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A napirendet nyilvános tĺlésen kell táľgyalni.
A dĺi nté s el fo gadás áh oz e gy szer(i szav azaI1obb sé g sziik sé ge s.

Tisztelt Y ár osgazdá'lkodási és Pénzügyi Bizo ttság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

szám alatti lakás

szźlm
k 2004. januáľ 15. nap1átó| határozott időre - 2009. január 30-ig _ szó|ő

lakásbérleti szerzóđése volt a Budapest VIII. keľület, Szörény
alatti, 1 szobás, 4.!',60 m2 alapterülétű, félkomfortos komfoľtfokoffi[uams,u. ľo'l"ĺ 1oguĺ.zonya
2 0 0 8. j úlius 27 . napj źn b ekövetke zętt ha\á|ával m egs zűnt.

Bérlő ha|áIát kĺjvetően 

- 

mint é|ettźtrs kéľelmet nylijtott be, melyben kérte a
bérleti jogviszony folytatását. Kérelméhez melIékelte a házban lakók nyi|alkozatát, mellyel
tanrisították, hogy néhai 

-éseélettáľsi 

kapcsolatban éltek a fenti
lakásban.Tekintettelarra,hogynéhairEtemkértésnemkapottengedélytélettársa
befogadásĺíľa, a Budapest Főviĺľos VIII. KeľÍilet Józsefurĺrosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatal
Lakásügyi Osztźlya a béľleti jogviszony folytatását a YI-1'68l3l2009. szźmű tulajdonosi
nyilatkozatával elutasította.

-élettaľsa

halá|a óta életvitelszerűen, egyediil él a Budapest VIII. kerület,
időszak alatt vele szembenSzcirény u. szźtIrl a|atti lakásban. az e|telt

magatartásbeli probléma nem meľtilt fel.

- 

kérelmet nyújtott be Táľsaságunkhoz bérleti jogviszonya ,rendęzésére.
Kére|mező a lakásra megállapított lakbérrel azonos' jelenleg Io.2L0,- Ftlhó + AFA ĺĺsszegű
lakáshasználati- és kapcsolódó kiilönszolgáltatÁsi díjakat néhai{EEvolt béľlő hata]a óta is
rendszeľese ĺ megfizetí, ezért az Önkorm ányzattalszemben díjtaĺtozása nincs.

-al 

szemben nem átI fenn a JőzsefvĹlrosi onko ĺmányzat tulajdonában ál1ó
lakások béľbeadásrínak feltételeiľől' valamint a lakbér mértékéľől szóló I6|20I0.(W.08.)
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) megielölt kizáró okok egyike sem' ezért a lakás részére
béľbe adható.

A Budapest VIII. kertilet, Szcirény u.1}zźlm alatti épület Társasház, melyben jelenleg 2 db
onkormányzati tulaj donú lakás van.

Fent leíľtakra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a Budapest VIII. kerĹilet, Szöľény ur-
mzámaIatti,1-szobáls,41',60m2a|apteri1etű'félkomfortoskomfortfokozatú

Ł-:'í4 '-'rJ.



lakás béľb"adásátQjogcím
időtartamra, előbérleti jog biaosĺtesavá|- a lams
havi összegével źLzonos mértéktĺ - óvadékfi zetési

nélküli lakáshasználő részé,re, 5 év határozott
csökkentő-novelő téĺy ező nélktili lakbérének 2

Bizottságnak, hogy a tárgyi lakás béľbeadása azza|
nem idegeníthető el'

il. A beterjesztés indoka

A Rendelet 22lC. $ értelmében, a lakásban visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználő részére
történő béľbeadásról a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása 
i;.&[

A döntés cé|ja abér|ő ha|á|a után visszamaľadt jogcím nélküli hasznelä*helyzeteäeř megoldása. A
döntés az onkormanyz7t részérő| pénzügyi tedězětet nem igényel. A bérbádás után rendszeresen
befizetett bérleti đíj az onkormányzat bevételétképezi.

Iv. JogszabáIyĺ kiiľnyezet

A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéľől szőIő I6/f010. (III.08.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) fzlc. š
(1.) bekezdése az alábbiak szeľint ľendelkezik:

,,A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dÓntése alapjón legfeljebb ötéves határozott időtartamrą
bérbe adható az általa lakott vagy más, a lakásigény méľtéket meg nem hąlądó szoba számú lakós
is, ha a haszn-gló.a használati- és knpcsolódó kutdn szolgáltatási díjakat rendszeresen megfizeti, és
ellene sem magĺiĺarĺiÍsbeli, sem egłéb, a Lakástorvényben a bérleti szerződés felmondására okot
adó egyéb lôrülmény nem állfenn, és a lakást már legalóbb I éve rendeltetésszerűen használja'
E rendelet alknlmązásában rendszeresnek minősül a díjfizetés, ha a.,hąsznáĺó = kérelem beądósónak
napját megelőző - legalább fel éve folyamatosan fizeti az esedékes díjaknt, az esetleges tar;tijŻással,
vagl tartozás részleteivel eglütt.

A ťrzetendő lakbéľ méľtéke a Rendelet 47. E-6u'' foglaltak alapjőn, a lakbér a\apjátképezó növelő és
csĺikkentő tényezók Íigyelembe vételével kerül megh atźtrozásra.

Fentiekre való tekintettel kéľem az a|ábbi hatfu ozatijavaslat elfogadását.

Határozĺti javaslat

/201^5. év (....hó. .nap) számíYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtrozata

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I) hozzájárul a Budapest Józsefuárosi Önkorm1nyzat tulajdonában ál1ó lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szőIő 1612010.(III.08.) onkoľmányzati rendelet
Lf/C. $-a, valamint 47. $-ban foglaltak alapján,- jogcím nélhili
lakáshasznáiő részére az á|ta|a lakott Budapest VIII. kertilet, Szöľény u.-

zálm alattí,l szobás, 41',60 m2 aiapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás
_ a lakbér a|apjźt képezo növelő és csĺjkkentő tényezoket is figyelembe véve jelenleg _
kĺiltségelvii, ,10.210,- Ft/hó + Ár,q. összegií bérleti đíjjal történő béľbeadásához,5 év
hatźrozott időre szólóan, előbérleti jog bíztositásával, óvadékfizetési kötelezettséggel, Í0 év
elidegenítési tilalommal.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. február ]'.

kötelezettséggel. Javasoljuk továbbá a Tisztelt
a feltétellel történjen, hogy az ingatlan 10 évig

V- --,.') 'łĺł



2.) felkéri a lózsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a határozat 1.) pontjában foglaltak szeľinti
bérleti szętző dés meekötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. március 3 1.

A lakosság széles körét érintő d<jntések esetérr javas|at akozzéĹéĺ'cl módjaľa
(megfelelő aláhúzandó!): nem indokolt hirdető táblán honlapon

Budapest, 2076. janllár 25.

Kovács ottó
v agy on gazd á lko d ás i igaz gatő
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