
Eldterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

A kepviseld-testuleti files idopontja: 2022. januar 20. ................ sz. napirend

Targy: Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz 
sziikseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

A napirendet nyilvanos filesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz minositett tobbseg 
sziikseges.

Elokeszito szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
Keszitette: Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato

Penzugyi fedezetet igenyel, igazolas:

Jogi kontroll:)/^ .

Beterjesztesrealkalmas: r r

DR. V(^3^7lLVIA 

AUEGYZO

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi X
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi X
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag es a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testfiletnek az eloterjesztes megtargyalasat es 
elfogadasat.

tRKEZETT



Tisztelt Kepviselo-testiilet!
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
berbeadasanak felteteleirol, valamint a lakber mertekerol szolo 25/2021. (VII.22.) sz. 
onkormanyzati rendelet 6. § (1) bekezdesenek a) pontja, valamint (2) bekezdeseben foglaltak 
alapjan a tulajdonosi jogok gyakorlasarol a szocialis hataskort gyakorlo bizottsag dont.
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsaga a 36/2021. (IX.21.) szamu hatarozataban ugy 
dontott, hogy:
„Pdlyazatot ir ki, a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsejvdrosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiilet enek az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasokberbeadasarolszolo 25/2021. (VII.22.) 
szamu onkormanyzati rendelete szerint azon szemelyek reszere, akik, vagy akikkel egyiltt 
koltozo kozeli hozzdtartozdi a palyazat benyujtasakor bekoltozhetd lakas tulajdonjogdval vagy 
haszonelvezeti jogdval, onkormanyzati lakas berleti jogdval nem rendelkeznek, az eldterjesztes 
mellekletet kepezd Pdlydzati Felhivasban es a Pdlyazati jelentkezesi lapban meghatarozott 
tartalommal, piaci alapu berleti dij fizetesi es felujitasi kotelezettseg mellett, berbeszamitassal.
A pdlyazatra kiirt lakdsokra a tulajdonos Onkormanyzat piaci alapu berleti dij eldirdsa mellett, 
a lakas csokkento-novelo tenyezo nelkuli lakberenek 3 havi osszegevel azonos merteku 
ovadekfizetesi es felujitasi kotelezettseggel, hatarozott ideju, 10 evre szolo berleti szerzodest 
kot a nyertespalydzoval, az aldbbiakban felsorolt szobaszamu, alapteriiletu es komfortfokozatu, 
osszesen 8 darab berlakdsra vonatkozdan. ”

sorsz. hrsz cim szobasz. alapterulet komfortfokozat

1. 35086/2/1. BauerS. u. 4. 1. em. 8. 1,5 szobas 39,40 m2 komfortos

2. 35979. Dioszegi S. u. 18. 3. em. 1. 1 szobas 50,12 m2 felkomfortos

3. 35980/A/17. DioszegiS. u. 2O.fszt. 15. 1,5 szobas 38,00 m2 komfortos

4. 35981. Dioszegi S. u. 22. 1. em. 30. 2 felszoba + 
hallos

46,00 m2 osszkomfortos

5. 35892. Koris u. 10. 1. em. 5. 1 szobas 52,00 m2 osszkomfortos

6. 35292. Magdolna u. 12. 3. em. 60. 1 szobas 30,00 m2 felkomfortos

7. 35292. Magdolna u. 12. 3. em. 64. 1 szobas 30,00 m2 felkomfortos

8. 35664. Prater u. 18. 1. em. 4. 1 szobas 36,00 m2 komfortos

A LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazati kiirassal (a tovabbiakban: LNR-J/2/2021. tipusu 
berlakas palyazat, palyazat) erintett lakasok kotelezo felujitasi munkalatainak koltsegei az 
elozetes becslesek alapjan az alabbiak szerint alakulnak:
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Ssz. cim
Kotelezd felujftasi 

munkalatok
netto brutto

1. Bauer S u. 4. 1. em. 8. 500 000 Ft 635 000 Ft
2. Dioszegi S. u. 18. 3. em. 1. 2 540 000 Ft 3 225 800 Ft
3. Dioszegi S. u. 20. fszt. 15. 2 130 000 Ft 2 705 100 Ft
4. Dioszegi S. u. 22. 1. em. 30. 2 410 000 Ft 3 060 700 Ft
5. Koris u. 10. 1. em. 5. 1 510 000 Ft 1 917 700 Ft
6. Magdolna u. 12. 3. em. 60. 1 720 000 Ft 2 184 400 Ft
7. Magdolna u. 12. 3. em. 64. 1 520 000 Ft 1 930 400 Ft
8. Prater u. 18. 1. em. 4. 2 120 000 Ft 2 692 400 Ft

Osszesen: 14 450 000 Ft 18 351 500 Ft

A palyazatban meghatarozott lakasok berbeszamitasanak fedezete a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat 2021. evi koltsegveteserol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 1. 
szamu mellekleteben, a 21105. cimen rendelkezesre allt, azonban a palyazat elbiralasara, igy 
az eloiranyzat lekotesere a 2021. evben nem keriilt sor. Tekintettel arra, hogy a palyazati 
kiirasra vonatkozo hatarozatban nem szerepelt a berbeszamitashoz szukseges penziigyi fedezet 
osszege, ezert szukseges a jelen eldterjesztes hatarozati javaslata szerinti dontes meghozatala.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi atmeneti gazdalkodasarol szolo 38/2021. (XII.16.) 
onkormanyzati rendelet 2. § (1) bek. d) es e) pontja alapjan az atmeneti gazdalkodas hatalya 
alatt, penziigyi fedezetet biztosito dontes hianyaban uj felhalmozasi celu feladatra nem 
vallalhato kotelezettseg. A LNR-J/2/2021. tipusu palyazat elbiralasa erdekeben a fedezet 
elozetes kotelezettsegvallalas kereteben torteno biztositasa szukseges a 2022. evi 
koltsegvetesben.

II. A beterjesztes indoka
Az LNR-J/2/2021 tipusu berlakas palyazat lezarasa es eredmenyhirdetese erdekeben a 
berbeszamitasok fedezetenek biztositasaval kapcsolatos, elozetes kotelezettsegvallalasra 
vonatkozo dontes a Kepviselo-testiilet kizarolagos hataskdrebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Szocialis, 
Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsaga a 36/2021. (IX.21.) szamu hatarozataban dontott az 
LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat kiirasarol. A palyazatban foglalt 8 lakas 
berbeszamitasanak biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatala az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben penziigyi fedezet biztositasat igenyli osszesen 18.351.500-Ft osszegben.
A sziikseges fedezet a 2021. evi maradvany terhere biztosithatd.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testiilet hataskore a Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 9. pontjaban es 23. § (5) bekezdes 14. pontjaban, 
valamint az Aht. 23. §-aban foglaltakon alapul.

3



A Kepviselo-testiilet hataskdret a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban KT SZMSZ) 
szabalyozza.
A KT SZMSZ 6. melleklet 6 pontja alapjan mindsitett tobbseget igenylo dontest igenyel az 
Onkormanyzat koltsegveteset erinto ugy.
Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek .../2022. (......... ) szamu

hatarozata
az LNR-J/2/2021. tfpusu lakaspalyazat berbeszamitasahoz szukseges penziigyi fedezet 

biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1 .) a LNR-J/2/2021 tipusu berlakas palyazatban foglalt berbeszamitasok fedezetenek 

biztositasahoz a 2022. evi koltsegvetesben 18.351.500- Ft osszegu eloiranyzatot biztosit a 
2021. evi maradvany terhere.

2 .) felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1. hatarozati pontban meghatarozott 
eloiranyzat betervezeserol az onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1.) pont eseteben 2022. januar 20., a 2.) pont eseteben az onkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesenek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, 
Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022. januar 11.

Kovacs Otto 
igazgatosag elndke
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