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A képviselő-testttleti ĺtlés időpontj a:2012. novembeľ 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a 2012. szeptember 3. napjtra kJlírt ,,IH/2012 típusú'' bérlakás pá|yázat
eredményének me gáll apítźs źľ a

A napirendetnyí|tlzźlrt ülésen kell taľgyalni, a hatźrozat elfogadástůloz eg.vszeľtĺ/minősített
szav azattlbb s é g s zfü s é ges.
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi tr
Hatáľozati jav as|at a bizottsźĘ szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oterjesztés meglźtr gya|ását.

Tisaelt Képviselő-testület !

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmtnyzat megbízásából a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodási
Kft. - a Budapest Józsefvórosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 2]9/2012'(ĺ/II'05.),
220/2012.(I4I.05.) és a 22]/20]2.(I/II.05') szómú hatĺźrozat 1.) pontja, valamint a
Városgazdálkodási és Pénziig,,i Bizottság 9]8/2012.(ĺ/II.18.) számú határozata alapjón - apáiyźnat
benyújtásakoľ 35. évfüet be nem tdltött, józsefuĺĺľosi kötődésű iť1tĺhtuasokrészére, önkormĺĺnyzati
béľlakások béľbeadrásáĺa ,,Iw20I2 típusú'' nyíIt pá|yázatot íľt ki, alábbiakban felsorolt és
megnevezett 5 darab tires béľlakás terhére.

1. Budapest VIII., Dankó u. 40' III. em. 5.
2. Budapest VIII., Magdolna utca44.2.II.
3. Budapest VIil., Práter u. 18. I. em. 3.
4. Budapest VIil., Práter u. 55. mfszt.7.
5. Budapest VIII., Tömő u.23la.I.32.
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A tulajdonosi dcintés a\apjźn, a pá|yźzaton elnyert lakások bérbeadasa 1 év hataľozott íđ&e sző|ő

béľleti szerződéssel, a pźiyázati |<litásban je|zett lakbér kétszeľesének megfelelő óvadékfizętésí
kcitelezettségge|, előbérleti jog biztosításźxa| történhetett. A nyertes páIyaző kĺiteles a Kisfalu Kft.
onkoľmĺányzati Házkezeló Irodájával kiilön megállapodásban rogzített fetújítási munkálatokat
legkésőbb a bérleti szęrzőđés|ejártanaknap1áíg elvégezni. A hataridő Iejáĺtát kĺivetően - a kijelolt
bérlő laźrelmére - a bérleti szetződés meghosszabbítható legfeljebb 5 évre szólóan, előbérleti jog
biaosítasávaI,haa bérleti szeľződésben foglalt cisszes kötelezettségének hatĺĺridőn beliil eleget tesz.

A pá|yazat kiírásának időponda: 2012. szeptember 3. (hétfo)' míg a benyujtrísanak határidej e: 2012.
október 15. (hétfő) |7'" őra volt. A meghirdetett 5 db lakásból 3 db lakásľa nyújtottak be pá|yźzati
anyagot. A ,,Iw20I2 típustĺ,, nyi|t páIyázat bontása 2012. október 16. (kedd) 14.00 órakor
kezdődött és 15.30 órakor fejeződĺitt be. A pá|yźzat eredményét a Budapest Józsefuiĺľosi
onkormanyzat Képviselő-testiilete á||apítjameg, legkésőbb 2012. december 14. napjáig.

Apźiyźzaton az a személy vehetett ľészt:

akik a páIy źzat benýjtásakor:
a) a 35. évfüet nem töltötték be,
b) legalább 1 éve ktitöttek hazasságot,
c) legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek (pld. szakislrolai, szaklĺÓzépisknlai,

gimnóziumi, és minden eg,,éb végzettség, amely középfokú végzettségű bizonyínányt ad),
és

d) legalább azegyikhźzastźlts 3 éves folyamatos munkaviszonnyal ľendelkezik.
. aki józsefuáľosi kcjtődésiĺ:

a) legalább az egyikházastáĺsjózsefuáľosi oktatási intézménybe _ óvoda, óltalános iskola -
jáĺt, és ezt igazolja, és

b) legalább az egyik hźzastźrs a Jőzsefvárosban 5 éves
rendelkezik, va1y

c) legalább az egyik htzastźlts a lőzsefváĺosban 5 éves
rendelkezik.

aki saját magą illetve a vele egyĺittktilt<izőhozztúartozőja lakóingatlan tulajdonjogźxaIvagy
haszonéIvezeti jogával nem ľendelkezik vagy amennyiben y4 araÍIyi| lakóingatlan
tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogźxal ľendelkezik, de annak haszná|atában önhibájĺán
kívül akadály oztatv a v an,

aki magantulajdonú lakás bérlője,
aki albéľlő, aki családtag, szívességi lakáshaszráló, bĺáľmely önkoľmanyzatná|
önkormanyzatítullajdonúlakás jogcímnélktililakáshaszrá|ő ja,

aki báľmely önkormanyzatnźt| hatźtrozott idejri, előbérleti jog nélktili önkormányzati
tulajdonú lakás bérlője,'aki báľmely önkoľmányzatnźl|határozottiđeju, előbéľleti jog nélkiili
önkoľmányzati tulajdonú lakásban nem hazastáľsi illetve élettaľsi viszonyban
bérlőtársként,lakó, és a lakásra fennálló bérleti jogviszonyát a megkĺitendő bérleti szerzodés
aláít ásáig me g sziinteti, s ennek telj e síté sét igazolj a is,
akinek nincs helyi adótartozźsa, ĺinkoľmányzatibér|eménye utĺĺn bérleti vagyhasznźůati
díj jal,ktilönszolgá|tatásidíjjalnemtartozik,
a|<lapá|yazatbenýjtásaľamegállapítotthattriđótiĺ|szźmlított..

5 éven belül nem sziĺntette meg önkoľmźnyzati lakásľa szóló bérleti jogviszonyát térités
ellenében
5 éven beliil neki felľóhatóan, jogellenesen tinkormźnyzati bérlakását nemrvhźzta át,
10 éven belül 50% vagy amźll nagyobb tulajdoni arźnyban lévő lakóingatlanát nem
értékesítette,

ak'ĺ apá|yazati hirdetményben külĺin jelölt és felsorolt munkálatok elvégzését vállalja.

állandó bejelentett lakcímmel

bej elentett tartőzkođási hellyel



osszesen 16 db pá|yazati aľryagot vásároltak meg, de ebből mindösszesen az eIőírthaűrídőre 7 db
pźiyźnatot nyujtottak be. A 7 pá|yazőbőI 7 pa|yazó hiányosan nyújtotta be a pá|ytnatźú, mive| a
pźiyazati arryaghoz a szükséges igazolásokat nem teljes könĺen csatolta.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy apáIyáző pźtlyźaata érvénýelen:
ha a páIyázati felhívásban meghatźnozott feltételeknek nem felel meg,
haapá|yázó valótlan adatot közöl,
haapáIyázó nem csatolja a sziikséges igazolásokat a jelentkezési lap mellé,
baapá|yázó a jelentkezési lapot nemírjaaIá,
ha az egyĹittköltozők sztnĺa a hatályos rendeletben meghatározottak szerint a lakásigény
mértékét, illetve a lakás befogadóképességét meghaladnĄ
ha a pályázatot a pá|yźnati felhívásban meghatáĺozott, illetve szabźiyszeríien
meghosszabbítottpáIyazatihataĺidő|ejártautlánnyújtottabe,
ha a páIyázatot olyan páIyaző nyújtotta be, aki az önkoľmźnyzatta| szembeni, korábbi
fizetési kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj stb.) nem teljesítette,
ha a páIyazó nem csatolta aľról szóló nyi|atkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-,
társadalombiztosítási járulék és egléb, az államháztartás más alrendszereivel szemben

fennóll ó fi zet é s i köt e l e zet t s é ge )
haaházastźrsaktagtrailhźnastársa]<kal egyiitt kĺlltözők ktil<jn-kiilön nyujtjĺĺk bepá|yźzanlkat.

Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a 2012. szeptembeľ 3. napjźra |<lírt ,,IH/2012 típusu''
béľlakás páIyźnatra hataľiđőben beérkezett7 ďb pá|yázatbőI7 đb pźlyázat érvénýelen.

T ájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy:
1.) A Buđapest Józsefuaľosi onkoľmrányzat vagyonárő|, va|arlint versenyeztetés és a helyi

költségvetési szervek beszerzésí szabá|yairóI sző|ő 3712003.(vII.07.) szźtmí ľendelet 37. $
(1) bekezdés b) pontja kimondja: ,,Eľedménytelen a pályózati eljórás, ha: .., kizárólag
érvénytelen ajánlatok ĺźrkeztek ... ,,

2) A Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzat vagyonaľól, valamint versenyeztetés és a helyi
k<iltségvetési szervek beszerzési szabá|yairől szóló 3712003.(wI.07.) száĺrľű rendelet 2.$ (3)
bekezdése kimondja: ,,A vaglonnal kapcsolatos tulajdonosi (gazdálkodósi) dontéseket a
Képviselő-testület vagy az átruházott hatásk1rben eljáró képviselő-testijleti bizottság (a
továbbiakban: tulajdonosi joggyakoľló) hozza meg' A képviselő-testület bármely iigńen
magához vonhatja a tulajdonosi döntés jogát.,'

3.) A pólyázati felhívás alapján a pályázatoknt a Kisfalu Kfi. éľtékeli és ennek alapján a
Képviselő-testület választja ki a nyertes pálydzatot

Mindezekre tekintette|, a 2012. szeptember 3. nap1tra kjírt ,,IH/2012 típusú'' bérlakás páIyazati
eljaľás eredménýelennek nyilvánításań| - figlelemmel a Budapest Józsefvárosi onkormónyzat
vagłonáróI, valamint versenyeztetés és a helyi kal*égvetési szervek beszerzési szabólyairól szóló
37/2003'(ĺ/II.07') számú rendelet 37.s (1) bekezdés b) pontjára ) valamint a páIyź.załľa
meghiľdethető lakások kĺiľéről, valamint a szociális bérletľe nem jogosultak részéľe kiíranđó
pźiyźaatrő|, páIyázati feltételekľől és az éľtékeléskoľ figyelembe vehető szempontokról

figłelemmel a Budapest Józsefiárosi onkormányzat vagłonáról,valamint versenyezteté's és a helyi
kaltségvetési szervek beszerzési szabályairól szóló 37/2003.(ĺ/1107 ) számú rendelet 2 s G)
bekezdésére, valamint a pólyázati felhívásban foglaltalcra - a Tisztelt Képviselő-testiilet jogosult
dönteni.

A fentiek figyelembevételével, az a|ábbihatarczati javaslatot terjesztjük elő.



H.q.rÁnozn'Tl JAVASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a 20If. szeptember 3.
páIyźnatieljáľásteredménýelenneknyi|vánítja.

Felelő s : P o 1 gĺĺľme steľ, Ki s falu Kft ii gyve z eto igazgatőja
Hatariđő: 2012. november 08.

Budapest, 2012. október 26.
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