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A napiľendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadás áh oz egy szerls szav azattöbb s ég s zĺikséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás, és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

G001'február23.napjátólbéľtőjeaBudapestVIII.kerĹi1et,Lujza".tl
}záma|atti1izobás,komfortoskomfortfokozat(l,3!,75m2alapterülettĺĺjnkoW*

tu-IĘdonri lakásnak. Bérleti szerződése hatátrozat|an időre szól. Béľlő abérbeadálskoľ komfort nélküli
lakást engedéllyel és a hatályban |évő szabá,lyozásnak megfelelően komfortosította. A Bérlő által
bérelt lakás bérleti díja jelenleg a lakbér a|apjőú képezo növelő és csökkentő tényezőket is
figyelembe véve (koltségelvű) 3.138,- Ft/hó + Áp,ą.. Bérlőnek bérleti díj tartoz,ása nincs,
magatartásbeli panasz nem érkezett ellene.

Bérlő csatolási kéľelmet nffitott be a Budapest VIII. kerĺ.ilet, Lujzau-'zám a|atti, egy
szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatit,2,8,26 m, alapterületú üres lakásra, mely közvetlenül az
á'|tala bérelt lakás mellett helyezkedik el. Kérelmében és a f0I6. augusztus 29-i megkeresésében
indoklásként előadta. hosv i és házastfusa, valamint háľom
gyermektik,
alapterületrÍ máľ kicsinek bizonyult számukra. A két lakás össze

lakik, és a 3I,75 m,
val már ideális otthont

és élhetőbb kciľülményeket tudnának teremteni maguknak. Bérlő a lakások csatolásával járó összes
költség megfizetését, valamint a megnĺivekedő alapterületre vonatkozó lakbér megfizetés étvői|a|ta.

A bérlő által csatolni kívánt lakás bérleti drja jelen|eg - a lakbér a|apjźiképezo n<jvelő és csĺjkkentő
tényezőket is figyelembe véve, (költségelvű, komfort nélküli) - 2.793,- Ft/hó + ÁFA.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest VIIL keľĺilet, Lujza u.J''á*
a|atti, egy szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatli,28,26 m, alapterületű önkoľmányzaTlffi.jdonú
|akás 2oI4. május f9. napjátől üres, önálló bérleményként történő hasznosítása _ a lalłis rossz
műszaki óllapotĺira (talajvíz miatt a lakás nedves), komfortnélkiili komfortfokozatóra tekintettel _
gazdaságta|aĺ.

A két lakás csato|ásáva| kapcsolatban Trírsaságunk munkatársai ellenőľzést végeztek az érintett
lakásokban, és megállapították, hogy a vonatkoző építésugyí szabáł|yok betartása mellett a
csatolásnak műszaki akadá|ya nincs. Tekintettel abérlo, valamint a vele életvitelszenĺen egytittlakó
és jogszerűen befogadott családtagokra, a csatolással létľejövő f szobás, komfortos
komfortfokozatli,60,01 m, alapterületrĺ lakás a bérlő igényjogosultságát nem haladja meg.

A Budapest VIIL kerület, Lujza,'Űa^alatti épület 1OO vo önkormrányzati tulajdonlÍ épület. A
Műszaki és Intézményi Iľoda 2016. augusztus 26. napján kelt levelében megerősítette, hogy a táĺgyi
épület bontási jegyzékben nenr szerepel.

,Lą



Tájékoztat1uk a Tisztelt Bizottságot, hogy
ingatl an hel yi város-ľehab il itációs területen
Rév8 Zrt. hozzájáru|t.

A fent leírtakľa tekintettel javasoljuk a Budapest Vlll.kerület,Lujza uIIEzám a|atti, egy
szobás, komfort nélktili komfortfokozat(l, 28,26 m, alapterületű lakás megtekintett állapotában
történőbérbeadásátlakásbővítéscéIjá,*részére,azza|afeltétellel,hogy
béľlőnek vállalnia kell a megnövekedő alapterületre vonatkozó lakbéľ megfizetését, valamint a
műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok költségét. Kijelölt bérlővel
bérleti eloszerzódést kell kcjtni az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, legfeljebb 1 év
határozott időre. Amennyiben a kijelölt bér|ő a béľbeadástőI számított fél éven belül a munkálatokat
nem kezdi el vagy egy éven belül nem f'ejezi be, illetve építési engedélykoteles tevékenység esetén
1 éven belĺil nem kap használatbavételi (fennmaľadási) engedéIyt, az e|ószerződés hatályát veszti,
ilyen esetľe az elvégzett munkálatok utáni megtérítési igéný a béľlővel kötött e|oszerzodésben ki
ke|| zámi.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|óterjesztés tárgyában a dontés meghozata|a, aTiszteltBizottsághatásköre.

uI. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A Tisztelt Bizottság dontése azértfontos az előteľjesztés tárgyálbaĺ, mert a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefvárosi onkormanyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat) vagyonában pozitív vá|tozás
töľténik, hiszen a csatolással létrejövő lakás értéke a fe|űjítással nő, és a magasabb bérleti díj
fizetése is kedvezőbb az onkormányzatĺak.

A lakásbővítés cé|játa torténő béľbeadás, az onkormányzat részérő| pénzugyi fedezetet nem
igényel.

IV. Jogszabályĺkörnyezet

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről'
valamint a lakbér méľtékéről sző|ő I6/f010. Gn.08.) önkormányzati rendelet 60. $-a az aláhbiak
szeľint rendelkezik:

,,(]) A bérlő kerelmére a tulajdonosi jogol<nt gyakorló bizottsĺig hozzójórulĺisóval bérbe adható
bővítés céljóból a bérelt lakással szomszédos lakás és nem laląis céIjĺźra szolgáló helyiség is. A
laĺaźsbővítés bérlő ĺiĺtali elvégzését a bérbeadó és a bérlő a mór fenruilló bérlet és jövőben
Iétes ítendő b érlet es etéb en is kezdeményezheti.

(2) A bérbeadó szervezet _ a HVT teriiletén lévő la|<ósoknt kivéve _ lakńs megüresedése (birtokba
való visszavétele) esetén ktjteles megvizsgóIni, hogy van-e lehetőség csatolĺźsra vaqy ą laląis mós
módon történő hasznosítós ára.

(3) A csatolásra felhaszndlható lalcósok rendelkezésre áIlása esetén a bérbeadó szervezet
előterjesztést keszít elő a csatolóssal kapcsolatban megkt)thető mególĺapodds jóváhagyósóra a
t ulaj dono s i j o g olcat gy ako r ló b izo tt s ó gho z dönt é s v é g ett.

(4) A bérlőnekvĺźIlalnia kell a megnövekedő alapterťiletre vonatkozó lakbér meffizetését, tovĺibbĺi a
műszaki egyesítéssel, bővítéssel knpcsolatos eljórós és a munlcóIatok költségeit.

(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel bérleti előszerződést kell kĺitni az építési-kivitelezési
munkál at o k b efej e zé s é i g.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazósa alapjón a bérbeadó szervezet módosíthatja csatolás címén a
bérleti szerződést abban az esetben, ha a csatolĺishoz a tulajdonosi bizottsđg hoaójłirult és
bérbeadó szervezet a csatolós szabdlyszeriÍségét ellenőrizte és arról igazolóst adotÍ ki.,,

Fentiekľe tekintettel kérem az a|álbbi határozatijavaslat elfogadását.

2.

a Budapest VIII. keľület,
helyezkedik el, azonban a

Lujza utca Ľszám alatti
két lakás egybenyitásához a
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Hatźrozati javaslat
. . .. . .'/2016. (. . . .) szőmliYárosgazdá,lkodási és Pénztigyi bizottsági hatőtozat

A Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy:

L.)hozzájárulaBudapestVIII.kerület,Lujza'.äszámaIatti,Iszobakomfort
nélküli, 28,26 m, alapterületű lakás megtekintett állapotában - a lakbér alap1át képező
ncĺvelo és csökkentó tényezóket is figyelembe véve jelenleg _ költségelvű, f.793,- Ft/hó +
ÁFAĺisszegiĺbéľletidrjjaltörténőtorténőbérbeadásiáhozlakásbovítéscé|jfuaf

ll*'zére, azza| a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a megnövéketr"'"p6'.iĺä*:
vonatkozó lakbér megfizetését, valamint a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos
eljárás és a munkálatok költségét. Kijelölt bérlővel bérleti e\oszerződést kell kötni az építési-
kivitelezési munkálatok befejezéséig, legfeljebb 1 év határozottidőľe. Amennyiben a kijelölt
bérlő a bérbeadástól számított fél éven belül a munkálatokat nem kezdi el vagy 1 éven belül
nem fejezi be, illetve építési engedélyköteles tevékenység esetén 1 éven belül nem kap
használatbavételi (ferrnmaĺadási) engedéIyt, az elószerzódés hatályát veszti, ilyen esetľe az
e|végzett munkálatok utiáni megtérítési igényt a bérlővel kötött e\oszerződésben ki kell zríľni.

Felelős: Iőzsefvátosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyon1azdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2016. szeptember 12.

2.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t ahatźĺozat 1.) pontja szerinti felújítási
megállapodás, és bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
lJatáridő: fo16. szeptember 30'

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzété.tel m
(megfelelőaLźł.lúzanđő|): nemindokolt

Budapest, f016. szeptember 6.

hiĺdetőtáblan

i igazgatő

rÉszÍľeľĺe: JizseľvÁnosI GezoÁl-rooÁsI KozpoNr Znľ.

LBÍRľR: GunľelNÉ ScgNBnnR Kerłl-lN I-erÁsoazoÁl.rooÁsl REFERENs
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