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Képviselő.testĺilete számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

A Tisztelt Képviselő-testiilet a 2011. februĺľ |7. napjźn megtaľtott tilésén a Józsefurĺrosi
onkonnĺányzat fulajdonában lévő lakások lakbér métékének kettő frázisban töľténő
emeléséről, vďamint a szociális helyzet a|apjźn megállapítható lakbér igényléséľe beérkezett
kérelmek alapjźn, a szociális lakbér jogosultsági feltételek vőitozźlsárőldĺintĺitt.

A döntés figyelembevételével keľĹiletĹinkben a lakbér mértékének emelése, az alabbiak szeľint
ďakul:

|.) Az első fĺázisban a szociáIis lakbér nem emelkedett, mivel csekély méľtékíi lett volna
az emelés tĺlbbletbevétele, a szociális jelleggel béľbe adott lakások alacsony
darabszźlmamiatĺ. 20|1. év ápľilis hó 1. napjátőI - ąz első fiizisban - csak a kĺlltségelvĺĺ
lakbér és a piaci alapú lakbéľ emelkedett |O%-kal..
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Előterjesztő :Kovács ottó ügyve zető igazgatő

A képviselő-testiileti ĺilés időpontj a: 2011. szeptembeľ 15. . sz. napiľend

Táľgy: A szociális lakbér jogosultsági feltételek vźitozásźľ;ą illetve annak az e|olrényzatra
és bevételľe gyakorolt hatźsźravonatkozó aĺalízis,z}|t. februar 22.e és20l1. augusztus 31-
e közötti időszakban.

A napirendet gyuzárt iilésen kell trĺľgyalĺi, ahatźrozat e|fogadásźůtoz eg.vszeriÍ/minősített
szav azat1obb ség sziiksé ges.

ElorÉszÍľo sZERVEZETI pcvsÉc: Klsľeĺ,u Kľr. .í)
KÉszÍrerre: IIaĺou Ke.ľłI,rN nooe.vezpľo o, 

, /
.F

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉľrye/ľpv lcÉlłrBI.. Ic,q,zolÁs :

iŁ
Ýlá--ł /"-4

r
,,, €*ř

e. ĺecyzor HELYETTEslro ĺtlpcyzo

JocI roNľRoI,l: fo4
TonvhľyessÉcl pl.lp1onzÉs: llĺ.

ćfrł..

VáľosgazdálkodásiésPénzüryiBĺzottságvé|eméĺyezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Határ ozatí j av as|at a bizottság' számáÍ a:

A Városgazdálkodási és Péĺziigfi Bizottsáď Humiínszolgźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiileürek az e|őteriesztés mestĺáÍwalását.



2.) A mĺásodik fázís: 2012. évtől kezdve minden évben a bérbeadó, mindegyik típusú
lakbér méľtékét felülvizsgĺílj a.

A Tisztelt Képviselő-testiilet ngyanezeÍI tilésén đĺintött a szociiális helyzet ďapjrĺn
megállapítható lakbér igénylésére beéľkezett kérelnekre ťrgyelemmel, a szociális lakbér
jogosultsági feltételek vźtltozásćrő|. A 73l20|1.(II.17.) számu határozatábarl felkéĺte
Taľsaságunkat arr1 hogy a jogosultsági feltételek vźt|tozásra, illetve annak az eLőlĺányzatra és
bevételre gyakorolt hatlísĺáról a Képviselő-testiilet 20|1. szeptember első rendes u|ésére az
anďízist készítse el.

A szociá]is lakbér megźúIapítźlsara vonatkozőan ajogosultsági kĺir bőviiléséről a bérlők teljes
körű tájékoztatása _ úgł írásban (a lakbéľemelésre vonątkozóan meglctildatt lakbérlrĺizlőkkel
egłidejűleg), mind a személyes tjgłfelfogadás allralmőlal - megtörtént.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy Taľsaságunk a rendeletmódosítas
haüálybalépését megelí5zo zárő időpontban - 2011. janudr jl, napján - 4|7 db, míg a
rendeletmódosítrĺst követően a vizsgźiat zéttěsát jelentő 20||. augusztus 3l. napján 395 db
szociális lakbérľel bérbe adott lakást taľtott nyilvlín.

A szociális helyzet alapjźn megállapítható lakbéne jogosultak köréből _ ľlyilvántartósunk és a
Józsefvárosi onlrormányzat Polgźrmesteri Hivątal Humánszolgáltatási Üglosztály Szociális
Irodájának adatai szeľint _ f0|0. január hónapban 27|, 20|1. január hőnapban 2I4,
20II. augusztus hónapban 224 lakbértámogaüásba részesiilő, szociális lakbéľre jogosultat
taľtottunk nyilvĺĺn.

A szociális helyezet alapjĺán megállapítható lakbérľe jogosultak köre 201|. febrvaľ 22.
napjától (a rendeletmódosítás hatályba lépésének napja) bőviilt. Taľsaságunkhoz
20|1. február 22. napja és 2011. augusztus 3 1. napja között, szociális lakbér megźůIapitźsára
vonatkozóan 104 db kéľelem érkezett. 

^zti 
jogosultsági feltétęleknek ebből 99 kéreLmező

felelt meg, és 5 kérelmezókére|métutasítottuk el.

Megállapítható, hogy a jogosultsági kör bőviilésével a szociźiis lakbér megá||apitásźra
vonatkozóan benyújtott kérelmek szánrla nőtt ugyan, azonban a szociális lakbéríĺ bérlakások
száma összességében 2010. évben 4I7-rí3I402-re' majd20|1. augusztusra 395-ľe csökkent,
illetve stagnáló tendenciát mutat.

Ez a megállapítĺás a lakbértámogatásban részesiilők szźĺnétbarl is megmutatkozik, mig
2010. évben folyamatosan csĺikkenő tendenciával - 271-ről 2]7-re csÓklrpnt -'20|1. janu.ĺrtól
augusztusig 21 4-rő| 224-re v áltozott.

A stagnĺíló tendencia oka, hogy _a szociális lakbérre jogosultak kaének bővijlése, a novekedő
szociálts lakbéľ számlinak növekBdése ellenére -az e|oző időszakban szociális lakbéne
jogosultak,YdW nem kérték újľa szociális lakbéľ igényfüet, vagy tntozas miatt megtagadásľa
kertilt kérelĺnfü, mivel sem havi, sem részletľtzetési kĺitelezettségiiknek nem tettek eleget. Ez
a|apjźn megközelítőleg ugyanannyi szociiĺlis lakbéľt ĺí]lítottunk vissza kĺiltségelvű lakbéľe,
mint amennyi új szociális lakbért állapítothrnk meg.

Tlíĺsaságunk Díjbeszedési kodája elkészítette az a|źtbbitáb|źnatok szeľinti kimutatást, amely a
lakbéremelés előiľanyzatra és bevételre gyakorolt hatrását mutatja.



Hónapok

Lakbéľ
eIőíľás
bľuttó

összesen

vá|tozás
e|őző

bľuttĺíhoz
%"-ban

február 43 926 464
marclus 46 087 643 r04.9f
április 50 467 767 109.50
matus 49 997 768 99.07
lunrus 49 s03 s41 99,01

iú1ius 47 631 077 96.22
aususzfus 48 402 559 r0r,62

Lakbéľ előíľás vá|tozása Ft Lakbéľ bevétel változása Ft

Szocĺális
lakbéľek
db száma

387
382
376
384
387
389
39s

Lakbéľ
bevétel
bľuttó

összesen

változás
e|őző

bľuttóhoz
o/o-ban

40 064 670
42 615 532 106,37
43 784 856 102,74
44 552 s48 101.75
44 842 14r 100.6s
45 549 632 101.58

43 845 347 96,26

Lakbéľ előíľás es bevétel változása Ft.ban és százalékban

Hónapok

Lakbéľ
előíľás
bľuttĺí

łisszesen

vá.Jrtozás
e|őző

bruttóhoz
%"-ban

Lakbér
bevétel
bľuttó

fisszesen

változás
e|őző

bľuttóhoz
%o-ban

február 43 9f6 464 40 064 670
április 50 467 767 114.89 43 784 856 109.29

augusztus 48 402 559 9s.9r 43 845 347 100.14

A második táblźľ;at készítésének oka az áttekinthetőség és összehasonlíthatóság, mivel a
lakbéremelésről a döntés februáľ hónapban született, a költségelvú és a piaci lakbérek emelése
április hónapban megtdľtént, valamint azelemzéskor az utolsó Lęzárthónap źV auguszh]s.

A táblazat aďataibő| megállapítható, hogy a lakbéremelés döntésének hónapjtůloz, azaz ez év
februárhoz viszonýtva ápľilisban, a 70 %o-os mértéku, költségelvĺi és piaci lakbéremelés
hatźsfua9'5 %o-al emelkedett ak'lszźmlźzott lakbér e|oĺrása, tekintettel aľra, hogy a szociális
lakbér mértéke nem változott. A kjszźmlázott lakbér ęlőírrĺsa május, június és július
hónapokban csökkenő tendenciát mutat az eLőző hónapokhoz viszonýtlla. Tehát a szociĹĺlis
lakbér megźi|apítźtsáľa vonatkozóan folyamatosan benyújtott kérelmek elbírálása után, a
lakásbérlő kérelme a\apjźn - a szociális lakbér jogosultsági lrôr bőviilése folytán - csökkent
az e|oírás.

A tÍb|ázat ađatai szerint ugyaÍIez a tendencia mutatkozik a lakbérbevételek alakuliĺsában is, a
költségelvíĺ és piaci lakbérek emelése miatt a bevétel megemelkedett.

Fent leírtakat figyelembe véve, javaslom a 73ll20|l.(I. 17.) száma Képviselő-testiileti
hatźa ozatr a aďott etemzés elfo gadás át.

Kérem,aza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadĺását.



H.łr,(noza.ľI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy aKisfalu Kft. által 20II. február 22.napja és 2011.
augusztus 3l. napja kiizötti időszakra vonatkozóan a szociális lakbér jogosultsági feltételek
változésźra, illetve annak az e|oirźnyzatra és bevételre gyakorolt hatź'séra adott elemzését
elfogadja.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáńdő: azoĺlĺa|

Budapest, 2011. augusztus 31.

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő
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