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alatti lakás béľbeadásáľa

Ti sztelt Y át osgazdá,l kodási és Pénzügy i B izottság !

Tényállás és a đöntés taľtalmának részletes ismertetése

költozött.

ffi 3?;ä'"'',tlľť':3ľ'1ilď'ůT."'äJ::1ffi ;ÍľŁxŤľľňj.*"''ŕjilT'?ä''ffiŤ'j:;
mindig lakhatatlan, a gő,,zrobbanás kivizsgálása, a helyreá||ítÁsi munkáIatok illetve a Társasház és a biztosító
közcjtti tárgyalások még nem fejeződtek be. A béľleti szerződés |ejáratá,'t köve.toen nem tud családjával
visszaköltcizni az ingatlanba, ezértkérte a béľleti szerzódés meghosszabbítását.

Kérelme tárgyá,ban a Képviselő-testület 2008. november 5ćn meglartqĘ ülésén döntött és az
578l2008.(XI.05.)szímúhatáĺozatá,banhozzá|á,rultahhoz,ľ'ogyDjabbhatározottidejű_
2009. december 3l-ig szóló _ közjegyzői okíľatba foglalt bérleti szerződést k<jssön a fenti bérleményre.

-rc,i"Jz009.december2O.napjánkeltlevelébenazonkormányzatLakásügyi

osztá|yáná| ismételten kére|mezte a fenti címen ta|á|hatő önkormányzati lakás részükre történő bérbeadását..

2008. ápľilišT8. nap.iil_az épületben _ 
^Jnszálm aiatti lakásban bekĺjvetkezett gátzrobbanás során

többekitĺ"ottiltula1donábantffi"TätíJisteljesenkiégett'életveszélyessévált.

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
Y áro sgazdál kodási és Pénzü gyi B izottsága

El őterj esztő : J ózsefváro s i GazdáI kod ási Kozpont Zrt.

ELoTERJESZTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0|6. szeptember lf-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, II' János PáI pápa té

Előteľjesztő: Farkas ors vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Gurbainé Schneideľ Katalin |akásgazdáikodási referens

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gad ásáh oz egy szeru szav azattiĺbbs ég s züksége s.

napjátóItulajdonosavoltaBudapestVIII.kerĹĺleilrsz.-ú'
a|atti,2 szýE, ffi- m, alaptertiletű, komfortos komfonfokozatĹl nak.
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önkormányzati tula|đ'ónú bérlakásba. A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) Polgármesteri Hivatala Hatósági
és Jogi osztá|y Epítésigazgatási koda 2008. április fL-én kelt 08-1198/5/2008, szám(l határozatálban
kötelezte a Budapest Józsefviárosi QnkormányzatLakásugyi osztá|yált (a továbbiakba: Lakásügyi osztály) a
Budapest VtrI. kôrület, Mátyás Él]számaiatti épületb ěn a gá,zrobbanás miatt életveszélyessé vá]t lakások
bérlőinek, illetve tulajdonosainak azonnali elhelyezésére.

Polgármesteľi Hivatala Lakásügyi osztályának vl-1322l2ĺ2008 szám a|att. f008. május 6-án kiadott
nyi|atkozata a|apján a Jőzsęfvárosi onkormányzatPo|gálrmesteľi Hivatala, mint bérbeadó
mint bérlő közĺjtti kozjegyzői okiratba foglalt h4ározo!u49I9 - 2008. július 31-ig _ sző|ó béľleti szerződés
megkĺitésére 2008. május 8. napján került sor bérleménybe férjével és gyermekével együtt

Indoklásként előadta, hogy bérleti szerzodésę f009. decembeľ 3l. napjáy azonban lakhatásuk
továbbra sem megoldott, mivel a Budapest VIII. kerület, Mátyás téJJszám alatti ingatlan
helyreáIlítási munkálatai ugyan elvégzésre kerĹiltek, de a lakásukra korábban je|zá|oghitelt vettek fel, mivel
Jš"vł"G."iáioaa,uíi'következményekéntmaľadandópszicňikaikárosodástszenvedettés
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tobb alkalommal kórházi keze|és alatt áIlt, munkáját is e]veszítette. Fizetésképtelenné váltak, így a lakásukaĹ
a bank e|árverezte.

Üférjévelésgyermekével2008.május8'napjaótaéletvitelszerűenélnekaBudapestVI['-ffit'li:jaíos pĺl pápu-té,,-zám a|atti läiĺsuan. Az eltelt idoszak a|att velük szemben
magataľtásbeli probléma nem merü|t fel.

LG-|868/3ĺf0|5. szám() 2015' október 30. napján felvett jegyzokönyvben fogla|tan
kérelmet nyríjĺott be a JGK Zrt._hez bérleti jogviszonya rendezésére. Kére|mező a lakásra megáIlapított
lakbérrel azonos' jelenleg 14'915,' Ft/hó + ÁFA osszegű lakáshasznál|ati- és kapcsolódó különszolgáltađsi díjakat
rendszeresen megfizeti' ezÉĺ azonkormányzattal szemben díjtaľtozása nincs.

al szemben nem áll fenn a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában áLl'|ő lakások
feltételeirőI, valamint a lakbér mértékéről sző|ó 16lf010.(III.08.) önkormányzati rendelet (a

Rendelet) 23.$ (3) bekezdésében meghatározoĹtkizáró okok egyike sem, ezéľt a lakás részéretovábbiakban:
bérbe adható.

A Budapest VIII. kerüIet, II. János Pá| pápa Ér}ám alatti épület Társasház, melyben jelenleg 2 db
önkormányzatí tulajdonú lakás és 1 db helyiség vaň.

Fent leírtakľa tekintettel javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a Budapest VIII. kerület, II. János Pá| pá,pa té-

ř?äÍ!1f 'i'ií?ľŕ*ĺ?ľ.ä;äľ:!":x'Tĺ*3ä1?TÍäľHä,',:[xäi:,ltT#i::iľł*#cšökkentő-növelő tényező nélküIi lakbérének f havi összegével azonos ménékű _ óvadékfizetési
kötelezettséggel. Javasoljuk továbbá a Tisztelt Bizottságnak, hogy a tárgyi lakás béľbeadása azza| a feltétellel
történjen, hogy az ingatlan 10 évig nem idegeníthető el.

II. A beteľjesztés indoka

A Rendelet fzlc. g értelmében, a abérbeadásróI a Tisztelt Bizottság jogosult dĺinteni.

ilI. A döntés célja, pénzügyÍ hatrása

A döntés cé|ja a jogcím nélktili haszná'|ő helyzetének megoldása. A döntés az onkormányzat részérő|
pénzugyi fedęzetet nem igényel. A bérbeadás utián rendszeresen befizetett bérleti díj pedig az Onkormányzat
bevételét képezi.

IV. JogszabáIyi kiirnyezet

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álIó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér méltékéről szó|ó 16/2010. (m.08.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22tC. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:

,,A tulajdonosi jogokat gyakorĺó bizottság döntése alapjón legfeljebb ötéves hatĺtrozott időtartamra bérbe
alható az ĺźltala lakott vagy más, a lakĺisigény ľnértékét meg nem halądó szoba szdmú lakĺźs is, ha ą haszruźló
a hasznĺiląti- és kapcsolódó küIön szolgóltatási díjakat rendszeresen megfizeti, és ellene sem m.agatartósbeli,
sem egyéb, a Inkĺźstörvényben abérleti szerződésfelmondĺisóra okot adó egyéb körüImény nem áIlfenn, és a
Iakĺist ruir legalább l éve rendeltetésszeriien hnszruźIja.
E rendelet alkalmaaisában rendszeresnek minősüI a dffizetés, ha a h.aszndló - kérelem beadĺisĺźnąk napjđt
megelőző - Iegalóbb fél éve folyam.atosan fizeti az esedékes díjakat, az esetleges tartozdssal, vagy tartozas
részleteiveI együtt.

A Rendelet 25. $ (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján:

,,A lakĺÍs bérĺője, arnennyiben a lakds bérĺeti díja nem szociĺtlis alapon kerül meghatĺiro7dsra, új bérbeadĺis
esetén a szerződéskötéskor óvadékot ktjteles rtzemi. Az óvadék mértéke köItségelven bérbe adou lakđs
esetében a lakĺis csökkentő-nĺivelő tényező néIkiili lakbérének 2 hąvi t)sszege.',

A fízptendő lakbér mértéke a Rendelet 47. $.ban foglaltak alapján, a lakbér a|apját képező növelő és
csökkentő tény ezők figyelembe vételével keľül meghatározásra.

Fentiekre való tekintettel kérem az a|átbbihatfuozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

.. . .ĺ2016. év (. . ..hó. .nap) számri Y árosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsági haÍározat

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájárul a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á||ó lakások béľbeadásának
fe|tételeiről, valamint a lakbér mértékérőI sző|ó 16/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet fflC. $-a,

#ffi äľ#Ł*;ľľ..ŕffi"łľ.l rffiäĘifĘiľ.ľ*:.*
tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelví:, 14.915,- Ft/hó + ÁFA összegű bérleti díjjal
toľténő bérbeadásához, 5 év határozott időre szólóan, előbérleti jog biztosításáva|, óvadékfizetési
kĺitelezettséggel, t 0 év elidegenítési tilalommal.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľido: f016. szeptember 12.

2.) felkéri alőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat t') pontjában foglaltak szerinti bérleti
szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. október 15.

A lakosság széles körét érintő dontések eseténjavaslat a kozzététe| mődjára
(megfelelő a|á,.h(lzandő!): nem indokolt

Budapest, 2016. szepternber 6.

hiľdető táb|án

as Ors
vagyong kodási igazgató

rÉszÍľorrp: Józspľ.vÁnosl GazoÁI-xoDÁsl KozpoNľ Znľ.

LBÍnľn: GuRBaIruÉ ScHNploBR Kalal-lN rarÁscazpÁl-rooÁsl REFERENS ćí l
PÉNzÜcyI FtsDEZETET IcÉNypr/NĘM-l8ĘlYĘL, IGAZoLÁs: ą^:^

PÉNzÜcyI slzoTTsÁc Blruorľ
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