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a Y źtrosgazdálkodási és Pénzügy i Bizottság 20 17 . szeptember 1 1 -i iiléséľe

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, József utca 41. I. emelet 7. számalatti lakás
cseľelakásként történő béľbeadásaľa lakźsgazdálkodási feladatok teljesítése
körében

Előterj esaő : Bozsik István Péter vagy ongazđá|ko dási ígazgatő
Készítette: Csete Gyulalakásgazdźikodásirefeľens

A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A dö nté s e l fo gadásáh oz e gy szeru szav azaÍtobb sé g s zük s é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényá|lás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

B. S-né határozott időre szőIőan, 2022. június 30. napjáig kizarólagos béľlője (a
továbbiakban: Bérlő) a Budapest VIII. kenilet, Diószegi Sĺímuel utca 24. A ép. fü|dszint 2.
szćtm alatti I szobás, komfortos komfortfokozatu, 27,99 m2 alapterĹilehĺ Ónkorményzati
lakásnak.

Á. r. és B' S-né - lakáscsere folytan - a2004. december 27. napjarĺkelt hataĺozottiđőrę
szóló bérleti szerződéssel, bérlőtĺĺľsi jogviszonyban lettek bérlői a tárgyí lakásnak, majd, a
2007. október f6-áĺ kelt _ határozott időre szóló - bérleti szerződéssel a lakás kizárólasos
bérlője B. S-né (a továbbiakban: Bérlő) lett.

A bérlővel jelenleg súlyos beteg szülője, valamint két gyermeke és kiskorú unokája lakik
életvitelszenien együtt

A Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) Műszaki és Intézményi
Iľoda, valamint az Ingat|anszo|gá|tatási Iroda mriszaki munkatĺĺľsai a tźngyi lakásban 2OI7.
május 8. napjan helyszíni szemlét taľtottak. A bérleményellenőrzés során megállapításra
került, hogy a bérlemény helyiségeiben jelentős méľtékű vizesedés tapasńa\ható. A_tárgyi
lakás a padlásfeljaľő a|att helyezkedik el, melyńek szerkezetei nincsenek hőszigetelve, a
helyiségek hatékony szellőzéssel nem ľendelkeznek, így a víz folyamatosan a falakon
csapódik le. A falak és az aljzat vízszigete|ésének hiánya folyamatos vizuttnpőtlást biĺosít,
melynek kĺjvetkeztében a konyha és a szoba padozata jelenleg is sĹillyed.

A lakás vizesedésének megszüntetése csak hibafęltaľások, javítások és átépítések együttes
eredményeként lenne várható. Részleges eredményt elsősorban a gépészeti feltárás és
hibajavítás, valamint a szomszéđos telken a fal melletti vÍzelvezető jarđakiépítése adhatna, de
az egyéb munkák a lakás kedvezőtlen adottságaiból és kialakításábót adódó csekély éľtéke
miatt, nem lennén ek gazdasálgo sak.

A JGK Zrt. míiszakilag éľintett Irodáinak kĺjzcjs szakvéleménye a|apján. a Budapest VIII.
kerület, Diószegi Sĺámuel utca 24. A ép. ftildszint 2. szźlm alatti cjnkormányzati lakźs
bérlőjének a lehető legľcividebb időn beliil másik cinkormányzati lakást szt.ikséges béľbe adni,
mert a jelenleg lakott lakás veszélyes és karos az egészségre. A bérlemény Ĺosszabb tĺvu,
életvitelszeríihrtőzkodásra alkalmatlan. 
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Bérlő lakhatásának megoldása érdekében _ a vele életvitelszerűen egyĹittlakó családtagokat is
figyelembe véve _ a rendelkezésünkľe á11ó üres lakásállomanyból fe|ajtlnlásra kerĹilt a
Budapest VIII. keľĹilet' József ut ca 4I . I. emelet 7 . szárn alatti 6] ,60 m" alapterĹi|eťu, 2 szobás,
komfortos komfortfokozatu tires lakás, melyet a bérlő megtekintett állapotban elfogadott, és

nyilatkozatban vźůla\ta a lakás saját kĺiltségen történő lakhatóvá tételével kapcsolatos teljes
műszaki helyreállítást. Vállalta továbbá, a nagyobb alapteriiletből adódó magasabb havi
bérleti díj megfizetését is. A felajanlott lakás a bérlő lakásigényének jogosultságát nem
haladja meg.

A bérbe adni kívĺánt lakás nem HVT teľtileten helyezkedik el.

Aktuális kimutatásunk szerint B. S-nénak a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzaÍta| _ mint
béľbeadóval _ szemben a Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sĺámuel utca24. A ép. ťoldszint 2.

szám a|atti lakás bérletével kapcsolatban a mai napig bérleti_ és ahhoz kapcsolódó
kiĺlönszolgáltatási díjhátraléka nem áll fenn. 

'

Tajékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u.24'
szám a|atti éptilet |00 % onkormányzati tulajdonú, míg a Budapest VIII. keľiilet, József utca
4I. szám alatti épületTáĺsasház

A Budapest VIII. keľiilet, Diószegi Sĺĺmuel u.24. szám a|attiépĺiletben összesen 14 db lakás
ta|źllhato, melybőljelenleg 2 db ĺires. A Budapest VIII. keľĹilęt' József utca 4I. szźĺm alaÍtí
épületben cisszesen 25 ďb önkormányzati tu|ajdonú lakás ta|źlhatő, és ebből az tiresen álló
lakások sztlma3 đb.

A Budapest VIII. kerület, Józsęf utca 41. I. emelet7. szám alatti lakás' költségelvií bérleti díja
_ a lakbér a|apját képezó növelő, és csökkentó tényezőket is figyelembe véve _ jelenleg
29.917,- Ft/hó. A béľlő jelenlegi bérleményére költségelvrí komfortos bérleti ďijat ťtzď,
melynek mértéke - a lakbér alapjat képezo növelő, és cs<jkkentő tényezóket is figyelembe
véve - 6.452,- Ft/hó.

Tekintettel aľra, hogy a bérlo, valamint a vele életvitelszenien egyĹittlakó családtagjai
rendszeľes havi jövedelemmel ľendęlkeznek, bérlő a bérbe adandó lakás vonatkozźsában a
havi béľleti díjÍizetési k<jtelezettségének eleget tud majd tenni.

Javasoljuk a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel utca}4. A ép. ftlldszintŁ. száma|atti, I

szobás, komfortos komfortfokozatu,27,99 m" a|apteruletű lakás tekíntetében B. S-né bérlővel
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megsztintetésével^ egyidejűleg,
részére a Budapest VIII. kertilet, József utca 4|.I. emelet 7 . szám a|aIti, 67 ,60 m, alapterĹiletű,
2 szobás, komfortos komfortfokozatu lakás béľbeadását hatźrozott iđőre, 2022. június 30.
napjáig szőIőan a lakás megtekintett állapotában azzal a feltétellel, hogy béľlő a jelenleg
lakott Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca24. A ép. ťoldszint f . szźm a|atti lakást a
cserelakás birtokbavételét követő maximum 90 napon belĺil átadja.

A cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás _ saját költségen _ a bérlő
fe|adata, melyet megállapodásban köteles vállalni.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tźlrgytlban a Tisztelt Bizottság jogo'sult dönteni.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása :

A döntés cé|ja a Budapest VIII. kerület, József utca 4I. I. emelet 7. szán a|atti
cserelakásként tĺjľténő bérbeadása lakásgazdáIkodási feladatok teljesítése körében.
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Az onkormányzatvagyonában pozítív váItozás is torténik, hiszen a bérbe adandó lakás éľtéke
a felújítással nő, és a magasabb bérleti đíjťĺzetés a nagyobb alapteľületri lakás után is
kedvezőbb az onkormányzatĺak. Figyelemmel a |akásgazdátkodási irányelvekľe és a
jövőbeni lakásügyi feladatokĺa, a rendelkezésre á11ó iiľes lakásállomány figyelembe vételével,
azok rossz minósége (akas paraméteľek, teriileti fekvés, magas felújítĺźsi kóltség) miatt - a
bérlő kérelmét, és a vele életvitelszenĺen együttlakó családtagok szźtmát is figyelembe véve _
a közeljovőben, másik, hasonló paraméterekkel rende|kezó ĺinkormányzati tu|ajdonú lakást
nem biztos, hogy fęl tudunk ajźn|ani a család végleges elhelyezése érdekében.

A döntés az onkoľmányzatrészéto|pérlzljgyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokĺóI
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 23. $ (1) bekezďés a) pontjában
foglaltak a|apjźn, a szerzodés megszűnik, ha a felek a szęrzőđést közcjs megegyezéssel
megszüntetik.

Az Ltv. 23. $ (3) bekezdése alapján: ,,A felek az onkormányzati lakásra katat szerződést
közos megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakńst ad
bérbe, vag1l pénzbeli térítést fizet. A másik lakas bérbeadása mellett pénzbeli térítés is
fizethető. A másik lakns bérbeadására, illetőleg a pénzbeli térítésre vonatkozó szabályokat
önkormányzati rendelet határozza me7,,.

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajdonában ál1ó lakások bérbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szőIő 1612010' (III.08.) ĺinkormanyzati rendelet 11.

$ (1) bekezdésének b) pontjában,a(2) bekezdésben, éS a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
alapján

11. $ (1) bekezdés b) pont: Lakásgazdálkodási feladatok ellátása keretłtben történik a
bérbeadás, ha: a bérbeadó az Ltv. 23. s (3) bekezdése alapján a bérlővel írdsban úgł
áIlapodott meg, hogy a szerződés kozös megeglezéssel torténő megszüntetésekor ľészére
másik lakást ad bérbe, függetlenüĺ attól, hog,l egyidejiÍleg pénzbeli térítésre soľ kerül-e.

11. $ (2) bekezdés: Az Ln. 23. s (3) bekezdése.és a 26. s (I) bekezdése aĺapján torténő
bérbeadói felmondás esetén a bérlő részére az Ltv' 26. s (1)-(3) bekezdésében fogĺalt
lôvetelményelcnek megfelelő cserelakást kell bérbe adni, melyet a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság jelöl ki.

1 1. $ (2) bekezdés b) pont: Ha a bérlő a lakása helyett nagyobb szobaszámú lakńst kér,
kérelmére legfeljebb a jogos lakásigénye mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás adható
bérbe, amelynek ląkhatóvó tételéről béľbeadó bérlővel írásban megállapodóst kÓt.

Fentiekľe való tekintettel kérem az aIábbi határozatij avaslat elfogadását.

H:atá.ľozati javaslat

l20I7 . (IX.1 1.) számú Varosgazđálkodási és PénzügyiBizottságihatározat

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) hozzájfuuI a Budapest VIII. keľĹilet, Diószegi Sámuel utca}4. Ą ép. ftldszint 2. szám 
&a|aÍli 1 szobás, komfoľtos komfoľtfokozatu 27,99 m" alapteniletű lakás il, ł

vonatkozásában B. S-né béľlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel pĄ/
történő megsztintetésével egyidejűleg , részére a Budapest VIII. keľület, József utca 4I. . v
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I. emelet 7. szźrĺl a|attí 2 szobás, komfortos komfoľtfokozatí 67,60 m2 alapteľületú
lakás megtekintett állapotban torténő hatttrozott idejű, 202f. június 30. napjáig szóló
bérbeadásához azzal a feltétellel, hogy B. S-né a jelenleg hasznźit lakást a cserelakás
biľtokbavételét követő maximum 90 napon belülátadja.

A cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos mrĺszaki helyreállítás _ saját ktlltségcn -
a bérlő feladata, melyet megállapodásban köteles vállalni'

Felelos: Józsefvaĺosi Gazdálkodási KözpoÍttzÍt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
lJatáridó:2017 . szeptember 11.

2) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatćĺrozat 1) pontjában
meghatározott megállapodások és a bérleti szeľződés megkötésére.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: 20].7 . október 16.

3) kötelezi B. S-nét, hogy az 1) pontban megjelt}lt lakás birtokbavételétkövető legfeljebb
90 napon beltil, az źitala jelenleg hasznttIt Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sámuęl
utca24. A ép. ťoldszint2. száma|atti lakástingóságaitólkitiľítve Íiľesen adja le.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: a Budapest VIII. keľĹilet, József utca 41. I. emelet 7. szźlm alatti lakás

biĺtokbavételét követő 90 nap.

A dĺjntés végrehajtástĺtvégzo szęwezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt,
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017 . szeptember 5.

Bozsik István Péteľ
v agy orugazdálko dás i i gazgatő

KÉszíľpľľB: JozsepvÁnosl GłzoÁlrooÁsl KÖzpoNT ZRT.I
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