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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő-testiilet e számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi tilés időpontj a:2012, január 19. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Belügyminisztérium részére bérlőkijelĺilési jog biztosíttsára

A napirendet rryl|tlzáľt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásához egyszerĺiminősített
szav azatíobb s é g sziiks é g e s.

ElorÉszÍľ o szpptv pzpn pcysÉc Ga.zoa'lrooÁ sl Ücyo szľÁI.y

KÉszÍrBrrp : DR. Iv,łN RonNp ÜcyoszrÁywBzpro

PÉNzÜcyI FEDEZETET IcÉľyel/Nrvĺ lcÉNyBĺ.. Ic,ą.zoles : ? a;
JocI roNľRoLL: ĺ?onp

TonvÉNypssÉcl pu-pNóRzÉs :

.r':s''{'Ĺ'
I
C

Ws
iuŕ)+.

Sý
'}Stt"

\N\\tt
A JEGYZOT

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ue]"meŕy.'ĺ X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatáľ ozatí j av as|at a bizottság sztnnán a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesńés mestáľsv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A Beltigyminisztęr megkereste Önkoľmányzatlxlkat, hogy a rendőrség hivatásos áltományri
tags ai számár a bi zto sítsunk b éľl akás okat b érlőkij e lĺj lé si j o g źúađásáv aI.

Budapest Főváros VIII. kęľiilęt Jőzsefvárosi onkormtnyzat a múltban és jelenleg is kiemelt
hangsúlý fektet arra, hogy a hivatásos állományú kollégfü minél nagyobb számban
Józsefuárosban telepedjenek le, itt alapítsanak családot és munkájukkal, példamutatásukkal,
kĺizö s s é gfo tmáLő eľej iikkel a keľĹilet fej 1 ő dé s ét szoIgá|j ák.

Jelenleg az alábbi cinkormányzati |aktsok esetében biztosítunk béľlőkijelcilési jogot hivatásos
állománvú személvek részére.
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Ssz [ngatlan címe Kijeliilő szerv

I Asztalos S. utca 7 fszt.7. BRFK
2 Dankó utca17 fsń..13. BM
a
J Dobozi utcaT-9.2/I2. Fővárosi Tuzoltő Parancsnokság

4 József utca 47 .2l2. BRFK
5 Koszorú utcaf3 fszt. 5. Főváro si T úzoltő Parancsnokság

6 Leonardo da Vinci utca23.fsń..14. Rendőľség
7 LovassY LászIő utca 4. I/9. BRFK
I Szigony utca 8. 7/38. BRFK
9 Szigony utca8.9152. ORFK
10 Szigony utca8.7/39. BRFK
11 Szigony utca 8. 8/4ó. BM
Tf Szisony utca9.5lf5. ORFK
13 Szigony utca 8. 4/18. Końćrsasági orezred

I4 Szigony utca8.6134. Kĺjztaľsasági orezred
15 Szisony utca8.9148. BM
t6 Szigony utca 5. 8/31. HM
I7 Tomő utca56.Il25. Rendőrsés

20O2-bęn egytittműködési megállapodást kötöttiink az onkoľmanyzatlrk á|ta| alapított
Józsefuáros Kĺizbiztonságáért Koza|apítvfulnya| és térítésmentesen a tulajdonába adtuĺlk 72

darub lakást. A Kozalapítvtny a lakásokat kizźrőIag a VIII. kerületi Rendőľkapitanyságnál
szolgálatot teljesítő személyek részére adhatja béľbe, ezek a lakások az alábbiak.

ssz. Ingatlan címe
I Baross u. 13/A VIII. em. 21.

2 Baľoss v II7 .IX. em.32.
a
J Diószeghy u. I7 .I. em.7 .

4 Fiumei ift 12.1.6.
5 Fiumęi i,t2I-23 VI.lh. 1

6 Illés u. 24.Fsz.3,
7 Kaľácsonv S. u. 2/C 3.em.47.
8 Nap u. 3I.2. em.27

9 Práter u. 58' II. em. T23.

10 Szigony u. 8. 14. em. 80.

11 Ttjmő v 40-46.8.em. 89.

T2 Tömő u. 40-46. 14. em. 16.

Fęntiek alapjánjelenleg ĺisszesen 29 hivatásos állomaný személy, illetve családjuk részéte
bizto sít lakhatást onkormány zatunk.

Nemcsak a múltban volt számunkĺa fontos a rendőrlakások tigye, hanem jelenleg is sokat
tęszünk azért, hogy a Rendőľség a jövőben vonzóbb munkafeltételekęt kínálhasson a rendőľi
pá|yát vá|asztő fiatal csaláđok számára.



A Magdolna Negyed Pľogram II keretében a Lujza utca 14. szám a|atti onkormźnyzati
épületben Rendőľlakás pľojektet valósítunk meg. Az épület korábbi béľlőit kikölttiztetttik és

az éplĺlet teljes felújításáról, tĺta|akításźtót döntöttĹĺnk. A tavalyi év első félévében kerĹilt sor
az épuIet felújításanak I. üteméľe, melynek nettó összköltsége 42.372.433,- Ft volt.

A lakások kialakítása a II ütem részétképezi, költségvetése nettó 96.201.491,- Ft. A szęrzőďés
szeľinti befejezési hatźnidó 2012. március. A VIII. keľületi Rendőľkapitárrysággal kötött
egyĹittmúkĺidési megátlapodás aIapjtn az eIozetes tervek szerint f0I,f . nyaráĺ költözhetnek be

a jőzsefvérosi ľendőľök az a|źhbi 12 darab felújításra kerülő lakásba.

Lujza u.
1,4.

alapterület nm

Fsztll. 35.91
FsztlZ. 35.75

ĺ'lI. 39,07
r/2. 38.43
r/3. 57.87
rl4. 42,84

r/5. 43.70
T/1. 37,93
II/2. 38,25
II/3. 57.73
IT/4. 42.78
r/5. 43.72

osszesen s13.98

A Beltigyminiszter kérésének eleget téve kĺłlanas figlelemmel Józsefváros és a
Beĺtłgłminisztérium mintaérték{Í rendészeti, kazbiztonsógi szalcĺnai együttm{Íkodésére
áttekintettem az önkormányzati lakásállományt, és - a már fent részletezętt 42lakáson felül -

további 5 daľab európai uniós fonásból felújított lakás bérlőkijelölési jogĺĺnak a
Belügyminisztérium tészérę történő átengedésére teszek javaslatot. Ezek a |akások az
alábbiak:

o Dankó utca ]6. II. emelet 4. 3],5 nm; ] szobás;
o Dankó utca ]6. III. em. ]. 44,2 nm; ] szobás;
o Dankó utca ]6. III' em. 2' 37,2 nm; ] szobás;
o Dankó utca 20. I, em. 8. 35,2 nm; ] szobás;
o Dąnkó utca 20. II' em' 8. 34'8 nm; ] szobós;

A Budapestlőzsefvźtosi onkormźnyzattulajdonábaná|Iő lakások bérbęadásanak feltételeiről,
valamint a lakbér méľtékéről szőLő l6l2010.(m.08.) sztlmu ĺlnkormanyzatí rende|et 12. $

szabá|yozza a bérlőkijelölési jog kéľdését.

,,]2.s Q) ui tĺrlĺ.lĺijeltilésí jogot biztosító megállapoďósról, és annak feltételeirdl a
Képviselő-testiilet dijnĹ A megállapodásban részletesen lrBll szabályozni a bérlőkijelalésre
jogosult, a bérbeadó és a kijeĺolt bérlő jogait és kôtelezettségeit, a bérlőkijelolési jog
głalrorolhatóságának számát,vąlamint a béľlőkijeĺalési jog pénzbeli térítés vagł egłéb vagloni
értékű szol gáItatós ellenében történik.

(2) A b érlőkij elolé si j o g ellenértékeként i gényelendő ellenérték:



a.) egyszeri alkalomra a lakás bekalnzhető forgalmi értékenek: 5}o%-a,

b.) egynél tobb alkalomra a lakás bekalfuzhetőfogalmi éľtékének: I00oń-a.

(3) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsóg javaslatóra a Képviselő-testüĺet a bérlőkijelölési
jos Q) belrBzdésben meghatórozott ellenértéket mérsékelheti, vagl az ellenértéhől el is
tekinthet, ha a lakást a bérlőkiválasztásra jogosult az alábbiakban meghatáľozott jogcímek
alapján hasznosítja:

a) a rendelet feltételei szerint szociális bérletre jogosult bérlőt kívón a lakńsra
jelalni,

b) elhelyezési kötelezettség teljesítése érdekében kíván a lakásra bérlőtielalni,
c) onkormányzat fenntaľtasában miÍködő intézmény dolgozóját kívĺźnjók a lakasra

béľlőkent jelt;lni a munkaviszony idejére,
d) ĺ)nkormányzati feladatok elvégzésében kazreműkadő gazdasági táľsasógok

dolgozóját kívánják a lakásra bérlőként jelt)Ini a munkaviszony idejére,
e) onkormányzat által létrehozott alapítvány dolgozóját kívánjók a lakásra bérĺőként

jelölni a munkaviszony idejére, ideértve azt is, hą az onkormónyzat bocsájtotta a
I e gmagas abb értékíj v agyont az alapínány r endelkezés ér e,

fl a WII. keriiletben szolgúlatot teljesí.tő tííaoltlít, rendőrt kívdnják a lakdsľa
béľlőként jelölni szolgdlati viszony uk idejére szólóan.,,

A fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 5 db lakás bérlőkijelölési
jogĺának átengedésének elvi támogatástról dönteni szíveskedjenek. A döntéstinket követően
nyílik mód a bérlőkijelölési jogot biztosító megállapođás részleteinek a
belügyminisztériummal tclľténő leegyeztetéséľe. A megállapodás tervezet jóvĺíhagyásźĺrő| a
Képviselő-testület fo g dönteni.
Kéremazalábbihatźnozati javaslatelfogadását.

Hĺ,rÁnoz,ł'TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Belügyminisztérium részére béľlőkijelolési jog biztosításával elviekben egyetért az
alábbi lakások esętében:

o Dankó utca ]6' II. emeĺet 4. 31'5 nm; ] szobás;
o Danko utca ]6. III. em. ]' 44,2 nm; ] szobás;
o Dankó utca ]6. III. em. 2' 37,2 nm; ] szobás;
o Dankó utca 20. I. em. 8' 35,2 nm; I szobós;
o Dąnkó utca 20. II. em. 8. 34,8 nm; ] szobós;

2. felkéri a polgármestert a bérlőkijelölési jogot biaosító megállapodás részleteinek
belügyminisztériummal tcirténő egyeńetés&e, azza|, hogy a megállapodás teruezetét terjessze
be jóvĺĺhagyásra a testület elé.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 1. pont 2)Iz.január |9.,2. pont az egyeztetések|ezźlrásźi követő 30 napon belül.

A vé grehaj tástft v é gző szerv ezeti e gysé g : G azdá|ko đás i Ü gyo sztály

Budapest, 2012. januaľ 09.

Tĺirvényességi ellenőľzés :

a j e gy zőt helyettesítő a|j e gyző


