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BBreRĺpszTÉSRE ALKXLMAS :

Városgazdálkodási és Pénzüryi BÍzottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi tr

Hatźlr o zatí j av aslat a bízoÍtság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|óterjesztés megfźtr gya|ástú.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Józsefuáľosi onkormaĺryzat megbízásábőI a Kisfalu Józsefuarosi
Yagyoĺgazdálkodĺĺsi Kft. - a Budapest Józsefvárosi onkoľmónyzat Képviselő-testületének
202/2012.(W.21.) szómú dontése alapján - a pá|yazat benyújtásakor legalább 3 éve,
hatfuozatlan vagy határozott időre sző|őan, a Jőzsefvźros onkormźnyzat Polgiĺrmesteri
Hivatal köztiszľviselői, iIlętve más do|gozői, a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott
költségvetési szervek kozalka|mazottai és más dolgozőí, az önkormányzati feladat- és

hatasköroket jogszabźů.ynál fogva e||átő személyek, aJőzsefvźrosi onkormźnyzatkizrárólagos
vagytĺibbségi tulajdonźhan |évő gazdasźąi taľsaságĺínak a dolgozói tészére, önkoľmrányzati
bérlakások bérbeadásráľa ,,KSZ|2012 típusú'' rryi|t páIyźzatot írt ki, alábbiakban felsorolt és

megnevezett 5 daľab tires bérlakás terhéľe.

1.) Budapest, VIII. Kőris u. t)la.IlL. 1 szoba 34,80 fił komfoľtos
2.) Budapest, VIII. Práteľu.55.IJI.25. f szoba 69,14m. komfoľtos
3.) Budapest, VIII. József körut 48,II1I2. 3 szoba+ hall 
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4.) Budapest, VIII. József u. 4I.Il8. 1,5 szoba
5.) Budapest, VIII. Magdolna u.12.II/38. 1 szoba

felkomfoľtos
komfortos

A tulajdonosi dĺintés alapjźn, apáIyázaton elnyert lakások bérbeadasa, a kĺivetkező feltételek
vállalása mellett tĺjrténhetett: 1 év határozott időre szóló bérleti szeľződésse|, a pá|yénati
kiírásbarr je|zett lakbéľ lravi nrértéke kétszeresének rrregfelelő óvadékfizetési kĺjtelezettséggel,
előbéľleti jog biztosításával. A nyeľtes pá|yáző kĺjteles a Kisfalu Kft. onkormanyzati
Hźlzkezelő lrodź$ával külön megállapodásban rogzített felújítási munkálatokat legkésőbb a
béľleti szerzódés |ejártanak napjáig elvégezní. A hataľidő |ejártft követően - a kijelôlt bérlő
kérelmére - a bérleti szerzođés meghosszabbítható legfeljebb 5 évľe szőIőan, előbérleti jog
bínosításźtva|, ha a bérleti szerződésben foglalt összes kotelezettségének hatĺĺľidőn belül
eleget tesz.

Apćiyéĺz;at kiírásának időpontja: 20l2.jú1ius 2. (hétťó), míg a benyijtásĺának hataĺideje:2012.
szeptember 17. (hétf(') |7', őta volt. A meghirdetett 5 db lakásból 5 db lakásra nyújtottak be
páIyźnati anyagot. A,,KsZl2012 típusú'' nyíLtpáIyźlzatbontása2012. szeptembeľ 18. (kedd)
14.00 órakor kezdődött és 16.00 óľakor fejeződött be. A pá|yazat eredményét a Budapest
Józsefuárosi Önkoľményzat Képviselő-testiilete áI|apitja meg, legkésobb 2012. november 16.

napjáig.

A páIyźnaton az a személy vehetett részt..

aki a pźlyázata benyujtásakor legalább 3 éve, határozatlan vagy határozott időre
szólóan:
a) a Józsefuiárosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatal kĺjztiszťviselője, illetve más

dolgozója, vagy
b) a Józsefuaľosi onkormányzat áItaI fenntartott kĺiltségvetési szervek

kozalka|mazottja,illetvemásđolgoző ja,vagy
c) az önkormányzatí feladat- és hatáskĺjľĺjket jogszabá|yĺáI fogva eLIźtő személyek,

vagy
d) a Józsefuríľosi onkoľmlínyzat kiziíĺólagos vagy többségi tulajdonában lévő

gazdasági tarsaságaĺrak a dolgozőja.
aki sajźlt maga, illetve a vele egyĹittkdltĺiző hozzźtartozőja lakóingatlan
tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogźxa| nem rendelkezik vagy amennyiben
rendelkezik,annakhasmá|atábanĺinhibájĺínkívĹilakadályoztatvavan,
aki báľmely cinkormanyzatná| hatźrozott idejiĺ' előbérleti jog nélkiili önkormĺínyzati
tulajdonri lakás bérlője'
aki magantulajdonú lakás béľlője,
aki albérlő, csa|áđtag, szívességi lakáshasználó, bĺĺľmely önkormrányzatntll
ĺinkormĺĺnyzati tu|ajđonú lakás jogcím nélkiili lakáshasmálója
aki bĺáľmely önkormanyzatnáI hatźttozott idejű, előbérleti jog nélkĺili önkoľmanyzati
tulajdonú lakásban nem hźnastaľsi illetve élettaľsi viszonyban bérlőtlíľsként (kivéve
akik már elvóltak, vagy élettársi viszonyukú kazjeglzői okiratba foglalva
megszűntettĺźk) lakó, és a |akásra fennálló bérleti jogviszonyát a megkötendő bérleti
szerzodés aIáítź.sáig megszĹinteti, s ennek teljesítését igazolja is,
akinek nincs helyi adőtartozása, önkormányzatibérleménye után bérleti vagy
hasznéiatiđijjal,,ktilönszolgéůtatásiđíj jalnemtartozik,
al<lapá|yázatbeĺyujtásźramegéilapítotthataľidőtőIszámított:

20 éven belül nem sziĺntette meg önkormźnyzatí lakásľa szóló bérleti jogviszonyát
téľítés ellenében
20 éven belül neki felróhatóan, jogellenesen ĺjnkormányzati bérlakását nem
ruháńa át.

53,f0 fiŕ
36,00 fiŕ



20 éven beliil 50% vagy anrláI nagyobb tulajdoni aľźnyban lévő lakóingatLarĺźi
nem éľtékesítette'

a\<l apźtlyazati hirdetményben kiilön jelölt és felsorolt munkálatok e|végzésétvźi|alja.

osszesen 47 db páIyázati anyagot vásáľoltak meg' de ebből mindĺlsszesen az elóírt határidőre
24 db pźl|yazatot nyújtottak be. A 24 pá|yazőból 18 páIyaző hiĺĺnyosan nyújtotta be a
pá|yźzatát, mivel apáIyázati anyaghoz a szĹikséges igazolásokat nem teljes köriíen csatolta, 1

a pźtIyáző, ill. a vele egyiittköltöző hozzźiartozó beköltozhetó lakóingatlan tulajdonjogríľól
vagy haszonélvezeti jogaľól szóló nyilatkozatot nem tanúztatta és nem írta alá, valamint 5

pá|yaző peđig nem a Józsefuáros onkoľmanyzat Po|gźrmesteľi Hivata| koniszĺĺiselője,
illetve más dolgozőja, a Józsefuarosi onkormanyzat źůta| fenntaľtott kciltségvetési szervek
koza|kaImazottja és mas dolgozőja, az önkormanyzatí feladat- és hatásk<jrĺiket jogszabáIyná|
fogva ellátó személy, a Jőzsęfrĺárosi onkoľmźnyzat kizaľólagos vagy többségi tulajdonában
Iév ó gazďasági tarsasá gźnak a đolgozőja.

Tájékońatjuk a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy apáIyźző pá|yázata érvénýelen:
haapá|yáző aptiyźuati felhívásban meghatźrozott feltételeknek nem felel meg,
haapá|yázó valótlan adatot közöl,
haapá|yázó nem csatolja a sziikséges igazolásokat a jelentkezési|ap mellé,
haapáIyázó a jelentkezési lapot nemírjaa1'á,
ha az együttköltözők szźtlna a hatályos rendeletben meghatáľozottak szeľint a
lakásigény mértékét, illetve a lakás befogadóképességét meghaladná

Fentiekľe tekintettel megállapítható, hogy a2012. július 2. napjtra kiíľt ,'KSZ|20I2 típusú''
bérlakás pźiyénatta hatáľidőben beérkezettz4 ďb pá|yázatbő|z4 db pźiyázat érvénýelen.

T ájékońatjuk a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy:
1.) A Budapest Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat vagyonárőI, valamint versenyeztetés és a

helyi kĺiltségvetési szervek beszerzési szabéůyairől szóló 37l2003.(vII.07.) szźtmű'
rendelet 37. $ (1) bekezdés b) pontja kimondja: ,,Eredménytelen a pólyázati eljárás,
ha: ... kizárólag érvénytelen ajánlatok éľkeztek ... ,,

2.) A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonaľól, valamint versenyeztetés és a
helyi költségvetési szeľvek beszerzési szabá|yafuől szóló 37 lf003.(wl.07.) számís'
ľendelet 2.$ (3) bekezdése kimondja: ,,A vaglonnal kapcsolatos tulajdonosi
(gazdálkodósi) dontéseket a Képviselő-testijlet vagl az ótľuházott hatáskÔrben eljáró
képviselő-testiileti bizottság (a tovóbbiakban: tulajdonosi jogg,lakorló) hozza meg. A
képviselő-testület bóľmely ügyben magához vonhatja a tulajdonosi döntés jogát. ''

3.) A pályázatifelhívás alapján a pályózatokűt a Kisíalu Kft. éľtékeli és ennek alapján a
Képviselő-testület választja ki a nyeľtes pólyázatot

Mindezekre tekintette|, a 2012. július 2. napjźxakJirt ,,KsZl20|2 típusú'' béľlakás pá|ytzati
eljráľás eredménytelennek nyilvánításĺáĺól - fig,,elemmel a Budapest Józsefvórosi
onkormányzat vaglonáról, valamint veľsenyeztetés és a helyi koltségvetési szervek beszeľzési
szabályairól szóló 37/2003.(ĺ/II.07.) szómú rendelet 37 s (1) bekezdés b) pontjáľa _, valamint
a pá|yázatra meghiľdethető lakások köréről, valamint a szociális bérletre nem jogosultak
részére kiírandó pá|yázatrő|, pá|yźnatí feltételekrőI és az éľtékeléskor figyelembe vehető
szempontokrót - figlelemmel a Budapest Józsefvárosi onkormányzatvaglonáról,valąmint
versenyeztetés és a helyi kal*égvetési szervek beszerzési szabályairól szóló 37/2003'(I4I.07.)



szómú rendelet 2's o bekpzdésére, valamint a pályázati felhívĺźsban foglaltalĺra - a Tisztelt
Képviselő-testiilet jogosult dönteni.

A fentiek figyelembevételével, az alábbihatźtrozatijavaslatot terjesztjük elő.

HerÁnoze'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a 2012. július 2.

bérlakás pá|y azati eljarást eľedménytelennek nyilvanítj a.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20112. november 08.

Budapest, 2012. október 26.
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