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Budapest Józsefváľosi onko rmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Etőteľj esztő : Egry Attila alpo l gármester, Szili B a|ázs képvis e 1ő

A képvise|ő-testtileti ülés időpontj a: 2013 . j rinius 5. sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a Kisfalu Kft. által nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének
felméréséről, és iavaslat a iogcím nélkiili lakáshasználók helyzetén.k..nd"'é.é."

A napirendet lyiltĺzárt ülésen kell tiárgyalni, a hatttrozat elfogadásához eg:ĺszeruĺminősített
szav azaÍtőbb s é g s ztiks é ge s.

ElorÉszÍri SZERVEZETI pcvsÉc: Klsrn'lu Kľľ. )-.. \
KÉszÍrpľrp: Heĺou KATALIN IRoDAVEZEľo, MÉszÁnos ľľđ@.ľN IRoDAVEZEIo, KovesoxÉ
SrRntr ANonn,c.Inooavpzpro **- /
PÉNzÜcvl FEDEZETET lcÉxvpI,/Ntylcl'lYtl, lcazoLl.s: / * a'- É
JoGI KoNTRoLL: a*. ŕĹ
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BETERJESZTÉsRp,ą.LreLľĺes :

fuMÁNEDINA
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YárosgazdátlkodásiésPénzĺigyiBizottságvé|eményezi x
trHumá nszolgáltatási Bizottságvéleményezi

Határ ozati iav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/ Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü | etne k az e|őter j eszté s me gtár gy a|ás át'

Tisĺelt Képviselő-testĺilet !

A T. Képvise|ő-testület ZfIlf\If .(v[.05.) száműhatározatának 3.) pontjáva|, az a|ábbi dontést hozta:,

,,3,) A Képviselő-test'ĺ)let felkéri a Kisfatu Kft-t, hogł a jogcím néIkt;li lakáshasznólók helyzetét mérje fel, és

az eredmŻnyek ismertében a jogcím nétküIi lakáshasználók helyzetének rendezésére tegye meg javaslatát,

legkésőbb a Képviselő-testület 20]2. decemberi első rendes ülésére.,,

A Képviselő-testtilet 255lfolf. (VII.19.) szźtműhatározatának 1.) pontjában elvi hozzájáru|ási szándékát

fejeně ki az egyszeres és többszörös mértékű lakáshasznáiati díjak nettó külĺjnbözetéből adódó követelések

elĹngedése vonatkozásáb an azzal, hogy a tételes, szźtmszerusitett csomagot a20If ' októberi második rendes

Képvise|őtestĺileti Ĺilésén fogadja el.

A Képviseló-testület d<intései szorosan _ mindkét határozat a jogcím nélkali lakáshasznáIókra vonatkozik -

összeiüggnek' Társaságunk Lakásgazdá|kodźsi Irodája elsődlegesen azon jogcím nélkÍili lakáshasználók

iratanyigtt nézte át, akiknek többszörös haszná|ati díj kerüIt megá||apittlsra. Az ügyiratok átnézéséve|

egyidejtĺleg módosították - a hatályos jogszabóIyoknak megfelelően - a korábban kikĺlzoIt többszöľos

haszná|ati díjakat egyszeressé, kiközölve azt a jogcim nélküli lakáshasználók felé.

ÉR KHZETT 
l/'

20fi jÚ;in 6aś,,l ,



A Díjbeszedési Iľoda a haszná|ati díjak módosítása után, 20If. októberében elkészítette az egyszeres és

többszöros mértékű használati díjak különbozetére a tételes táb|ázatot (78 jogcím nélkĺ;lt lakáshasználó).

A Képviselő-testület 255lf0I2,(vII.19.) számű hatźłozat 1.) pontjának megfelelően, az e|óterjesztés a

melléklettel együtt megktildésľe került aJőzsefvárosi onkormányzatPo|gźrmesteri Hivata|ának. Azonban az

előterjesztés meg!źngya\źtsának akadálya volt az időkozben bekéľt NAV állásfoglalás, mely szerint a

követelés elengedés mind aZ adós, mind az onkormányzat számźra adő-, illetve járulékfizetési

kötelezettséget keletkeztet. A mai napig folyamatos - jogászok, illetve kormónyhivatal bevonásóval - a

megoldás keľesése a jogcím nélküli lakáshasználók adósságát csökkentő problémáľa'

A fenti feladatta| páľhuzamosan az időközben jogcím nélkülivé váJrt (pld. határozott idejű bérleti szerződés

lejórt, a bérleti jogviszony felmondasra kertilt, bérlő halála utón visszamaradt jogcím nélküliek stb-stb.)

takáshasználók felé f\If ' o\<tőber 31. napjáva|bezźrő|ag elkészítetttik ahaszná|ati díjközlőket'

A 2012' október 31. napjáig nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználók lrelyzetének felmérését - a Kisfalu
Kft. Lakásgazdátkodási lroda, Díjbeszedési lroda, Hátralékkezelési lroda, onkormányzati Hazkezelő lroda, a
Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal Családtámogatasi Iroda
egyĺjttesen- a fenti feladatok e|végzését követően kezdte meg, azonban a jogcím nélktili lakáshasználók

magas számábő| adódóan a fe|adatta| (iratanyagok tételes átnézése)kapcsolatos előterjesztés elkészítésére

határidő módos ítást kértünk'

Társaságunk 2O|f , oktőber 3I' napjáva|bezárőIag 69l jogcím nélktil lakáshasználót tartott nyilván,amelyet
táb|ázatba foglalt, iľodánkénti bontásban külonböző, szűrésľe és döntés előkészítésľe alkalmas szempontok

szeľint.

Az adatok összegzéséig a 2OI2' október 3 1-i állapot szerinti 691 jogcím nélküli lakáshasznáIóból l 6 jogcím

né|küti he|yzete ľendeződött (a tartozósát rendezte és ezáltal bérleti szerződést kotottünk velük), ezért a

továbbiakban 675 jogcím nélkĹili lakáshaszná|őhe|yzetét kellett megvizsgálnunk'

A jogcíln nélktili lakáslrasználókat 3 fő kategóriába soľoltuk be, az a|ttbbiak szeľint:

l.) volt bérleti jogviszonya
2') nem volt bérletijogviszonya
3') haszná|ati szerződése volt

A mel|ékletként csatolt tźh|źnatok tarta|mazzák azon adatokat, amelybő| |áthatő, hogy a lakásokat jelenleg

jogcím nélkül használóknak hogyan szűnt meg a bérleti jogviszonyuk' valamint azt is, hogy mennyi lakásban

lukik ui.."umaradt jogcím nélküli hasznáIő (nem volt soha bérleti szerződésük), mekkoľa furtoztst halmoztak

fe|, a fizetési morált, volt-e többszörös haszná|ati díj e|őirva, szźtm|ázunk-e víz-csatornahaszná|ati díjat'

adósságkezelési támogatásban vagy Hźltőzat Alapítványi támogatásban részesült-e, lakásfenntaľtási

támogitást igényelt-e, egyéb tźtmogatásban részesültek.e, a lakást rendeltetésszeruen haszná|jétk-e, az

egyĺittélos szabá|yait betaľtják-e, a közmuőrákat tartozźts miatt leszeľelték-e, áramlopás történt-e, a

Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal egyĺittmiĺködnek-e, a jogi e|járás szakaszait, a jogcím

nélkĺjli lakáshasználat kezdetét, valamint a jogcím nélküli lakáshasználók túta| haszntit lakások

ko mfortfoko zat szerinti me goszlás át.

A táb|ázatok tájékoztatőjellegíĺek, ugyanis a nagyszámri jogcím nélkül lakó pľoblémájának megoldásához,

e l s őd le ges en az a|ábbi szempontok fi gyelembevétele j avaso lt :

1' A jogcím nélküli használó ťlzeti-e ahasznźiati díjat, és kapcsolódó külön szolgáltatások díjait'

2. A lakást rendeltetésszeruenhasznźújäk-e, és ennek megfelelően a lakás állapota'

3. Magatartási pľoblémák merültek-e fel a használóval és a vele együttlakókkal szemben.

A tulajdonos önkoľmányzatnak az az érdeke, hogy a lakásokban ťlzeto, rendezett körülmények között lakó

béľlői legye nek, ezért gazdasági|ag és szociális szempontból sem indokolt, hogy a mźlr amÚgy is ott lakó

használókat hosszas peres eljarás keľetében kilakoltassa.



Ezért azonjogcím nélküli lakáshasználóknak, akiknek nem volt bérleti jogviszonya, de nincs használati- és
kapcsolódó külön szo|gá|tatási díjtaľtozásuk, és a Kisfalu Kťt. onkormányzati Házkezę|ő lrodája
bérleményellenőrzés során pozitív tényeket tźr fe| jegyzőkönyvében , az ő he|yzetük rendezésére javasoljuk a
Budapest Józsefuáľosi onkormányzat fulajdonában áIló lakások bérbeadásának feltételeiről' valamint a
lakbér mértékéről szőlró |6l2010.(n.08.) számű önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) II.
fejezet 3. $-ának módosításával új béľbeadási jogcím bevezetését, íry esetiikben béľleti szerzódés
megkötésére nyílna meg a lehetőség.

Abban az esetben, ha a jogcím né|küli használónak van ugJan tartozása' de vele szemben nem merült fel
egyéb ok a lakás kitirítésére, fel kell hívni, nyl|atkozzon affa vonatkozóan, hogy az e|maradt
bér|etiĺhaszná|ati dij tartozźsźtt milyen módon tudja megfizetni.

Ha a használónak tartoztsa van - a táblózatban is feltűntetye - és már megindult vele szemben a peres
eljárás, de a bérleti/hasznźiati dij tatozását a járulékos költségekkel együtt, eryösszegben megfizeti, a peľes
eljárást meg kell szűntetni. Abban az esetben azonban, ha részletfizetési megállapodást kö,t, a pert
szüneteltetni lehet. Ha a használó a szünetelés 6 hónapja a|att a rész|etfizetési megállapodásban rögzítetĺ
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a pert a bérbeadó utasítiására az e|jźrő iigyvéd folytatja. A 6 hónap letelte
előtt azonban (a per megszíinésének elkeriilése érdekében) az e|járó ügyvéd - egleztetést kĺjvetően - újabb
szünetelé st kér, e gé szen a ľ ész|etflzeté s futamid ej éi g.

Azok a jogcím nélktili használók, akiknek azért saint meg a bérleti szerződése, mert a bérbeadő azt
felmondta, a Lakásrendelet 40. $-ában meghatározottak alapján ktjthetnek majd bérleti szeľződést.

Azok a jogcím nélküli használók, akiknek hatfuozott idejiĺ bérleti szerződésük volt, és annak |ejźlrtźlt
követően azért nem tudták ismételten megkötni a bérleti szerzódést, mert bérleti díjlhasznáiati díj, vagy
egyéb taľtozásuk vo|t, annak rendezése esetén a Lakásľende|et 2|/A $-a alapjĺán van lehetőségük a bérleti
szerződést megkötni.

A jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének rendezése éľdekében javasoljuk továbbá, hogy a tartozás I0 %o-

ának egyösszegben töľténő megfizetése, és a fennmaradôhźttra|ékra, valamint kamataira köthető, legfeljebb
24 hőnapban maxima|izźt|t rész|etťlzetési megállapodások helyett, valamennyi jogcím nélküIi lakáshasználó
tészére- 10 % nélkijli - eryenlő törlesztő összegű, 36 havi futamidejű ńszletfizętési megállapodások
megkötését(ebben az esetben szülrségessé válik a Lakósrendelet 4L.s-óban és 4L.s-ában foglaltak
módosítósa).

Bzt azok'nál a jogcím néIküli használóknál javasoljuk, akiknek a fennálló hátraléka adósságcsökkentő
tiímogatás éslvagy Hźiőzat Alapítványi támogatás igénybevételével,feltehetően rendezésre kertilhetne, és
ennek éľdekében egyi.ittműködik.

Azokban az esetekben, ahol megóIlapí.tható, hogl a jogcím néIkiłI lakó kirívóan súIyosan, rendszeresen
sérti az egyiittéIés normlźit, zavarja a hdz lakóinak nyugalmdt, akkor ellene a lakds kiíiľítése, és tartozlźs
esetén a haszndlati díj megfizetése irdnt meg kell indítani a peres eljórásĹ

Fent leírtakat ťlgyelembe véve, javaslom a 221/f012.(VII.05.) sámú Képviselő-testĺileti hatźtrozatra adott
beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testtilet hatásk<jre a Maryaľoľszághe|yi önkoľmányzataiľól szőlő 20Il. évi CLXXXIX. töľvény
13. $ (1) bekezdés 9. pontjában foglaltakon alapul.

Kérem,aza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

HarÁnoz,łrl JAVASLAT

A Képvise|ő-testület úgy d<int, hogy:

1.) a Kisfalu Kft. źńtal' 20|2. október 3|. napjáig nyilvántartott jogcím nélküli |akáshasználók
helyzetének felméľéséľe adott beszámolóját elfogadja.



2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, lrogy a Képviselő-testtilet 2013. jriliusi első rendes ülésére tegye meg
javaslatát a jelen előteťesztésben foglaltak a|apján, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szóló
1 6/20 1 0'(III. 08.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 1.) pont esetében: 2013. június 05'

2') pont esetében a Képviselo-testiilet 20l 3. juliusi elsőrendes ülése

Budapest, 20|3. mźĄus 22. ą//ű sĄq-%
Egry Attila SziIiBa|ázs

alpolgármester képviselő

Torvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevéb7 és meeffibőI:

fu^W'
aĺjegyzo

Melléklet:
I' sz. melléklet: jogcím nélküliek összesített nyilvóntartása
I./t/a.sz. meltéklei: jogcím nétküli lakńshasznólóh akiknek hatórozott idejű bérleti szerződése volt, de lejárt

I./1/b. sz. nĺelléHet jőgcím nélkłli lakńshasználóh akiknek a hatórozott idejű bérleti szerződésefelmondással szíínt meg

I./]/c' sz' meltéktet: iogcím nélkĺiti lakáshasználóh akiknek a munknviszonyukmegszűnésével egtidejűleg aíeltétel bekövetkeztéig

szóló bérletĺ szerződése is megszűnt
I'/2/a'sz'melléklet: jogcím nélktłli lakashasznólók, akiknek a határozatlan idejű béľleti szerződése felmondóssal szűnt meg

I./2/b. sz. melléklei: jogcím nétkijti lakźshasznólók, akiknek a munkaviszonyuk megszűnésével egyidejűleg a határozatlan időre szóló

bérleti szerződés is megszűnt
II/ ] ' számú netléktet:_jogcím nétkĺłti lakashasználóh akiknek nem yolt bérleti jogviszonyuk és jogszerűen befogadott személylaźnt

maradtak vissza
II./2. sz' melléklet: jogcím nélkr;li lakńshasználók, akiknek nem volt bérleti jogviszonyuk és nem jogszerűen befogadott személykźnt

maradtak vissza
ilI,/]/a.sz. melllźklet: jogcím nétkiili lakáshasznólóh akinekhatározott idejű használati szerződés volt, de lejárt

ilI./l/b. sz' mettéHet: jőgcĺm nélktłti lakóshasználók, akiknek a határozott idej,ĺĺ hasznólati szerződése felmondással szűnt meg

III/2. sz' melléklet: jogcĺn nétkłli laknshasznólóh akik"lek a határozatlan idejű használati szerződése felmondással szűnt meg

III/3, sz. melléklei: jogcím nétküli lataźshasznóló, akinek a hasznólati szerződése fettétel bekovetkeztéig szól (engedély nélküli

állampotgári csere után visszamaradt jogcím nélküli kihelyezése)

lv. s,' meuenet: a jogcím nélktjli lakashasznátók által használt lalusok komforťfokozat szerinti megoszlása


