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Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 
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zám a|atti lakás és il
f}zám alattĺ mosókonyha csatolásával kapcsolatban

Előterjesztő: Faľkas oľs vagyon gazdáIkodási igazgatő
Készítette: Keľesztesi Zoltánné|akásgazdálkodási ľefeľens

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dontés el fo gad ás ah oz e gy s zeru s zav azattobb s ég s ziiks é ge s .

Tĺsztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsag!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Samu ottilia zoof. június 18. napjától bérlője a Budapest VIII. kerület, Víg u. Jszám
alatti 1,5 szobás, komfoľt nélküli komfonfokozat(t,41,00 m/ alapterületú önkormíiýzati iuiä.3donĺ
l akás nak. B érleti szeĺ ző dés e határ ozatlan i dőre s zó l.

Béľlő 2902. novembeľ 8-án csatolás iránti kérelmet nffitott be a Budapest VIII. kerület, Víg u.O
nzőĺrnaIatti,7,I3mfalapteľtiletĺĺmosókonyháhelyiségre,meĘközvetlenü|azáita|abérelt
lakás mellett he|yezkedik el. Kérelmében indoklásként előadta, hogy a helyiségben fürdőszobát
szeretne kialakítani. Tekintettel arľa, hogy az épületben lakók a mosókonyha hasznáiatárőI
lemondtak, továbbá. a csatolásnak sem műszaki, sem vagyongazdálkodási szempontból akadálya
nem volt 2003. máľcius 12. napjőn a Józsę[vĺlrgs'!-.]0nkormányzatLakásügyi osztálya - lakásbővÍtés
cé|jábőI - a Budapest VIII., Víg u. 
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zám a|atti 7,I3 m2 aiapteruleiĺ mosókonyha
helyiségre határozott idejíi 2007. március 3I-íg sző|ő bérleti szerzódést kötdtt béľlővel, amely
2007. december 13. napján meghosszabbítá,sra került 2008. március 3L. napjáig. Bérlő a lakás
komfortosítását eĺgedéllyel, és a hatályban lévő szabő]yozásoknak megfelelően végezte eI.

A lakásbővítés során létrejött lakás béľleti/haszná]ati díja jelenleg a lakbét a|apjátképezo növelő és
csökkentő tényezőket is figyelembe véve ftclltségelvtĺ, komfoľt nélkĺili) 7.445,- Ftĺhó + ÁFA
Bérlőnek béľleti díj tartozása nincs.

A Budapest Főviíros VIII. Keľül etJózsęfvárosi onkorm ányzatPolgármesteľi Hivatala Gazdálkodási
|Jgyosztá,Iy Yagyongazaą]Ęgq9,' 
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2010. .januáľ 14. napján kelt jegyzőkönwe alapián a

Budapest VIII., Víg u. 

-zám 

alatti, 1,5 szobás, komfoľtos komlortfokozat(l, 47-,09 m2
alapterülettĺ önkormányzati tulajdonú lakás műszaki csatolása az építési szabályoknak megfelelően
elkészült. Tekintettel azonban aľra, hogy a mosókonyha csatolására tulajdonosihozzájárulás néIkül
került soÍ, az akkor hatályos jogszabályok alapjan bérlővel a végleges bérleti szeľződést nem
lehetett megkötni.

A 2003. mtircius 12. napjanhatályos Budapest Józsefviírosi onkormányzat Képviselő-testületének
36lL997.(wI. 16.) rendelet 28.$ (1) bekezdése a|apján ,, A bérlő részére- kérelmére _ lakásbővítés
céljóból a lakásával szomszédos, azzal műszakilag egesíthető iires szíil<séglakós, hasznĺilaton kíviiti
nem lakás céIú helyiség, vagy a lakók hozzĺijĺiruldsa esetén egyéb közös hasznĺźlatĺi helyiség a LB
ho zztij ĺźru lĺis ĺiv aĺ ür e s komfo rt né lkĺil i l al<as b é rb e adhat ó.,,
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A Budapest VIII. kerület, Víg uř. szőm a|aI|ti épĺilet IOO %o onkoľmálryzati tulajdonú épület. A
Műszaki és tntézményi Iroda tájékoztatőlsa alapján aLáľgyiéptilet bontási jógyzékbeň nem szerepel.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest VIII. kerület, Víg utc#75m alatti ingatlan
nem helyi város-rehabilitációs területen helyezkedik el.

A fent leírtakľa tekintettel javasoljuk a Budapest VIII. kerület' Víg utlll!!szám a|atti 1.5
szobás, komfort nélküli komfortfokozat(l, 4I,OO m2 alapteľületű önkormányzati tulajdonban álló
Iakás és a Budapest VIII. kenilet,Yíg u{lFE zám a|atti7,I3 m2 alapterületű mosókonyha
h el y i s é g c s atol ás áho z tict téĺó ho zzál áru|ást.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztés tátgyőban a döntés nleghozatala, a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

III. A dłintés céIja, pénztigyĺ lratása

A Tisztelt Bizottság dcjntése azért fontos az előteľjesztés tárgyában, mert a Budapest Főváros VIII.
kertilet Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: ontoňanyzat) vagyonában pozitív vá|tozás
történik' hiszen a csatolással létĘovő lakás éľtéke a fe|űjítással nőtt, és a magasabb bérleti díj
fizetése is kedvezőbb az onkormányzatnak.

A lakásbővítés cé|jára töľténő bérbeadás, az onkormányzat részérol pénziigyi fedezetet nem
igényel'

Iv. JogszabáIyiktiľnyezet

A Budapest Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában á||ő lakások béľbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér mértékéről szó|ó 7-6/2010. (m.08.) számú, rendelet 60. $-a az a|ábbiak szerint
rendelkezik:

,,(]) A bérlő kérelmére a tulajdonosi jogoknt gyakorló bizottsóg hozzójórulósĺźval bérbe adható
bővítés céIjából ą bérelt ĺal<łissal szomszédos lakás és nem lakás céljĺira szolgđló hetyiség is. A
laląźsbővítés bérlő dltali elvégzését a bérbeadó és a bérlő a már fennĺilló bérlet Żs jávőben
Iétesítendő b érlet e s etéb en is kezdeményezheti.

(2) A bérbeadó szervezet _ a HVT terĺitetén Iévő laląisokat kivéve _ lal<ós megiiresedése (birtokba
való visszavétele) esetén köteles megvizsgóIni, hogy van-e lehetőség csatolósra va;y a lalais mós
mó do n ttjrté nő has zno s ítós óra.

(3) A csątolósra felhasznĺźlható lalaisok rendelkezésre dltósa esetén a bérbead,ó szervezet
előterjesztést készít elő a csatolđssal kapcsolatban megköthető mególlapodĺis jóvóhagyósdra a
t u laj dono s i j o g olrnt gy ako r ló b i zott s ó g ho z dt) nt é s v é g e t t.

(4) A bérlőnek vĺźIlalnia ketl a megnövekedő aĺ,apteriiletre vonatkozó lal<bér megfizetését, tovĺibbó a
míĺszaki egyesítéssel, bővítéssel knpcsolatos eljórós és a munlailatok löItségeit.

(5) A bérbeadó szervezetnek a bérlővel bérteti előszerződést kett ktjtni az építési-kivitelezési
munlailat ok b efej e zé s éi g.

(7) A Képviseĺő-testiilet felhatalmazásą alapjón a bérbeadó szervezet módosíthatja csatoĺĺis címén a
bérleti szerződést abban a7 esetben, ha a csatoldshoz a tulajdonosi bizottsóg houdjórutt és
bérbeadó szervezet a csatolás szabólyszerűségét ellenőrizte és arról igazolóst adott ki.''
A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbéľ mértékéről szólő 16/2010. (III.08.) számi' rendelet 48. $-a az a|ábbiak szerint
rendelkezik:
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,,(]) A lĺłkbért a 43-44.$-ball sz'ĺłbólyozott eseteken, tűLmen'(íen mĺidosítani kelt kiilönöserL, h,a, {l
l'cłkós alapterĺiĺetében, komÍorĺ[ĺlkĺlzĺltában, vcłgy a takbér mértékét növelő, illetve c'sökkent(í
tényezőkben váltĺlzĺi's köveĺkez'ik be, valamint ha a rełldeleĺ ,sz,erint a lakbért ismételten meg kell
á.llapítani.

(2) Ha a bérbeadó köĺelezeĺtségébe tartozó komfortfokozcłt növelő beruhózást megállapoclás
aIapjón nem a bérberldĺi végzi el, a lakósra kötött bérleti szerz'ődés komfort fokozanĺiltozás miatt, a
lakbér tekintetében rtem módosíĺhatĺj. A lakbért aZ, eredeti konzfortfokozatnak ľnegfelelően kell
megĺillapítani' Amennyiben a komfortfokozat növelő beruhózás köItségét megállapodós alapjón ĺl
bérbeadó viseli, ĺígy a az eredeti szerződés a lakbér tekintetében mód,osítható.,,

Fentiekre tekintettel kérem az a|ábbi hatőr ozati j av as l at elfo gadás át'

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a Btrdapest VIII. keľület, Víg u.II szám a|atti 1.5 szobás. komfort
lrélkĺ.ili komftlľtfokozat|5,,41,00 m2 alapterĹilettĺ onkonnányzati tulaidorrball állci lakás és a
BudapestVIII.keľület,Víg".-száma|atti],i3m2alapteruletrĺmosókonyha
heIyiség csatolásához.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatója
Határidő: 201,6. októbeľ 5.

2.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t bérleti szerződés csatolás jogcímén
töľténo módosítására.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 20.

A lakosság széles körét éľintő dontések eseténjavaslata a kozzététe|
(megfelelőa|áhúzandő!): nemindokolt

Budapest, 2016. szeptember 26.
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