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A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A ddntes elfogad&sahoz egyszerii szavazattdbbseg szfikseges.

Tisztelt Szocialis, Egdszsegugyi ds Lakasiigyi BizottsAg!

1. TdnydlKs & a dontds tartalmdnak rdszletes ismertetese

A Budapest JozsefvArosi Onkormanyzat Kdpviseld-testulete a 32/2018.(V,03.) szdmii hatdrozatdval 
dontott arrdl, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo fires, hasznosithato lakasai kdzfil 51 db lakdst - 
koztfik a Budapest, VIII. : hrsz. alatt nyilvdntartott, termdszetben Budapest, VIII. keriilet
Tomo u. I. szdm alatti lakdst is - kozszolg^lati cdhi bdrbeaddsra jeloli ki.

A Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (tovabbiakban: JGK Zrt.) akkori dolgozdja, .... ~ 
2018. jiilius 19. napjan kozszolgalati berlakas berbevetele ir&nti igdnyt nyfijtott be.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Varosgazdalkodasi es Penzugyi 
Bizottsdga a 760/2018.(VII.30.) sz&mfi hatdrozataban dontott a kozszolgalati c61u onkorm&nyzati 
lakdsok bdrbeaddsdrdl a JGK Zrt. dolgozdi rdszdre.

Budapest, VIII. keriilet, Tomd u. * szdm alatti lakds tekintetdben a hatarozat 1. (k)
pontja szerint „hozzdjarula: ■ helyrajziszamu, Budapest, VIII. keriilet, Tomo u. '

szam alatti, 61,83 nr alapleriiletu, ketto szobds, komforlos komfortfokozatu kozszolgalati lakas 
berbeaddsdhoz a Jozsefrarosi GazdalkodasiKozpont Zrt. dolgozdja, ' ‘eszere-a lakber
alapjat kepezbnbvelo es csbkkento tenyezoket is figyelembe veve -jelenleg 28.504,- Ft/h6 kbltsegelvu 
berleti dij fizetesi kbtelezettseggel, hatarozott idore, a kijelblt berlSnek az adott intezmenynel fennallo 
foglalkoztatasi jogviszonydnak vegeig, valamint a lakber - csbkkento es nbvelo tenyezo nelkiili - 
ketszeresenekmegfeleldovadekfizetesikbtelezettseggel esalakasfelujitasikotelezettsegevel.”

A hatarozat 2. pofitjabah ibglaltak szerint hozzajarul a hatarozat 1. pontja szexi^
felujitdsdhoz jesM beruhazasi megdllapodas megkotesehez, valamint a Jbzsejydrosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. Ingatlanszolgdltatdsi Iroddja dltal meghatarozott - az eldlerjeszles mellekletet kepezd ~ 
brutto felujitasi koltsegeknek - kizarolag a fizetendo havi - berleti dijba ibrteno egyenld aranyu 
beszdmitdsahoz oly mbdon, hogy a szamlaval igazolt kbltsegek 100%-a, mig a sajal teljesitesben 
elvegzett, azaz a szamlaval nemigazoltkoltsegek75%-akerulhetjdvdirdsra.”

h.hti\.aLtozQ!i.2. (y)poxAy3iS7.QhxA\„legfeljebb3.590.000,-Ft Afa, azazbruttb 4.559.300,-Ft bsszegben” 
ikZzzA., hogy „az elszamolas feltetele, hogy a berlo a beruhazdsi megallapoddsban vallalt felujitasi 
munkakat elvegezze, es a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingatlanszolgaltatdsi Irodaja a 
Jd!jesitestjei^zcrija.”gd^^^

A fenti donlesben foglaltaki*a tekintettel, a Budapest. VU1. keriilet, Tomo u. ., _ szam
alatti, 61,83 nr alapteruletu. 2 szobas, komfortos komfortfokozatu lakas felujitasi munkalataira 
vonatkozoan, a kijelbltberlo, 2O18.augusztus22. napjan beruhazasimegallapodastkotott
a tulajdonos Oiikonnanyzattal, es a targyi lakas a 2018. augusztus 27. napjan kell berleti szerzodessel 
az alairas napjatol kezdddo hatallyal berbeadasra kerult a JGK Zrt.-nel fennallo foglalkoztatasi 
jogviszonyanak fennallasdig.
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Berio a lakas felujitdsara vonatkozoan netto 3.590.000,- Ft + Afa Csszegu munkalatok elvegz6se erej6ig 
vallalt kotelezettseget, amelybol bnittd 2.829.316,- Ft osszegii munka elvegzesere keriilt sor.

A 203/2021. (IV.22.) szamu polgarmesteri dontes 6rtelmeben az elvegzett munkalatok osszege bruttd 
2.816.299,- Ft ertekben beszamithato a bdrleti dijba az eredeti meg£llapod£sban foglalt fdtdtdekkeL A 
beruhazasi megallapodas alapjin az Onkormanyzat dltal jdvahagyott berbeszamitasi osszeg elszamoldsa 
megtbrtent, amelybol 2022. januar 31. napjSig a meg fel nem hasznalt osszeg 2.044.345 Ft.

■ egeszsegi allapota megromlott, sulyos betegsege nem tette lehetove munkakorevel jaro 
feladatainak marad6ktalan elvegzeset, igy munkaviszonya a JGK Zrt. 2020. februar 18. napjan kelt 
megallapodasban 2020. aprilis 30. napjaval kozos megegyezessel megszunt.

berlo 2020. februar 10. napjan kerelmet nyiijtott be TarsasagunkhoZ, amelyben a targyi 
lakasra vonatkozo berleti jogviszonyanak rendezeset kerelmezte a munka viszonyanak elorelathato 
megszunesere figyelemmel. A JGK Zrt. munkatdrsai a k6relm6ben foglaltak kapcsan arrol tajekoztattak, 
hogy a targyi lakasra vonatkozo berleti jogviszonya a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat tulajdonaban £116 lakasok berbeadasanak felteteleirdl, valamint a lakber mertekerol sz616 
16/2010. (IH.08.) szamu onkormanyzati rendelet 14. § (5) bekezdeseben foglaltak alapjan a berbeado 
szervezet a berleti szerzodest egy alkalommal, egy ewel meghosszabbithatja, ha a foglalkoztatasi 
jogviszony megszuntetesere kozos megegyezessel, vagy a munkaltato erdekkoreben felmerult ok miatt 
keriil sor.

A fentiekre tekintettel 2020. julius 13. napjan " ' berlo berleti jogviszonya 1 ewel
meghosszabbitasra keriilt 2021. dprilis 30. napjaig.

2021. aprilis 19. napjin drkezett ujabb kdrelmiben ” ' * ~ " i kerelmezte az altala lakott lakas
kozszolgalati jellegenek torleset, es a tovabbiakban a reszere torteno berbeadasat. Horvath Erika 2021. 
aprilis 30. napja 6ta a tirgyi lak£s jogcim nilkuli haszn£16ja.

A Budapest VIII. keriilet, . alatt nyilvantartott, Budapest VIII. keriilet, Tomo utca
szam alatti Tarsashaz epiileteben osszesen 12 db lakas es 1 db nem lakas celjara szolgalo helyisig van 
meg onkormanyzati tulajdonban, amelyek kozt nines ures lakas. Az epiilet ingatlan-nyilvintartasba 
bej egyzett tarsasbazi alapitd okirattal rendelkezik.

A jogcim n&kiili lakashasznalo a jogcim nelkuli hasznalat kezdetetol - 2021. majus 1. napjatol - a lakasra 
megallapitott berleti dijjal azonos merteku hasznalati dijat fizet.

kozszolgalati jogviszonya kozds megegyezessel szdnt meg, a targyi lakas tekintetdben a 
felujitasi kotelezettsegenek eleget tett, a hasznalati- es egyeb kapcsolodo kulon szolgaltatasi dijakat 
rendszeresen megfizeti.

Vele szemben sem magatartasbeli, sem a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre 
vonatkozo.egyes-szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torvenyben a berletLszerzodes felmondasara 
okot ado egyeb koriilmeny nem all fenn.

a berlemenyben nagykoru gyermekevel el egyiitt, a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltat6 es 
Gyennekjoleti Kozpont ugyf61kor6be nem tartozik.

A targyi kerelem elbiralasa nem vonhato a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo 
lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII.22.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 
hatalya ala. A Rendelet 101. § (3) bekezdese alapjan a folyamatban levo eljarasokban e rendelet 
szabalyait akkor kell alkalmazni, ha az a b&jore kedvezobb. Tehat.csak berlo eseten van lehetoseg a 
Rendelet kedvezSbb szabalyainak alkalmazasara, enndlfogva a kerelmezd - mint jogcim nelkuli 
lakashasznalo - jogviszonyanak rendezesere a kerelem benyujtasakor hatalyos lakasrendeletben 
meghatarozott feltetelekkel keriilhet sor.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottsag a targyi lakas kozszolgalati celra torteno 
kijeldleset sziintesse meg, es jaruljon hozza a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasanak felteteleirol, valamint a lakber mertekerol szolo 
16/2010. (111.08.)sz^mu onkormanyzatirendelet 14. § (3)bekezdesealapjan-a 10. § (2)bekezdeseben 
irottakra figyelemmel - a Budapest, VIII. Tomo u. . szam alatti, 61,83 m2 alapteriiletu,
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2 szobas, komfortos komfortfokozatu lakSs ” i jogcim nelkuli hasznalo reszere - 5 ev
idotartamra - torteno berbeadasahoz a lakber alapjat kepezo noveld es csokkento tenyezok 
figyelembevdtelevel szamitott - jelenleg 28.504,- Ft/hd osszegu koltsegelvu berleti dyfizelesi 
kotelezettsSg mellett.

A leendo berldnek a berleti szerzodes megkotese eseten - a koltsegelvu berleti dij alapul vetelevcl - az 
alaplakber csokkento es nbvelo tenyezok nelkul szamitott (61,83 m2 * 461,-Ft/m2, azaz 28.503,- Ft) 2 
havi osszegenek megfelelo merteku 57.007,- Ft osszegu ovadekfizetesi kotelezettsege keletkezik.

ia2018.augusztus21. napjan az I ~ .ugyiratszamuberbead6inyilatkozatban
eldirt, az alaplakber ketszeresenek megfelelo 57.007,- Ft osszegu dvaddkot megfizette, mely osszcg a 
berleti szerzodes megkotese eseten fizetendo ovadek osszegebe beszamitando kerelmezd
2021. november 29. napjan tett nyilatkozataval hozzajarult a donteshozatal soran a szemelyes adatainak 
megismeresehez, valamint az eloterjesztes nyilvanos ulesen torteno targyalasahoz es adatainak 
nyilv&tos Ulesen tOrtend kezelesdhez.

11. A beterjesztes indoka

A Budapest, Vlll. keriilet, Tomo utca ....... . szam alatti -1 kerelmezd altal
jelenleg jogcim nelkul hasznalt - lakas berbeadasa. Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a 
Szocialis, Egdszsegiigyi ds LakAsugyi Bizottsag hataskotebe tartozik.

III. A dontes celja, pdnzugyi hatasa

A targyi eldterjesztesben szereplo, kdzszolgalati jelleggel berbe adott iakds volt berlojenek berleti 
jogviszony rendezdsdvel kapcsolatos dontes meghozatala.

Az 5 ev idotartamra sz616 berleti szerzodes megkotese eseten a meg el nem szamolt dsszeg a berldi 
fizetesi kdtelezettsdgekbe teljes osszegben elsz&moldsra keriilhet. Ez esetben a dontes az Onkorm&nyzat 
reszerol pdnziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. JogszabAlyi kornyezet

A targyi Ugyben tortend dontes a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld testiiletenek a 
Kdpviselo-testiilet es Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol sz616 36/2014. (X1.06.) onkormanyzati 
rendelet (tovabbiakban; SzMSz) 7. mell&let 3.1.4. pontja alapj&n a Szocialis, Egdszsdgugyi es 
Lakasugyi Bizottsag hataskorebe tartozik, amely szerint dont az Onkormanyzat tulajdonaban allo 
lakasok berbeadasanak felteteleirdl.

A jelenleg hatalyos. Budapest Fovaros Vlll. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo 
lakfisokbdrbeaddsarol sz61d 25/2021. (VII.22.) onkormanyzati rendelet 101. § (3) bekezdese alapjan:

„A folyamatban levo eljardsokban e rendelet szabalyait akkor kell alkabnazni, ha az a berldre 
■ke^eztyb,’^^

A kerelem benyujtasakor hatalyos, Budapest Fovaros Vlll. keriilet Jdzsefv'arosi Onkonnanyzat 
tulajdonaban dlld lakasok berbeadasanak felteteleirdl, valamint a lakber mertekerolszold onkormanyzati 
rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 14. § (5) bekezdese alapjan:

„Ha a foglalkoztatdsi jog\>iszony megsziintetesere kozos megegyezessel, vagy a rnunkdltdto 
erdekkoreben felmerult ok niiatt keriil sor, a Berbeadd szei^ezet a berleti szerzodes! egy alkalommal, 
egy ewel meghosszabbithatja. Az egy ev letehevel a berleti szerzodes a10. § (2) bekezdesben irdnyadd 
szabdlyok szerint k^thetdmeg.,’

A Rendelet 10. § (2)bekezdese. alapjan:

.Az (1) bekezdesen alapuld berleii szerzodes lejartdt kovetoen kerelemre, a rendelet fehetelei alapjan 
legfeljebb 5 evre ujbolmegkdtheto.”

A targyi ugyben fizetendo ovadek megaliapitasara vonatkozdan a Rendelet 25. § (1) bekezdesenek a) 
pontja rendelkezik, amely alapjan:
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„(1) A lakas berloje, amennyiben a lakas berleti dijanem szocialis alapon kerul meghatdrozdsra, uj 
berbeadds eseten a szerzodeskdteskor ovadekot kbteles fizetni. Az dvadek merteke:

a.) koltsegelven berbe adott lakas eseteben a lakas csbkkentd-ndvelo tenyezd nelkiili lakberenek 2 havi 
dsszege”

A Rendelet 25. § (8) bekezdeseben foglaltak alapjan:

„(8) Ugyanannak a berlonek ismetelt berbeadds eseten, a mar befizetett dvadek dsszeget be kell 
szdmitani az djonnan kotendo szerzodes alapjdnfizetendo dvadek osszegebe. ”

A Szerzodd felek kbzdtt 2018. augusztus 22. napjan Idtrejott beruh^z^si megallapodas 12. c) pontja 
alapjan:

„Berbeado az 5. pont szerinti dsszeget - berleti dij 100%~anak mertekeig - beszdmitja a berleti dijba, 
de aberld a kiilbn szolgdltatasok dijat kbteles minden honapban megfizetni rendszeres dtutalassal vagy 
erre a celra igenyelt, ures postai csekken (a havi szamla aljara nyomtatott csekk a berleti dij dsszeget 
is tartalmazza). ”

A beszamitas szabalyait a Ptk. 6.49. §-a szabalyozza.

Fentiekre vald tekintettel kerem az alabbi hatdrozati javaslatelfogadasat.

Hatdrozati javaslat

Budapest Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletdnek Szocidlis, Egeszsegugyi ds Lakasiigyi 
Bizottsdg............/2022. (............. ) szamii hatdrozata a

Budapest VUI. kerulet, Tomo utca ' szdm alatti laids berbeadas&val
kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Szoci&lis, Egdszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Budapest VUI. hrsz.5 tenneszetben 1083 Budapest VIII. kerulet, Tomo utca
_ J. szdm alatti 2 szobas, komfortos komfortfokozatu, 61,83 m2 alapteruletu 

onkormanyzati tulajdomi lakas kozszolgalati jelleget torii.

2) hozzajarul az 1) pontban irott, onkorm&iyzati lakas berbeadasahoz, i jogcim nelkiili
lakashasznalo reszere, - 5 ev hatarozott idore szoloan - az alabbi feltetelek mellett:

a) a lakber alapjat kepezo novelo ds csokkento tdnyezok figyelembevetelevel szamitott jelenleg 
28.504, - Ft/hd koltsegelvu berleti dij fizetesi-, valamint

b) a lakber alapjat kepezo csokkento es novelo tenyezok ndlkiil szamitott alaplakber ketszeresenek 
megfelelo, 57.007,- Ft ovadekfizetesi kdtelezettsdggel, amelybe a korabbi berleti jogviszony 
alapjan megfizetett 6vadek osszege beszamitandd

3) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefyarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt.-t a jelen hatarozati javaslat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben: 2021. marcius 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kdzzetetel modjara 
nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. februar 10.

Novaczki Eleondra 
vagyongazdalkoddsi igazgatd

Keszitette: Jozsefvarosi GazdalkodAsi Kozpont Zrt.

LeIrta: Rozina Brigitta lakasgazdalkodasj referens

PENZUGYl FEDEZETETIGENYEL/NEM IGENYEL. 1GAZOLAS:

Ellenorizte:

ZILV1A
aIjegyzO 

beterjeszt&sre ALKALMAS:

DR.

CSILLAdr. Sa 
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JdvAHAGYTA:

ann'Gyqrgy
A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi 

BizottsAg elnoke
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