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A napirendet nyilvános ülésen kelltáĺgyalni.
A dcinté s elfo gadásĺálro z e gy szeľiĺ szav azatíobb s é g sztiksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

-esĺEaz,,IH/20I3.típusťpá|yázatnyertesei,2013.június28'

ĺapjátő| bérlői a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u szőtm alatti, egy szobás,
komfoľtos komfoľtfokozatú,, 34,00 m2 alapterülehĺ ĺinkormlínyzati bJlajdonú lakásnak. Bérleti
szerződésik 1 év határozott időre szólt, felújítási kĺitelezettséggel. Bérlők a szerzódésben vállalt
kötelezettségĹiknek hataľidőben eleget tettek, és kéľelmiikĺe a bérleti szerződésiik 5 évľe _ 2018.
június 30. napjáig - meghosszabbításra kerĺilt. Bérlők a felújítás során a felújításra kötött
megállapodásban vállalt munkálatokon felül, saját költségĺikĺin a lakás komfortfokozatáttis növelték
_ a bérbeadáskor félkomfortos lakást komfortosították. Bérlők a lakás komfoľtosítlását engedéllyel,
és a hatá|yban lévő szabá|yozźtsoknak megfelelően végezték el. Bérlőknek béľleti díj tartozása
nincs. A Béľlők áItz.| bére|t lakás bérleti díjajelenleg a lakbéľ aIapját képezó nĺivelő és csökkentő
tényezóket is ťrgyelembe véve (költségelvú) 4.8|4,- Ft/hó + AFA.

Bérlőkcsato1ásikérelmetnyujtottakbeaBudapestVIII.kerĹilet,MagdolnautcaIE
szám alatti,1 szoba komfoľt nélkĹili, 35,8f m, alapterületiĺ tires lakasra, mely közvetlenül az źltaliuk
bére|t lakás melletthelyezkedik el. Kérelmük indokaként e|oađtźi<, hogy családjuk bővĺilt,lO

(Een megszĹiletett második gyermekifü, és a két külĺjnb<jző nemri gyermekkel jelenlegi
lakásuk máľ kicsi. A két lakás összenyitásával viszont ídeális otthont tudnak teľemteni maguk és
gyermekeik számáta. Bérlők a lakasok csatolásával jaró összes k<iltség megfizetését, valamint a
megntivekedő alapterĹiletre vonatkozó lakbér - a jelenleg fizetendő bérleti díj a lakbér alapját
képező nĺjvelő és cscikkentő tényezőket is figyelembe véve, (költségelvú, komfort nélküli) 3.933,-
Ftlhó + Áľa - megflzetését vállalták.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest VIII. kerület, Magdolna utcaF
szźtm a|atti, 1 szoba komfort nélküli, 35,82 m2 a|apterulettĺ önkormźnyzati tulajdonri |akás 2013.
januáľ 1'5. napjátől tires, cinálló bérleményként történő hasznosítása _ a lakás rendkívüI rossz
műszaki áIlapota, valamint komfort nélhili komfoľtfokozata miatt _ gazdaságtalan.

A két lakás csatolásával kapcsolatban a Műszaki Divíziő és az onkormányzati Ház'kezeIő Iroda
munkatĺársai közös ellenőrzést végeztek az érintett lakásokban' és megá||apitották, hogy a
vonatkozó építéstigyí szabályok betaľtása mellett a csatolásnak műszaki akadá|ya nincs. A
csatolással létrejövő _ 2 szobás _ lakás, a bérlők igényjogosultságát nem haladja meg' . .{L,..Ž '.. A
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alatti épület 100 7o önkormányzati tulajdonú
felújításra kerĹilt. Béľlők csatolási kérelmét a
Zĺt. támogatja.

Javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Magdolna szám a|atti- szoba komfort
nélktili,-35,82 m2 ďapteľületű lakás megtekintettđapotábuur történő bérbead,ását lakásbővítéscéljá'aEs-ľészére,azzaIafeltétellel,hogybérlőknekvállalniakell
a megnövekedő ďapterĹiletre vonatkozó lakbér megfizetését, és a műszJki egyesítéssel, bővítéssel
kapcsolatos eljarás és a munkálatok költségét. Kijelölt bérlőkkel bérleti előszerzőđést kell kötni az
építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, legfeljebb 3 év hatérozottidőre. Amennyiben a kijelĺiit
bérlők a bérbeadástól számított 3 éven belül a *.'nkálutokat nem kezdik el vagy nem fejeziĺ< be,
illetve épí!ési engedélykoteles tevékenység esetén 3 éven belül nem kapnak használĺbavételi
(feĺnmaradási) engedéIyt, az e\ószerződés hatályát vesńi, ilyen esetre az e|végzett munkálatok
utani megtérítési igéný a bérlőkkel kötött e|őszeruőđésben ki kell zani.
il. A beteľjesztés indoka

Az e|őter1esztés targyában a döntés meghozatala, a Tisztelt Bizottság hatásköre.

nI. A diintés célja, pénziigyi hatása

A Tisztelt Bizottság d<jntése az&t fontos az előterjesztés tźrgyźhan, mert az onkormányzat
vagyonában pozitív vá./rtozás történik, hiszen a csatolással létrejövő lakás értéke afe|iljítással nő, és
a magasabb béľleti díj fizetése is kedvezőbb az onkormányzatnak.

Iv. JogszabáIviköľnvezet
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A Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában áłló 1akások'..béľöeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér mértékéről sző|ő t6ĺ20I0. (m.08.) rendelet 60. $-a az alábbiak szeľint
rendelkezik:

,,(I) A bérlő hźrelmĺlre a tulajdonosi jogolrnt g,lakorló bizottság hozzájárulósával bérbe adható
bővítés céIjából a bérelt ląkással szomszédos lakás és nem lakas céljára szolgáló helyiség is. A
lakasbővítés bérlő általi elvégzését a bérbeadó és a bérlő a mór fennólló bérlet és jovőben
léte sítendő b érlet es etéb en is kezdeményezheti.

(2) A bérbeadó szervezet --a ÍIVT területén lévő ląlrlźsokat kivéve_lakás megiiresedłźse (birtokba
való visszavétele) esetén koteles megvizsgálni, hogł von-e lehetőség csatolásra vagy a lakns más
mó don tör t é nő has zno s ítás ár a.

(3) A csatolásra felhasznólható lakások rendelkezésre állása esetén a bérbeadó Szervezet,
etfiteľjesztést készít elő a csatolással kapcsolatban megkothető mególlapodás jóváhagyására a
tul aj do no s i j o g o lĺat gl ako r l ó b iz o tt s á gho z dönt é s v é ge t t.

(4) A bérlőnek vóllalnia kell a megnôvekedő alapterijletre vonatkozó lakbéľ megftzetését, továbbá a
műszaki egłesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok kt;ltségeit.

(5) A bérbeadó szervezetnek ą bérlővel bérleti előszerződést kell kötni az építési-kivitelezési 
'

munkálatok befejezéséig. r'

(6) Hatólyon kívtil helyezte a 28/20]5.(TI.04.) or. 28. $ (2) bek. 2015' jĺin. 5-től, a rendelkezést a
folyamatban Iévő eljárásokban is kell alkalmazni.

(7) A Képviselő-testületfelhatalmazása alapján a bérbeadó szervezet módosíthatja csatolás címén a
bérleti szeľződést abban az esetben, ha a csatoláshoz a tulajdonosi bizottság hozzájárult és
bérbeadó szervezet a csatoĺás szabályszeríÍségét ellenőrizte és arról igazolást adott ki.,, y'
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A Budapest VIil. kerület, Magdolna u.)szám
épüIet, me|y az MNP-II és MNP-III. pro ramban
Rév8 Józsefuáľosi Rehabilitációs és Városfějlesztési
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Fentiekľe tekintettel kérem az a|ábbi határ ozatij avasl at elfo gad ás át.

Határozzti javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt;-hogy; -. . ,*'

1.) ł.o,z?áruI a Budapest VIII. kerület, foIagdolna utca(-l' szám alatti. 1 szoba
kömfort nélkiili, 35,82 m2 alapteffiletű lakás megtekintett állapotában - a lakbér alapját
képező nĺivelő és csökkent(i téiyezőket is figyeleňbe véve jelenleg _ költségelvű, 3'g3i,-
Ft/hó + Ápł-összegú bérletijĺ:a történđ tĺjrténĺĺ béľbeadásahóz lakásbővítés céljáľa
ElésEDrészéte,azza|afeltéte1lel,hogybér1őknekvállalniakell
a megnövekedő alapteriiletre vonatkozó lakbér megfizetését, és a mrĺszaki egyesítéssel,
bővítéssel kapcsolatos eljarás és a munkálatok költségét. Kijelĺilt bérlőkket béľleti
elószerződést kell kötni az építési-kivite|ezési munkálatoř betejězéséig, legfeljebb 3 év
határozott időre. Amennyiben a kijelölt bérlők a bérbeadźtstól izámított 3 éven belül a
munkálatokat nem kezdik et vagy nem fejezik be, illetve építési engedétyköteles
tevékenység esetén 3 éven beltil nem kapnak használatbavételi (fennmaradási)ingedé|yt, az
e|őszerzodés hatályát veszti, ilyen esetre az e|végzett munkálatok utáni megtérítéii igarý a
bérlőkkel kötött el(5szerzőďésben ki kell zźrni'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongźLzdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20L6, február 8.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdátkodási Kcizpont Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti felújítási
megállapodás, és bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZtt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201,6. március 3]..

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javasIataakozzétételmódjara
(megfelelő ďahuzandó!): nemindokolt

Budapest, 20L6. február 2.
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