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Ű olt. Lakás béľ |etí szerző dése határ o zatlan időre szó lt.
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2OO3. március 17. napján elhalőiozott,
jogviszony folytatására jogosult szemé|y nem lakott. a

Ha|á|át követően a lakásban bérleti
még ha|á|at megelózően a

l akásb a fo gadta ker eszt|ány át és annak de ehhez

Budapest Főváro s VIII. kerti l et .I őzsefv áľo s onkorm ány zat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj eszt ő : J őzsefv áro si Gazdá| k od ási Kozp ont Zrt.

Képviselő-testüIetének

ELoTERJESZTÉS
aYá'rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201'6. szeptember 26-ai ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dobozi ".Iszźtm a|atti lakás bérbeadásźra

Előteľjesaő: Faľkas oľs vagyon gazdálkodźlsi igazgató
Készítette: Mohácsi Gina lakásgazdá|kodási ľefeľens

A napiľendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A dönté s el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g szüks é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľÚalmának részletes ismertetése

a bérbeadőtól soha nem kért és nem is kapott engedélyt. Nevezettek
kĺivetően mint jogcím nélküli lakáshasználók maradtak a Iakásban.

éstjogviszonyukľendezéseérdekébenfoIL.június23.
napján kérelmet nyujtottak be a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt. joge|ődjéhez, a Kisfalu Kft-
hez, amely azonban az a|d<or hatályos jogszabályok ďapján - f077. december 19.- napján elutasításra
keľĺilt.

Tekintettel arra, hogy a jogcím nélküli lakáshasználóknak a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefvárosi onkoĺmányzattal (a továbbiakban: onkormányzat) szemben díjhátľatékuk nem állt
fenn, l szemben kizáró|ag a lakás kiürítése
érde került soľ peres eljárás kezdeményďzéséľe.

A kezdeményezett eljárás eredményeként, a Pesti nti Kerületi Bíróságon 201'4. novembeľ 21..

es a

1'5. napon belĺili vďamint
12.7 u,- Ft perkĺilts ég egy eteĺn7eges megfizetésére kcitelezte.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a jogerós bíľósági ítélet végľehajtása _ a lakás kiürítése
tekintetében - a kdtelezettek ellen, jelenleg is folyamatban van.

Időkĺjzben a ttr gyi ingatlanból elkoltözött, ott |<lzarő|ag

-akik 

életvit e|szer(ien.

A Képviselő-testület a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á|Lő lakások
béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéről szóló t6l20I0. (III.08.) önkormányzati
rendeletét 201.5. június 4. napján módosította. Sajnálatos módon azonban - a döntéshozói

al ellentétesen _ a módosítás több folyamatban lévő lakásügyet is hátľányosan érintett, így

ha|álát

es

napjan jogerős ítélet szĹiĺetett, melyben a bíľóság
Buđapest VIII. keľĺilet, Dobozi ".ill;'
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jogcím nélktili lakáshasználó lakásügyét is.



Az ebből eredo problémák rendezése érdekében a Képviselő-testti]et f7/2016. (II.04.) számu
hattnozatában úgy dontött, hogy azon józsefuárosi polgárok, akiknek lakásügye 2015..iúnius 5.

napját mege|őzően jogerős bírósági ítélettel vagy végzéssel lezáru]t, illetve a végrehajtás nrár

folyamatban volt, kapjanak lehetőséget lakáshelyzetük rendezésének felülvizsgá|atára.

Tekintettel arra, hogy nevezett jogeľős bírósági ítélete is 2015. június 5. napját megelőzően

sztiletett. a fenti Képviselő-testüIeti döntésre figyelemmel, lehetőség van lakáshelyzetének
rendezésére.

A lakás nagystrya
meg' a kérelmező
külön szolgáltatási
elmaradása nincs.
bizÍosítja.

lakásigény mérték jogosultságát nem haladja
älffisra megállapított bérleti díjjal azonos mértékű haszntĺl'ati- és kapcsolódó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Vn. keriilet, Dobozi ".l szám alatti
épiilet Tarsashaz' A taľgyi épiĺletben összesen 48|db albetét van, amelybő| 14 db van még
önkonrláĺryzati tulaj donban.

A jogcím nélktili lakashasznďó a jogcím nélkiili haszná|at kezdetétől a lakrásľa megallapított bérleti
díjjď azonos mértékú hasntiatl díjat köteIes fizetni. a lakásbérleti

szerzodés megkotése után _ a lakbér a|apját k novelő és csökkento tényezóket is flgyelembę
véve _ ugyanannyi, azaz 9.474 ,- Ft/hó + Ápa összegű (bérleti) díjfizetési kötelezettsége
keletkezik ) ezeÍLfeliil a kapcsolódó különszolgáltatási díjakat- szemétszźllIítási díjat 1 .95I,- Ft/hó +

Árĺ _ kotęles megťlzetni a béľbeadó részéte. A lakás mellékvízméro őrával felszerelt. A leendő
bérlő a béľleti szerzőđés megkĺitése éľdekében, az a|ap|akbér 2 havi osszegének megfelelő óvađék
mesfizetésére koteles.

díjakat a bérlő haláló óta is renđszeľesen megfizeti, haszná|ati díj tekintetében
A bérlmény renđezett, a lakás rendeltetésszera haszná|atźi a lakáshaszná|ő

Fentiekľe tekintettel, javasoljuk a Budapest VIII. kerĺĺlet, Dobozi n,-
szobás, komfoľtos komfortfokozail, 43,5 rŕ alapteľĹiletű lakás béľbeadását

Ľjogcímnélkülihasznáiőrészére,5év.hatźrozottídotartamra,acsökkentő-növelő
tényezok figyelembe vétele nélküli költségelvri lakbérének 2 havi összegével azonos méľtékű
őv adél<ťĺzeté s i kötel ezetts ég gel.

il. A beterjesztés indoka

A lakasban visszamaľadt jogcím nélktili lakáshasználó helyzetének rendezése és a részéte tĺjrténő
béľbeadás, bérbeadói döntést igényel, amely d<jntés megŁlozata7tra aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzůigyi hatása

A đĺlntés cé|ja a visszamaľadt jogcím nélküli lakáshasznőJő heIyzetének megoldása. A döntés az
onkoľmányzat részérol péĺ:r;ugyi fędezetet nem igényel. A bérbeadas utan rendszeresenbeťlzetett
bérleti đíj az onkoľman y zat bev éte|ét képezi.

Iv. Jogszabályikiirnyezet

A Vĺáľosgazdalkodasi és Pénzügyi Bizottság dontéshozatali hataskore a Buđapest Józsefuarosi
onkormanyzat fr,ilajdonában á1ló lakások bérbeadásanak feltételeiről, vďamint a lakbéľ méľtékéről
sző|ő |6lz0rc. (III.08.) <inkoľmányzatí renđelet (a toyábbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdésének
b.) pontjĺín és a Képviselő testület és Szervei Szewezeti és Múkcjdési Szabályzatźľő| sző|ő 3612014.

CxI.06.) önkormanyzati rcnđelet7 . szźlm,ű mellékletének 1.1.11. pontjan alapul.

szźlm alatti, I,5

A Rendelet zflc. $ (1) bekezdése alapjan:



,,A tulajdonosi jogokat gyakorló bizoĺtság donĺése alapján leýbljebb ötéve's hatĺjrozoĺĺ időĺartamra
bérbe adható az általa lakoĺI vag1l mĺźs, a lakásigény,mérĺékéĺ meg nenx haladó szoba szárnú lakas
is, ha a használó a használati- és kĺłpcsolódó kl,łlan szolgáltaĺási díiakaĺ rendszeľesen megJizeti, és
ellene sem magatartásbeli, sem egłéb, a Lakástorvényben a bérleĺi szeľz(Ídés felmondásara okoĺ
adó egyéb karulmény nem áll fenn' és ą lakóst már legalább ] éve rendelĺeĺésszer,ĺĺen haszndlja. E
rendelet alkalmazásában rendszeresnek minősüI a dí1.Jžzetés, ha a használó - kerelem beadásának
napjdt megelőző - legalább fél éve folyamatosan fizeti az esedékes díjakaĺ, az esetleges tarĹozással,
vagl tartozós részleteivel együtt.',

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

,,A lakás bérlője, amennyiben a lakós bérleti díja nem szociáĺis alapon kerül meghatarozásra, új
bérbeadás esetén a szerződéskaftskor óvadékot koteles fizetni. Az óvadék mértéke lúltségeĺven
bérbe adott lakás esetében a lakás csokkentő-novelő tényező nélkali lakbérének 2 havi összege.,,

Fenti ękľe tekintettel kérem az a|źĺbbi hattn o zati j avasl alt elfo gadását.

Határozati javaslat

/20 I 6. (IX.26.) számu Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźnozat

A'Yárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) hozzájaral a Budapest Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában áIIő lakások
bérbęadásának feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéľől szóló 16/2010. (III.08.)
rendelet22lC,$-ában,25.$-eharl'valaminta47.$-ábanfoglaltaka1apjanfr

-jogcím 

néIküli lakáshaszná|ő részére az áItala lakott Budapď
@ : f szźm 

: 

alatti 1, 5 s zobás, komfoľto s komfoľtfok o źafu ,
43,5 m. al apteľtil etíi önkormany zati tlilaj donú l akás b érb eadás ához,
szőIőan, a csökkentő-nĺjvelő tényezok figyelembe vétele nélküli
havi összegével azonos méľtékű őv ađékfizetési ktjtelezettséggel.

5 év hatarozottiđore
költséselvti lakbér 2

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodasi igazgatója
Hatrĺľidő: 2016. szeptember 26.

2) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatźrozati javaslat 1.) pontjában
foglaltak alapjźn a trrlajdonosí nyilatkozat kiadására, és abérleti szerződés megkötésére.

Fele]ős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1y1ngazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. november 15. 

]

3)amenny!benLabérletiszeľződ9smegkötésľekeľĹil,hozzájźtuIaIlhoz,ľ'ogyaä
meilellen - végľehajtási szakban _ lévő latĺítĺĺiĺiesi
eljárás megsziintetésre keniljön. Felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodasi Kĺizpont Zrt-t,hogy a
végľehajtási eljarás megszĹintetése éľdekében tegye meg a sziĺkséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazđálkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriďő: 20 I 6. november 1 5.

/
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A dontés végľehajtásćlIvégző szervezeti egység: .]ózsefváľosi Gazdá]kodási KözpontZrt.
A lakosság szé|es körét érintő đöntések esetén javaslata akozzétéIel módjal'a
nem indokolt hirdető Íáb|aÍI honlapon rBudapest, 2016. szeptember 19.

vagyon igazgatő
s Ors
odási

/
(/fu/

rÉszÍľeľľp: JózsepvÁnosl GłzpÁlrooÁsl KozpoNT ZRT.
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