
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

JEGYZOKONYVI KI V O N A T

Kesziilt: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Szocialis,
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 2022. marcius 22-en (kedd) 13:00 
oral kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 4. rendes iileserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

32/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy a meghivoban kikuldott 
napirendet ellbgadja.

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskorii eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Zart eloterjesztesek

1. Javaslat meltanyossagi tamogatas iranti kerelmek elbiralasara 
Eloterjesztd: Szili-Darbk Ildikd alpolgarmester ZART ULES

2. Javaslat a 2022. evi „Kiemelked6 Bolcsodei Munkaert” szakmai kitiintetessel
kapcsoiatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Hermann Gyorgy ZART ULES

3. Javaslat a Budapest VIII., Rakdczi ut szam alatti kozszolgalati
lakas berlojevel kotott Beruhazasi megallapodas modositasara 
Eloterjesztd: Jozsefrarosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Saletrom u.! szam alatti lakas
berlojevel kotott Beruhazasi megallapodas modositasara
Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazddlkodctsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES

5. Javaslat a Budapest VIII. keriiJet, Berkocsis utca . szam alatti epiiiet berloinek 
berleti jogviszonyaval kapcsoiatos dontesek meghozatalara 
Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES



6. Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 7' szam alatti berld
reszere torteno cserelakas es penzbeli terites lehetosegenek elutasitasaval, illetve 
berleti jogviszonyanak felmondasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

7. Javastat a Budapest VIII. keriilet, Fecske utca I" _ szam alatti berlo
berleti jogviszonyanak kozbs megegyezessel, penzbeli megvaltassal torteno 
megsziintetesere
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

8. Javastat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca ' ' szam alatti
lak&s berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

9. Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Koris utca ' . szam alatti takas
pdlyazaton kiviili minosegi lakascserejevel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

10. Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros utca " szam
alatti lakasok csatolasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

IL Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Nemet utca ‘ . szam alatti
takas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

12. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszfnhaz utca . ' . szam alatti
takas palyazaton kiviili minosegi lakascserejevel kapcsolatban 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

13. Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Szemafor utca ' szam alatti takas
palyazaton kiviili minosegi lakascserejevel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

14. Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Szigony utca . szam alatti berldinek berleti 
jogviszonyaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES
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II. Kepviselo-testiileti eloterjesztesek velemenyezese
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat az onkormanyzat talajdonabaifi allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. 
(VIL 22.) onkormaimyzati rendelet modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Hermann Gybrgy kepviselb

1. Javaslat a szemelyes gomdoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szold 56/2017. 
(XII. 20.) onkormanyzati remdetet modositasara
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat egeszsegiiggyel kapcsolatos dontesek meghozatalara 
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildikd alpolgarmester

4. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dimtesek vegrehajtasarol, az elozo 
files ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jeiemtosebb esemerayekrol es az 
atmemetiteg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

I. Atrahazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irasbeli el bl erjesztes ek)

Zart eloterjesztesek

Napirend 1.1. pontja: Javaslat meltamyossagi tamogatas iranti kerelmek elbfralasara 
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildikd alpolgarmester ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi OMkormamyzat Kepviseld-testiilete 
Szocialis, Egeszsegfigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

33/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igein, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigvi es Lakasiigyi Bizottsag jelen dontesevel javasolja a 
polgarmestemek, bogy „ „ , 1086 Budapest, Magdolna utca ' ' emelet

szam alatti lakos reszere a 04/386/2022. szamu iigyiratban hatralekkezelesi tamogatast 
allapitson meg 300.000,- Ft osszegben az eloterjesztes 1. szamu mellekleteben foglalt 
tartalommal.
Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 31.
A derates vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hmmamiszolgaltatass Ugyosztaly 
Csaladtamogatasj Iroda.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

34/2022. (HI. 22.) szdmu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag jelen dontesevel javasolja a 
polgarmestemek, hogy 1086 Budapest, Danko utca ’ emelet szam alatti,
de a 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/A. Eziistfenyo Idbsek Atmeneti Otthonaban tartozkodb 
lakes reszere a 04/171/2022. szamu iigyiratban rendkiviili telepiilesi tamogatast allapitson meg 
104.098,- Ft bsszegben az eloterjesztes 2. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.
Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaiadtamogatasi Iroda.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

35/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag jelen dontesevel javasolja a 
polgarmestemek, hogy . '' ’ 1086 Budapest, Danko utca . emelet . szam alatti
lakos reszere a 04/500/2022. szamu iigyiratban rendkiviili telepiilesi tamogatast allapitson meg 
120.754,- Ft bsszegben az eloterjesztes 3. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.
Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaiadtamogatasi Iroda.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

36/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag jelen dontesevel javasolja a 
polgarmestemek, hogy 1 ‘ , 1086 Budapest, Danko utca ‘ L . szam
alatti lakos reszere a 04/692/2022. szamu iigyiratban rendkiviili telepiilesi tamogatast allapitson 
meg 80.000,- Ft bsszegben az eloterjesztes 4. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.
Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaiadtamogatasi Iroda.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

37/2022. (III. 22.) szamu katarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag jelen dontesevel javasolja a 
polgarmestemek, hogy , 1085 Budapest, Jozsefkonit ?" " ’ ". szam alatti
lakos reszere a 04/32/202Z. szamu iigyiratban rendkiviili telepiilesi tamogatast allapitson meg 
148.000,- Ft osszegben az eloterjesztes 5. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.
Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.
A dontes vdgrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaladtamogatasi Iroda.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

38/2022. (III. 22,) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag jelen dontesevel javasolja a 
polgarmestemek, hogy' __________ _  a, 1086 Budapest, Danko utca ' ' szam
alatti lakos reszere a 04/586/2022. szamu iigyiratban rendkiviili telepiilesi tamogatast allapitson 
meg 100.000,- Ft osszegben az eloterjesztes 6. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.
Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csatadtamogatasi Iroda.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a 2022. evi „Kiemelked6 Boksodei Munkaert” szakmai 
kitiintetessel kapcsoiatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Hermann Gyorgy ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

39/2022. (HI. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Szocialis, Egeszsegiigyi es 
Lakasiigyi Bizottsaga ugy dont, hogy 2022. evben a „Kiemelkedo Bolcsodei Munkaert" 
kitiintetest az alabbi szemelyeknek adomanyozza:
1. Mohacsi Krisztina Jatekvar Bolcsode - kisgyermekneveld
2. Szolarov Ildiko Tiicsok-Iak Bolcsode - kisgyermeknevelo
3. Lakatos Ildiko Kozponti Szervezeti Egyseg - pszichologus
Felelds: Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag elnoke
Hatarido: a dontes napja, a kitiintetesek atadasanak hatarideje: 2022. aprilis 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly, 
Humankapcsolati Iroda
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Rakoczi ut' . szam alatti
kdzszolgalati Dakas berlojevel kotott Beruhazasi megallapodds modositasara 
Eloterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kdpviseld-testiilete
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

40/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, bogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerfikt, Rakoczi ut '. szam alatt talalhato,
42 m2 alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonu lakas berlojevel, ~ . .............. 2020.
oktober 2-an kotott Tamogatasi szerzodes 2022. oktober 2. napjaig tortend 
meghosszabbitasahoz, a szerzodes modositasahoz.

2 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont az 1.) pont szerinti Beruhazasi megallapodas 
modositas alairasara.

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Saletrom u. ~ ‘ .szam
alatti Dakas berlojevel kotott Beruhazasi megallapodas modositasara
Eloterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kdpviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

41/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, © mem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy
1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Saletrom u. .. szam alatt talalhato, 28 m2

alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonu lakas berlojevel, — a 2020. oktober
16-an kotott Beruhazasi megallapodas befejezesi hataridejenek 2022. oktober 16. napjaig 
torteno meghosszabbitasahoz, a szerzodes modositasahoz.

2 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont az 1.) pont szerinti Beruhazasi megallapodas 
modositas alairasara.

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napiirend L5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca /. szim alatti 
epiilet berfoinek berleti jogviszonyaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
Elolerjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ' ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

42/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igeu, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

I .) hozzajarul

a.) a Budapest VIII. 34792 hrsz-u, termeszetben 1084 Budapest, Berkocsis utca 
szam alatti, 34,55 m2 alapteriiletii, 1 szobas, komfortos komfortfokozatu 

lakasra szolo tekinteteben, T berlovel a hatarozatlan idotartamra fenallo
berleti jogviszonya kozds megegyezessel tortend megsziintetesevel egyidejiileg, a 
Budapest VIII. "1 hrsz-u, termeszetben a 1081 Budapest, II. Janos Pal papa ter 

szam alatti 1 szobas, komfortos komfortfokozatu, 43 m2 alapteriiletii 
lakas - felujitast koveto - berbeadasat, hatarozatlan iddre szoloan, a jovedelmi 
viszonyai es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, valamint a 
megallapitott lakber tipusnak megfelelo mertekii ovadekfizetesi fizetesi 
kotelezettseggel.

b.) a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben 1084 Budapest, Berkocsis utca
A szam alatti 19,66 m2 alapteriiletii, 1 szobas, komfort nelkiili 

komfortfokozatu lakas tekinteteben, " berlovel a hatarozatlan iddre
fennalld berleti jogviszonya kozos megegyezessel tortend megsziintetesevel 
egyidejiileg, a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben a 1084 Budapest, Vig utca 

. szam alatti 1 szobas, komfortos komfortfokozatu, 29 m2 alapteriiletii 
lakas - felujitast koveto berbeadasat, hatarozatlan iddre szoloan, a jovedelmi viszonyai 
es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, valamint a megallapitott 
lakber tipusnak megfelelo mertekii ovadekfizetesi fizetesi kotelezettseggel.

c.) a Budapest VIII. ' hrsz-u, termeszetben 1084 Budapest, Berkocsis utca '
. szam alatti - berleti szerzodes szerint - 30 m2 alapteriiletii, 2 szobas, komfort 

nelkiili komfortfokozatu lakas tekinteteben,
berlbkkel hatarozatlan idejii berleti jogviszonyanak Kozos megegyezessel 

tbrtcno megsziintetesevel egyidejiileg, a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben a
1084 Budapest, Lovassy Laszlo utca ' ~ szam alatti 2 szobas, komfortos
komfortfokozatu, 44 m2 alapteriiletii lakas - felujitasat koveto - berbeadasat, 
hatarozatlan iddre szoloan, a jovedelmi viszonyaik es a lakas komfortfokozata alapjan 
megallapitott berleti dijjal, valamint a megallapitott lakber tipusnak megfelelo mertekii 
ovadekfizetesi fizetesi kotelezettseggel.

d.) a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben 1084 Budapest, Berkocsis utca
. szam alatti, 18 m2 alapteriiletii, 1 szobas, sziikseglakas komfortfokozatu 

lakas tekinteteben, ” ’ berld hatarozott idotartamu - 2022. junius 30. napjaig 
fenallo - berleti jogviszonya kozds megegyezessel tortend megsziintetesevel 
egyidejiileg, a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben a 1084 Budapest, Lovassy 
Laszlo utca szam alatti 1 szobas, komfortos komfortfokozatu, 27 m2 
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alapteriiletu lakas - felujitasat koveto - berbeadasat 2022. junius 30. napjaig szold 
hatarozott iddre, ajovedelmi viszonyai es a lakas komfortfokozata alapjan megallapltott 
berleti dijjal, valamint a megallapltott lakber tipusnak megfelelo merteku ovadekfizetesi 
kdtelezettseggel.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) a.), b.), c.) d.) pontok 
szerinti cserelakasok felujftasat kovetoen a berleti szerzodesek megkotesere, valamint a 
berlok atkoltdztetesevel kapcsolatos intezkedesek elvegzesere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi igazgatoja
Hatarido: a 2.) pont eseteben: a cserelakasok miiszaki atvetelet koveto maximum 45. nap.

A dontes vegrehajtas^t vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca .
szam alatti berld reszere tfirteno cserelakas es penzbeli terites lehetosegenek 
elutasitasaval, illetve berleti jogviszonyanak felmondasaval kapcsolatos dontes 
nieghozatalara
Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazddlkoddsi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormamyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

43/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) nem jarul hozza a Budapest VIII. ~ hrsz-u, termeszetben 1084 Budapest, Berkocsis 
utca szam alatti, 31,57 m2 alapteriiletu, 1 szobas, komfort nelkiili
komfortfokozatu onkormanyzati tulajdonii lakas berloje reszere tbrteno cserelakas es/vagy 
penzbeli terites felajanlasahoz, a Budapest VIII., Berkocsis utca .' . szam alatti epiilet 
kiiiritese okan.

2) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy tegye meg a sziikseges intezkedeseket az 1. pontban 
foglalt onkormanyzati lakast erinto berleti szerzodes - Lakastorveny 26. § (1) es (4) 
bekezdese szerinti - rendes felmondasa erdekeben.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2.) pont szerinti felmondas megtetelere: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
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Napirend H.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Fecske utca
szam alatti berlo berleti jogviszonyanak kozbs megegyezessel, pdnzbeli megvaltassal 
tortend megszuntetesere
Eloterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazdalkoddsi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jdzsefvarosi dukormajiyzat Kepviselo-testulete 
Szaeialis, Egeszsegfigyi es Lakasiigyi Bizottsagaraak

44/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 mem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. . hrsz.-u, termeszetben Budapest VIII. keriilet, Fecske 
utca " . . szam alatti, 1 szobas, komfort nelkiili komfortfokozatu, 26 m2
alapteriiletu onkormanyzati lakasra ' ‘ berlovel fennallo, hatarozatlan
idotartamu berleti jogviszony kdzds megegyezessel, penzbeli terites elleneben torteno 
mcgszuntetesehez.

2 .) hozzajarul tovabba, a ” berlo reszere torteno penzbeli terites kifizetesehez a
lakas forgalmi ertekenek 25 %-os mertekevel egyenlo, 2.987.500,- Ft osszegben oly 
modon, hogy a penzbeli terites 25 %~anak megfeleld 746.875 Ft dsszeget a berleti 
jogviszony megszuntetesere iranyulo megallapodas alalrasat kbveto 15 munkanapon beliil, 
mig a fennmarado 2.240.625 Ft osszeget a lakas birtokba adasat koveto 15 munkanapon 
beliil kell a volt berlo reszere megfizetni.

3 .) kotelezi ” i volt berlot a kdzds megegyezessel torteno berleti jogviszony
megszuntetesere iranyulo megallapodas alairasat koveto 45 napon beliil, a lakas berbeado 
szervezet reszere, ingosagaitol kiiiritett allapotban torteno atadasara.

4 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t intezkedjen a berleti jogviszony megsziintetese, valamint a 
berlo reszere torteno kifizetes erdekeben.

Hatarido: 4.) pont eseteben: a megallapodas alairasara: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezett egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca ...
szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat K^pviseld-testiHete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

45/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. ___ helyrajzi szamu, termeszetben Budapest
VIII. keriilet, Kisfaludy utca . szam alatti, 2 szobas, 71,55 m2 alapteriiletu,
komfortos komfortfokozatu lakas berbeadasahoz jogcim nelkuli lakashasznalo
reszere.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t a sziikseges jogi intezkedesek 
megtetelere.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormamyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

46/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

II.

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsdg ugy dont, hogy

1 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. . helyrajzi szamu, termeszetben Budapest
VIII. keriilet, Kisfaludy utca ~ ' szam alatti, 2 szobas, 71,55 m2 alapteriiletu,
komfortos komfortfokozatu lakas berbeadasahoz ' ' jogcim nelkuli lakashasznalo 
reszere.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t a sziikseges jogi intezkedesek 
megtetelere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Koris utea . szam
alatti lakas palyazaton kiviili mtoosegi lakascserejevel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjesztd: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazddlkodasi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

47/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. helyrajzi szam alatt felvett bnkormanyzati tulajdonu 
ingatlanon allo epiiletben elhelyezkedo, termeszetben 1089 Budapest, Koris utca

szam alatti, 2 szobas, komfortos komfortfokozatu, 62,6 m2 alapteriiletii lakasra 
vonatkozoiian a ’.............berlovel fennalld berleti jogviszony kozos megegyezessel 
torteno megsziintetesehez,

2 .) az 1.) pontban irott berleti jogviszony megsziintetessel egyidejiileg, hozzajarul a Budapest 
VIII. helyrajzi szam alatti, termeszetben 1084 Budapest, Fecske utca ' ~

1 szobas, komfortos komfortfokozatu, 44,4 m2 alapteriiletii lakas megtekintett 
allapotban torteno berbeadasahoz " ' berlo reszere hatarozatlan idotartamra
szoldan, a lakasra vonatkozoan a jovedelmi viszonyok figyelembevetelevel megallapitott 
komfortos komfortfokozatu berleti dijjal, valamint a megallapitott lakber tipusnak 
megfelelo mertekii ovadekfizetesi kotelezettseggel az alabbi feltetelekkel:

a.) berlo a leadasra keriilo berlemenyet rendeltetesszerii allapotban adja at a cserelakas 
birtokbavetelet kovetd, legfeljebb 90 napon beliil.

b.)a cserelakas lakhatova tetelevel kapcsolatos miiszaki helyreallitas - sajat koltsegen - a 
berlo feladata, amelyet beruhazasi megallapodasban koteles vallalni. A beruhazasi 
megallapodasban rogzitett felujitasi munkak elkesziiltet, a berbeado szervezet a 
megallapodasban rogzitett idopontig ellendrzi, igy kulonbsen:

ba) az elektromos fogyasztoi halozat szabvanyositasat, szabvanyos merdhely 
kialakitasat ELMU iigyintezessel,

bb) amennyiben a lakasban van gaziizemii kesziilek, akkor gaz fogyasztoi halozat 
szabvanyositasat, gaztervvel, gazmeoval, FOGAZ iigyintezessel,

be) amennyiben a lakasban van kemenyhez kbtbtt kesziilek, akkor a kemeny 
szabvanyositasat (kemenybeleles + tisztitoidomok) FOKETUSZ iigyintezessel.

3 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti megallapodas es 2.) pontja 
szerinti berleti szerzbdes megkotesere.

4 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t hogy, a berlo reszere torteno penzbeli terites
kifizetesehez a ket lakas forgalmi ertek kulonbozetenek 50%-anak megfelelo, 1.370.000,- 
Ft osszegben. A penzbeli terites kifizetesere a visszaadott lakas birtokbavetelenek napjatdl 
szamiott 15 munkanapon beliil keriil sor.
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5 .) felhivja a berlbt, hogy az 2.) pontban megjelblt cserelakas birtokbavetelet kbvetd legfeljebb 
90 napon belul, az 1.) pontban irott berlemenyet az ingbsagaitol kiuritve, iiresen, 
rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas es kitakaritott allapotban adja le.

Felelbs: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatbja 
Hatarido: 3.) pont eseteben: a cserelakas muszaki atvetelet kbvetd max. 45. nap 

4.) pont eseteben: a cserelakas birtokbavetelet kbvetd 90. nap.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Nagy Fuvaros utca 
szam alatti lakasok csatolasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

Eldterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ' ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

48/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igemi, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

2.) a) hozzajarul a : berlo kerelme alapjan a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros
utca “ '. szam alatti, 21 m2 alapteriiletii, valamint a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros
utca szam alatti, 33 m2 alapteriiletii lakasok muszaki csatolasahoz azzal a
feltetellel, hogy berlbnek vallalnia kell az alapito okirat modositasanak koltseget, a 
megnbvekedb alapteriiletre vonatkozd lakber- es dvadek kiilonbbzet megfizeteset, es a 
muszaki egyesitessel, valamint a bovitessel kapcsolatos eljaras es munkalatok koltseget 
berbeszamitasi igeny nelkiil. Az epitesi-kivitelezesi munkalatok a telepiileskepi eljaras 
soran sziikseges tulajdonosi hozzajarulas meglete eseten kezdhetbek meg;

b) az 1.) a) pontban irott berlbvel hasznalati szerzbdest kell kbtni az epitesi-kivitelezesi 
munkalatok befejezeseig, legfeljebb 1 ev hatarozott idbre. Amennyiben a kijelolt berlo a 
berbeadastol szamitott 1 even beliil nem fejezi be, illetve epitesi engedelykoteles 
tevekenyseg esetdn 1 even beliil nem kap hasznalatbaveteli (fennmaradasi) engedelyt, a 
hasznalati szerzbdes hatalyat veszti. Ilyen esetben az elvegzett munkalatok utani megteritesi 
igenyt a berlbvel kdtott hasznalati szerzbdesben ki kell zami;

2. ) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti feltetelekkel tbrtenb beruhazasi 
megallapodas, es a hasznalati szerzbdes megkbtesere;

3. ) a telepiileskepi bejelentesi eljaras koteles tevekenysegre tekintettel, kbtelezi a berlbt a 
telepiileskepi eljaras lefolytatasahoz sziikseges intezkedesek megtetelere, amely a csatolas 
vegrehajtasanak feltetele;

4) a berlo kezdemenyezesere lefolytatott telepiileskepi bejelentesi eljarasban kiadott 
hatarozatban foglalt epitesi tevekenyseg folytatasahoz sziikseges tulajdonosi hozzajdrulast 
megadj a;
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5) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az 3. pont szerinti telepiileskepi hatarozat alapjan a 
tulajdonosi hozzajarulast adja ki;

6) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t az 1. a) pont szerinti epitesi-kivitelezesi munkalatok 
befejezeset es a csatolas szabalyszerusegenek ellenorzeset kdvetoen a berlovel fennallo 
berleti szerzodes modositasara.

Felelbs: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Hatarido:

2 .) pont eseteben: a telepiileskepi bejelentesi eljarasban hozott hatarozat kezhezveteletdl 
szamitott 30. nap;

5 .) pont eseteben: a telepiileskepi hatarozat keltet koveto 30. nap;
6 .) pont eseteben: az epitesi-kivitelezesi munkalatok befejezeset, es a csatolas 

szabalyszerusegenek ellenorzeset koveto 30. nap.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.11. pontja: Javastat a Budapest VIII. keriilet, Nemet utca
' szam atatti takas berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatatara
Eloterjeszlo: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ' ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

49/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 mem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

I .) hozzajarul a Budapest VIII. helyrajzi szamu, termeszetben Budapest VIII.
keriilet, Nemet utca ‘ szam alatti, 1 szobas, 22,50 m2 alapteriiletii,
komfort nelkiili komfortfokozatu lakas berbeadasahoz ’ > jogcim nelkiili
lakashasznalo reszere, 10 ev hatarozott idbtartamra szoloan - a lakber alapjat kepezd 
novelo es csokkento tenyezok figyelembevetelevel szamitott - jelenleg 4.009,- Ft/ho 
dsszegu berleti dij elleneben, tovabba a lakas csbkkentb-novelo tenyezok nelkiili 
koltsdgelvu lakberenek kethavi osszegenek megfelelo ovadekfizetesi kbtelezettseg mellett.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t az 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesdre.

Felelbs: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben: 2022. marcius 31.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
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Napirend 1.12, pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca .
szam alatti lakas palyazaton kiviili minosegi lakascserejevd kapcsolatban
Eloterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora vagyongazddlkoddsi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsaganak 

50/2022. (IH. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag ugy dont, hogy

1.) hozzajarul a Budapest VIII. arsz. alatt felvett, termeszetben Budapest VIII.
keriilet, Nepszinhaz utca 7" szam alatti 3 szobas, komfortos komfortfokozatu,
99 m‘ alapteriiletii lakas tekinteteben a _ berlovel fennallo berleti
jogviszony kozos megegyezessel tortend megsziintetesehez,

2 .) az 1.) pontban irott berleti jogviszony megsziintetessel egyidejiileg,

hozzajarul a Budapest VIII. . hrsz. alatti, termeszetben Budapest VIII. keriilet, Ulloi 
ut szamu, 1,5 szobas, komfortos komfortfokozatu, 39 m2 alapteriiletii
lakds megtekintett allapotban tortend berbeadasahoz ' i berlo reszere
hatarozatlan idotartamra szoloan, a lakasra vonatkozoan a jdvedelmi viszonyok 
figyelembevetelevel megallapitott komfortos komfortfokozatu berleti dijjal, valamint a 
megallapitott lakber tipusnak megfeleld mertdku ovadekfizetesi kotelezettseggel, valamint

hozzajarul a Budapest VIII. hrsz. alatti, termeszetben Budapest VIII. keriilet, Ulldi 
lit szam alatti 1,5 szobas, osszkomfortos komfortfokozatu, 40 m2
alapteriiletii lakas megtekintett allapotaban tortenb berbeadasahoz.............
berlo reszere hatarozatlan idotartamra szoloan, a lakasra vonatkozoan a jdvedelmi 
viszonyok figyelembevetelevel megallapitott osszkomfortos komfortfokozatu berleti dijjal, 
valamint a megallapitott lakber tipusnak megfeleld mertekii ovadekfizetesi 
kbtelezettseggel, az alabbi feltetelekkel:
a.). ...» berlo a leadasra keriilo berlemenyt rendeltetesszeru allapotban

adj a at a csereiaKasok birtokbavetelet kdvetd, legfeljebb 90 napon beliil.

b.)a cserelakasok lakhatova tetelevel kapcsolatos muszaki helyreallitas - sajat koltsegen - 
a berlok feladata, amelyet beruhazasi megallapodasban kdtelesek vallalni. A beruhazasi 
megallapodasban rogzitett felujitasi munkak elkesziiltet, a berbeadd szervezet a 
megallapodasban rogzitett idopontig ellenbrzi, igy kiilonosen:
ba) az elektromos fogyasztdi halozat szabvanyositasat, szabvanyos merohely 

kialakitasat ELMU iigyintezessel,

bb) amennyiben a lakasban van gaziizemii kesziilek, akkor gaz fogyasztdi halozat 
szabvanyositasat, gaztervvel, gazmeoval, FOGAZ iigyintezessel,

be) amennyiben a lakasban van kemenyhez kbtott kesziilek, akkor a kemeny 
szabvanyositasat (kemenybeleles + tisztitdidomok) FOKETUSZ iigyintezessel.

c.)a berlok a cserelakasokat az uj berleti szerzodes keltetdl szamitott harom evig nem 
cserelhetik tovabb es nem vehetik meg.
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3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti megallapodas es 2.) pontja 
szerinti berleti szerzodesek megkdtesere.

4 .) felhivja - • • - berlot, hogy az 2.) pontban megjelbll lakasok
birtokbavetelet koveto legfeljebb 90 napon belul, az altaluk jelenleg hasznalt Budapest 
VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 2" . szam alatti lakdst ingdsagaitdl kiuritve,
rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas es kitakaritott allapotban adja le a JGK Zrt. reszere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja 
Hatarido: 3.) pont eseteben: 2022. majus 31.

4.) pont eseteben: a cserelakasok birtokbavetelet koveto 90. nap.

A dontes vegreliajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szemafor utca
szam alatti lakas palyazaton kfviili minosegi lakascserejevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

51/2022. (HL 22.) szamai hatarozata 
(8 igen, 0 mem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. . helyrajzi szam alatt felvett onkormanyzati tulajdomi 
ingatlanon allo epiiletben elhelyezkedo, Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca

'. szam alatti, 2 szobas, komfortos komfortfokozatu, 59,31 m2 alapteruletii lakasra i " ' 
berlovel fennallo berleti jogviszony kozos megegyezessel torteno 

megsziintetesehez,

2 .) az 1.) pontban irott berleti jogviszony megsziintetessel egyidcjuleg,

hozzajarul a Budapest VIII. “ - ■ * - helyrajzi szam alatti, termeszetben Budapest
VIII. keriilet, Szemafor utca ' szam alatti, 2 szobas, komfortos komfortfokozatu, 
47 m2 alapteruletii lakas megtekintett allapotban torteno bdrbeadasahoz

berld reszere hatarozatlan iddtartamra, a lakasra vonatkozoan a jovedelmi 
viszonyok figyelembevetelevel megallapitott komfortos komfortfokozatu berleti dijjal, 
valamint a megallapitott lakber tipusnak megfeleld mertekii ovadekfizetesi kotelezettseggel 
az alabbi feltetelekkel:

a.) berld a leadasra keriilo berlemenyet rendeltetesszeru allapotban adja at a cserelakas 
birtokbavetelet koveto, legfeljebb 120 napon belul.

b.)a cserelakas lakhatova tetelevel kapcsolatos miiszaki helyreallitas - sajat koltsegen - a 
berld feladata, amelyet beruhazasi megallapodasban koteles vallalni. A beruhazasi 
megallapodasban rogzitett felujitasi munkak elkesziiltet, a berbeado szervezet a 
megallapodasban rogzitett idbpontig ellenorzi, Igy ktilbnosen:
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ba) az elektromos fogyasztoi haiozat szabvanyositasat, szabvanyos merdhely 
kialakitasat kozuzemi szolgaltatonal torteno iigyintezessel,

bb) amennyiben a lakasban van gaziizemu kesztllek, akkor gaz fogyasztoi haiozat 
szabvanyositasat, gaztervvel, gazmeoval, kozuzemi szolgaltatonal tortend 
iigyintezessel,

be) amennyiben a lakasban van kemenyhez kotott kesztllek, akkor a kemeny 
szabvanyositasat (kemenybeleles + tisztitdidomok) szolgaltatoi iigyintezessel

bd) furdoszoba szabalyos kialakitasa.

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.~t a hatarozat 1.) pontja szerinti megallapodas es 2.) pontja 
szerinti berleti szerzodesek megkotesere.

4 .) felhivja .............. berlot, hogy az 2.) pontban megjelolt lakas birtokbavetelet
koveto legfeljebb 120 napon beliil, az altala jelenleg hasznalt, 1.) pontban irott berlemenyet 
az ingosagaitol kiiiritve, kitakaritott es rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban 
adja Ie.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja 
Hatarido: 3.) pont eseteben: 2022. majus 31.

4.) pont eseteben: a cserelakas birtokbavetelet koveto 120. nap.

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.14. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony utca szam alatti 
berloinek berleti jogviszonyaval kapcsolatos dontesek meghozataiara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato ' ZART ULES

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

52/2022. (III. 22.) szdmu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy
1) hozzajarul

a) a Budapest VIII. irsz-u, termeszetben 1083 Budapest, Szigony utca
szam alatti, 22,23 m2 alapteruletii, 1 szobas, komfortos komfortfokozatu lakasra 

berlokkel a 2031. december 31. napjaig 
fennallo berleti jogviszonyuk kozbs megegyezessel torteno megszuntetesevel 
egyidejiileg, a Budapest VIII. . hrsz.-u, termeszetben 1085 Budapest, Baross
utca . szam alatti, 1 szobas, 37,15 m2 alapteruletii, komfortos
komfortfokozatu, dnkormanyzati tulajdonu lakas - felujitast koveto - berbeadasahoz 
hatarozott idore 2031. december 31. napjaig szoloan, a jdvedelmi viszonyaik es a lakas 
komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, valamint a megallapitott lakber 
tipusnak megfelelo mertekii ovadekfizetesi fizetesi kotelezettseggel.
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b) a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben 1083 Budapest, Szigony utca
. szam alatti, 64,7 m2 alapteruletu, 2 szobas, komfortos komfortfokozatu lakasra 

berlokkel a hatarozatlan ideju berleti 
jogviszonyuk kozos megegyezessel torteno megsziintetesevel egyidejuleg a Budapest, 
VIII. ~" hrsz-ii, termeszetben 1082 Budapest, Kisfaludy u.
alatti, 1,5 szobas, 62,08 m2 alapteruletu, komfortos komfortfokozatu, onkormanyzati 
tulajdonu lakas - feliijitast koveto - berbeadasahoz hatarozatlan idore szoloan, a 
jovedelmi viszonyaik es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, 
valamint a megallapitott lakber tipusnak megfelelo merteku ovadekfizetesi fizetesi 
kotelezettseggel.

c) a Budapest VIII. ... hrsz-u, termeszetben 1083 Budapest, Szigony utca .
szam alatti, 30 m~ alapteruletu, 1 szobas, komfort nelkuli komfortfokozatu lakasra
_ berlovel a hatarozatlan idej u berleti jogviszonyanak kozos megegyezessel

torteno megsziintetesevel egyidejuleg a Budapest, VIII. '* hrsz-u, 
termeszetben 1086 Budapest, Lujza utca ' szam alatti, 1 szobas, 29,50
m2 alapteruletu, komfort nelkuli komfortfokozatu, onkormanyzati tulajdonu lakas - 
feliijitast koveto - berbeadasahoz hatarozatlan idotartamra szoloan, a jovedelmi 
viszonyai es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, valamint a 
megallapitott lakber tipusnak megfelelo merteku ovadekfizetesi fizetesi 
kotelezettseggel.

d) a Budapest VIII. hrsz-ii, termeszetben 1083 Budapest,, Szigony utca
. szam alatti, 30 m2 alapteruletu, 1 szobas, komfort nelkuli komfortfokozatu 

lakasra berlovel a hatarozatlan ideju berleti jogviszonyanak kozos
megegyezessel torteno megsziintetesevel egyidejuleg a Budapest VIII.
hrsz.-u, termeszetben 1081 Budapest, Kiss Jozsef utca ‘ "5. szam alatti, 1,5
szobas, 34,20 m2 alapteruletu, osszkomfortos komfortfokozatu, onkormanyzati 
tulajdonu lakas - feliijitast koveto - berbeadasahoz hatarozatlan idotartamra szoloan, a 
jovedelmi viszonyai es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, 
valamint a megallapitott lakber tipusnak megfelelo merteku ovadekfizetesi fizetesi 
kotelezettseggel.

e) a Budapest VIII. • hrsz-u, termeszetben 1083 Budapest, Szigony utca
. szam alatti, 33,20 m2 alapteruletu, 2 szobas, komfort nelkuli komfortfokozatu lakasra 

berlovel a hatarozatlan ideju berleti jogviszonyanak kozos 
megegyezessel torteno megsziintetesevel egyidejuleg a Budapest VIII.
hrsz-u, termeszetben 1082 Budapest, , Leonardo da Vinci utca ' " szam
alatti, 44 m2 alapteruletu, 1 szobas, komfortos komfortfokozatu onkormanyzati 
tulajdonu lakas - feliijitast koveto - berbeadasahoz hatarozatlan idotartamra szoloan, a 
jovedelmi viszonyai es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, 
valamint a megallapitott lakber tipusnak megfelelo merteku ovadekfizetesi fizetesi 
kotelezettseggel.

f) a Budapest VIII. hrsz-u, termeszetben 1083 Budapest, Szigony utca
szam alatti, 31,20 m2 alapteruletu, 1 szobas, komfort nelkuli komfortfokozatu lakasra 

berlovel a hatarozatlan ideju berleti jogviszonyanak kozos megegyezessel 
torteno megsziintetesevel egyidejuleg a Budapest VIII. ' _J hrsz-ii,
termeszetben 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 1 . szam alatti, 34,43 m2
alapteruletu, komfort nelkuli komfortfokozatu, 1 szobas, onkormanyzati tulajdonu lakas 
- feliijitast koveto - berbeadasahoz hatarozatlan idotartamra szoloan, a jovedelmi 
viszonyai es a lakas komfortfokozata alapjan megallapitott berleti dijjal, valamint a 
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megallapitott lakber tipusnak megfeleld mertekii ovadekfizetesi fizetesi 
kotelezettseggel.

2.) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1,) a), b), c), d), e), f) pontok 
szerinti berlokkel a kbzos megegyezessel torteno megsziintetes iranti megallapodasok, es - 
a cserelakasok felujitasat kbvetoen - az uj berleti szerzodesek megkbtesere, tovabba a 
berlok atkoltoztetesevel kapcsolatos intezkedesek elvegzesere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2.) pont eseteben: a cserelakasok miiszaki atvetelet kbveto maximum 45. nap

A dentes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

II. Kepyiselo-testiileti eloterjesztesek velemenyezese
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyiivanos eloterjesztesek

Napirend 11.1. pontja: Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
berbeadasarol szold 25/2021. (VII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester, Hermann Gybrgy kepviselb

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

53/2022. (III. 22.) szamu katdrozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Polgarmesteri Kabinet, Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 11.2. pontja: Javaslat a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol 
szolo 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati rendelet modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

54/2022. (III. 22.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Hroda
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Napirend II.3. pontja: JJavasIat egeszseguggyd kapcsolatos dontesek meghozatalara 
Eldterjeszto: Szili-Dardk Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

55/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda

Napirend II.4. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok 
es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo flies 
ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrdl es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekiiteserol Eldterjeszto: Piko Andraspolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

56/2022. (III. 22.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi 
Iroda

Hermann Gyorgy s.k.
Szocialis, Egeszsegiigyi es 

Lakasiigyi Bizottsag 
elnoke

A jegyzokonyvi kivonat hiteles:

Czira EVa Mandula
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly 

Szervezesi Iroda 
irodavezetd

Czegledy Adam s.k. 
Szocialis, Egeszsegiigyi 
es Lakasiigyi Bizottsag 

alelnoke
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