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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezí X
Humánszolgáltatási Bizottság v éIeméĺy ezi

Határ ozati j av as|at a bizotĺság számfu a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés
mestárwa|ását'

Tisztelt Képviselő.testület!

E|őzmény
A Képviselő-testület a I4l200I2. (I.19.) szźtmíhatźrozatában azugy döntött, hogy:
,,f . 0 Belaglminisztérium részére bérlőkijelżlési jog biztosítósával elviekben egyetért az

alábbi lakások esetében:
a. Dankó utca ]6' II. emeĺet 4. 3],5 nm; ] szobós;
b. Dankó utca ]6. III. em. ]. 44,2 nm; ] szobás;
c. Dankó utca ]6. III. em. 2. 37,2 nm; ] szobós;
d. Dankó utca 20. I. em. 8. 35,2 nm; ] szobás;
e. Dankó utca 20. II' em. 8. 34,8 nm; ] szobás;

2' felkéri a polgármestert a bérlőkijelalési jogot biztosító megállapodás részleteinek
belügłminisztériummal tÓrténő egleztetésére, azzal, hogl a megállapodás tervezetét
terjessze be jóváhagłásľa a testület elé.,,
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onkoľmaĺryzafunk a múltban és jelenleg is kiemelt hangsúlý fektet arra, hogy a rendőrség
hivatásos állományú munkatáľsai minél nagyobb szźmban Józsefuárosban telepedjenek le, itt
alapítsanak családot és munkájuktal, példamutatásukkal, közösségfoľmáló erejtikkel a kerület
fej 1ő dé sét szo| gáIj ak.

A Belügymirrisztęľ béľlőkijelölési jog biztosításaĺa iľanyuló kéľéssel foľdult
onkoľmrányzatunk felé, mely kérésnek eleget téve, ktil<in<is figyelemmel Józsefuaros és a
Beltigyminisztérium mintaértékű rendészeti, közbiztonsági szakmai együttműk<jdésére az
önkormányzati lakásállomány áttekintésre keriilt. Mindezek aIapján az elozóe|<ben hivatkozott
képviselő-testületi hatźlrozatban jelĺllt, 5 darab euľópai uniós fonásbóI felújított lakás
bérlőkijel<jlési joganak a Belügyminisztérium részére töľténő átengedéséről döntött a
Képviselő-testĹilet.

A képviselő-testületi határozatban jelĺilt lakások kizźró|ag a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitanysággal akÍív hivatásos- illetőIeg kozszolgźllati jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló személyekľe részér e kenĺlnének bérbęadásra.

A béľlőkijelĺjlési jog feltételrendszere a Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat tulajdonában
álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéről szőIő 1612010.(III.08.)
önkormanyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $ -ban kenilt szabáIyozásra.

A Rendelet l2. $ (1) bekezdése alapjan ,,Úi bé,tő-kijelÓlési jogot biztosító megáltapodásról,
és annakfeltételeiről a Képviselő-testület dant. A megóĺlapodásban részletesen lłell szabályozni a
bérlőkijelÓIésľe jogosult, a béľbeadó és a kijelah bérlő jogait és latelezettségeit, a bérlőkijelalési
jog głalrorolhatóságának szómát, vąlamint a bérlőkijelalési jog pénzbeli térítés vag,, egłéb
vagłoni értékíi szolgóltatás ellenében történik.,'

A rendelet 12. $ (2) bekezdése abéľlőkijelölésijog ellenéľtékeként igényelendő ellenértéket, a
(3) bekezdése peđig az e||enérték méľséklésének, vagy attó| történő eltekintetésének eseteit
szabáIyozza.

A Rendelet 12. $ (3) bekezdése szeľint ,l tulajdonosi jogokat gyalrnrló bizottsóg javaslatóra a
Képviselő-testület a bérlőkijelÓlési jog (2) belrezdésben meghatórozott ellenértékét mérsékelheti,
vag/ az ellenéľtéltől el is tekinthet, ha a lakást a bérlőkiválasztásra jogosult az alábbiakbąn
meghatározott j ogcímek alapj án hasznosítj a :

fl a VIII. kerületben szolgálatot teljesítő tűzoltót, rendőrt kívónják a lakńsra bérlőkent jelolni
szolgálati viszonyuk idej ére szólóan',,

Az elóterjesztés mellékletét képezi a Belügyminisztériummal és a Budapesti Rendőr-
főkapitĺínysággal egyeztetett 5 db lakás bérlokijelölési jogźra vonatkozó megállapodás
tervezete, melynek javaslom elfogadását a Rendelet 12. $ (l) bekezdése és a 12. $ (3)
bekezdés f) pontja alapján.

Kéľemaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

H,ł'rÁnozĺ,TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hatětrozat|arl időľe szóIóan, téľítésmentesen bérlőkijelĺilési jogot biztosít a Budapesti
Rendőľ- f ők apítćny ság r é szér e a
- Dankó utca16.II. emelet 4.3I,5 nm; 1 szobás;
- Dankó utca 16. III. em. |.44"2 nm: 1 szobás:



- Dankó utca 16.III. em. 2.37,2 nm; 1 szobás;
- Dankó utca}}.I. em. 8.35,2 nm; 1 szobás;
- Dankó utca}},II. em. 8. 34,8 nm; 1 szobás lakásokĺa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozatmellékletét képező megállapodźs aláítźsfua.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺíľidő: 1. pont esetén 2012. április 19.

2. pont esetén f012. április 30.

A végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztály, Kisfalu Kft.

Budapest, 20|2. április 10.

polgáľmester

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében ésmeubi7fbő|

/,,f'#r'.-^r#kf
a|jegyző

20i2 ÁPR 1 Ü




