nélküli komfortfoko zatű házfe|ügyelői lakás szolgálati jellegének törléséhez

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidó: f0|5' december 7.



2) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi Ćlrrkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér métékéľől szőIő I6ĺf010.(ilI'0B.) önĚormányzati rendelet fflC. $-a,valamint 43-4.1. g-banfoglaltakalapján,togcímnélkülilakáshasznźůőrészéreazáIta|alakottBudapestVIII.
kerĺilet, Kőľis u. 28. fcjldszint 7. szám alatti, 1. szobás, f6,97 m2 utupt".ĺil.iĺ, kolnfort nélkülikomfortÍbkozatú lakás - a lakbér alapját képezo növeló, és csökkent ő tényezőket is Íigyelembe vévejelenleg - költségelvű komfort nélktili 2,.96I,- Ft/hó + Áfa ĺisszegĺĺ bérleti díjjal történő béľbeadás ához, 5év határozott időre sző|őan,előbérletijog biztosításával, óvadékfizetési kotele;;t6éggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 7.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt-t a határozat 2.) pontjában foglaltak szerinti béľleti szerződés
megkotésére.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. januáľ 3 l .

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|at akozzététel módjára
(megfelelő aláhúzandó!): nem indokolt hiľdető tábtfu honlapon

Budapest, 2015. november f'l. i,-,L.
Kovács ottó

vagyo n gazdálkod ási igazgat.ő
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