BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

53 /2021. (11. 4.4..)

számú határozat

átia alatti lakások csatolásával
a Budapest VIII., Dobozi utca
kapcsolatos döntés meghozataláról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(1.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- es vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- es hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- es hatáskörét
gyakorolva Pikó Andras polgármester az alábbi döntést hozom:
1.)
szám alatti 15 in2
a.) hozzájárulok a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca
alapterületű szükséglakás megtekintett állapotában történő bérbeadásához lakásbővítés
a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca
szám alatti
célj
lakás bérlője részére;
alatti 15 m2
b.) hozzájárulok a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca
Jzám alatti 40,73
alapterületű, valamint a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca
m2 alapterületű lakások csatolásához azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a
megnövekedő alapterületre vonatkozó lakbér megfizetését, a műszaki egyesítéssel, valamint
a bővítéssel kapcsolatos eljárást és a munkálatok költségét bérbeszámítási igény nélkül. Az
építési-kivitelezési munkálatok a településképi eljárás során szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megléte esetén kezdhetőek meg;
c.) a kijelölt bérlővel használati szerződést kell kötni az építési-kivitelezési munkálatok
befejezéséig, legfeljebb 1 év határozott időre. Amennyiben a kijelölt bérlő a bérbeadástól
számított 1 even belül nem fejezi be, illetve építési engedélyköteles tevékenység esetén 1
even belül nem kap használatbavételi (fennmaradási) engedélyt, a használati szerződés
hatályát veszti, ilyen esetre az elvégzett munkálatok utáni megtérítési igényt a bérlővel kötött
használati szerződésben ki kell zárni.
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2.) felkérem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a határozat 1.) b.) pontja alapján a beruházási megállapodás és a határozat 1.) c.)
pontja szerinti használati szerződés megkötésére.
3.) kötelezem a bérlőt a településképi eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.
4.) a bérlő kezdeményezésére lefolytatott településképi bejelentési eljárásban kiadott határozatban
foglalt építési tevékenység folytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadom.
5.) felhatalmazom a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az 1.) b.) pontja szerinti építési-kivitelezési munkálatok
befejezését és a csatolás szabályszerűségének ellenőrzését követően, a Budapest VIII., Dobozi
Ám alatti lakás bérleti szerződés módosítására.
utca

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő:
2.) pont esetében: a határozat

4.) pontjában meghatározott tulajdonosi hozzájárulás
megadásától számított 30. nap.
3.) pont esetében: a településképi bejelentési eljárásban hozott határozat kézhezvételétől
számított 30. nap.
5.) pont esetében: az építési-kivitelezési munkálatok befejezését, és a csatolás
szabályszerűségének ellenőrzését követő 30. nap.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
hirdetőtáblán
honlapon
nem indokolt

Budapest, 2021. február

!,„Pikó Andras
polgármester
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