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előterjesztés 1. számú melléklet

ľĺncÁr,r-a.ľooÁs
(Teľvezet)

amely létľej ött egyÉszróI

Budapest Főváľos VIII. kerůilet Jĺózsefváľosi onkorm ányzat
székhely: 1082 Btrcĺapest, Baross ll.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
torzsszám..135705
statisztikai számjel: I 57 3 57 I 5 -84I 1 -321 -0 I

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

másľészről

a Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely:
tor zsszám: statisztikai számi el :

képviseli

valamint

a Belügyminisztérium
székhely: 1051 Budapest, József Attila utca2-4.
torzsszáma: 311607
statisztikai számj ele : 1 53 1 1 605-84 1 1 -3 1 1 -0 1

képviseli Dľ. Tóth Lász|ó gazdasági és informatikai helyettes államtitkár,

kozött amai napon az alábbi feltételek mellett és tartalommal.

1. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a .''... l20I2.
(IV.19.) sztlmíhatározata a|apján a belügyi szervek lakhatási gondjainak enyhítése éľdekében a

o Budapest VIII.,
o Budapest VIII.,
o Budapest VIII.,
o Budapest VIII.,
o Budapest VIII.,

Dankó u.16.II/4.
Dankó u. 16. III/1.
Dankó u.16.III|2.
Dankó u.20.Il8.
Dankó u. 20. IIl8.

31,50 m2 I

44,16 mz 1

37,16 m2 1

35,16 fił 1

34,82ftŕ 1

szoba összkomfort
szoba összkomfort
szoba cĺsszkomfort
szobakomfort
szoba komfoľt

szám alatti ĺĺnkormányzati tulajdonú béľlakások többszĺjrĺjs béľlőkijelölési jogát biĺosítja
térítésmentesen, határozatlan időľe a Budapesti Rendőr-főkapítźnyságrészére.

2. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a bérlőkijelölési jogot a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat írásbeli éľtesítése alapján, annak kézhezvéte|étő| számitott 15 napon
belül gyakorolhatja.

3. Felek megállapodnak, hogy a bérlőnek jelöltek csak olyan személyek lehetnek, akik a Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII' keľ. RenđőľkapitćnysággaI aktív hivatásos-, kozszo|gźiatí
jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (továbbiakban együtt: szo|gźllati jogviszonyban) állnak.
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4' Felek megállapodnak, hogy a kijelölt béľlők bérleti szerzođéseinek időtartama a mindenkoľ
hatályos miniszteľi rendeletben, utasításban foglaltaknak megfelelően meghatározott, ezen tuI a
kijelölt béľlőknek vállalniuk kell, hogy a szolgáIati jogviszonyuk bármely okból történő
megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthatnak igéný. A Budapesti Rendőr-főkapitányság
váI|alja, hogy a kijelölt bérlő szolgálati jogviszonyának bármilyen okból tcirténő megszűnése
esetén 30 napon belül értesíti a tulajdonos Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefváľosi
onkormányzatźú.

5. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodással éľintett lakások a bérlőkijelölési jog
fennállása alatt sem bérlő, sem annak családtagjai, sem más szemé|y részére nem idegeníthető el.

6. A konkĺét bérlőjelölés soľán a Budapesti Rendőľ-főkapitányság a ťlzetendő lakbéľ összegének,
valamint a jelen megállapodásban rogzítetIek kivételével a bérleti szerződés egyéb feltételeit
jogosult előírni.

7. A lakásokat Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Kisfalu Józsefuarosi
Y agy ongazdálkodó Kft-n keľesztül üzemelteti.

8. Felek rcgzítlk, hogy amennyiben a Budapesti Rendőľ-főkapitányság a megáI|apodásban foglalt
bérlőkijelölési jogát az adott lakásľa vonalkozőan 3 hónapon keľeszttil nem gyakorolja, abban az
esetben a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
j ogosulttá válik béľlő kij elölésére.

9. A jelen megállapodás alapjáĺ létrejott szerzőďésekre - egyebekben - a lakások és helyiségek
bérletéľe, valamint elidegenítésiikĺe vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi LXxvIil.
törvény, továbbá a vonatkozó Budapest Jőzsęfváĺosi onkormányzat tulajdonában źiIő lakások
béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szőIő 1612010.(ilI.08.) számil
önkormányzatirenđelet, illetőleg miniszteri rendeletekben, utasításokban foglaltak aziráĺyadők.

Szerzódo felek jelen megállapodást, mint akaľatukkal mindenben egyezot jőváhagyőIagaIźirtźk.

Budapest,2012.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefr áľosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

poIgármesteľ

Budapesti Rendőr-főkap itźĺny sźę
képviseletében

Belügyminisztérium
Jogi szempontból ellenje gy zem:

Rimán Edina
jegyzó

nevében és mesbízásából

dr. Mészáľ Eľika
aljegyzo
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Fedezete: ' '... Dátum: Budapest, 2012'

Pénzügyi szempontból ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzngy i ĺj'gy o sńá|yv ezetó
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