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Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottságvé|eményezi x
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Hatáłr

A

Bizottságvéleményezi

tr

ozati iav as|at a bizottság számáĺra:

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az e|ótefiesztés megtárgy a|ásáń.

Tisztelt Képviselő{estület

!

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat megbízásáłbő| a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodási
Kft' - a Budapest Józsefvĺźrosi onkormdnyzat Képviseĺő-testiiletének12720]3,(04.03.) szdmú
hatĺirozata alapjdn - a páIyázat benyújĺásakor legalább 3 éve, hatfuozat|an vagy határozott idóre
szólóan, a Józsefváros onkormányzat Po|gármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, a
Józsefvárosi tnkormányzat áita| fenntartott költségvetési szervek koza|ka|mazottai és más dolgozói,
az önkormányzati feladat- és hatáskoröket jogszabáiynái fogva ellátó személyek, a Józsefvárosi
onkormányzat kizáró|agos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági táĺsaságának a dolgozói
tészére,önkormányzati bérlakátsok bérbeadásfua ,,KsZ-rufDI3 típusú''nyí|t pá|yázatot íÍtki,
alábbiakban felsorolt és megnevezett 4 darab üľes bérlakás terhére.
1) Budapest, VIII. Magdolna

u.If.II.

em.38.
2) Budapest, VIII. Dankó u. 16.II. em.3.
3) Budapest, vm. Tomő u.23|A' II. em. 36.
4) Budapest, v[I. József körút 48. II. em.12.
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A tulajdonosi

döntés a|apján, apáiyázaton elnyert lakások bérbeadása, a következő feltételek vállalása
mellett torténhetett: 1 év határozott időre szóló bérleti szeľződésse|, apá|yázati kiírásbanję|zett|akbér
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havi mértéke kétszeresének megfelelő ővadékÍizetésikötelezettséggel, előbérleti jog biztosításával. A
nyertes pá|yáző köteles a Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkezę|o kodájával ktilön megállapodásban
rogzített felújításimunkálatokat legkésőbb a bérleti szerződés |ejfutának napjáig elvégezni. A határido
|ejártáłt követően - akijelölt bérlő kérelrnére - abérleti szerződés meghosszabbítható legfeljebb 5 évre
szólóan, előbérleti jog biztosításával, ha a bér|eti szerződésben foglalt összes kötelezettségének
határidőn beliil eleget tesz.
Apá|yázat kiírásának időpontja: 2013. április 15. (hétfő), míg a benyújtásának határideje: 2013. május
00
óra volt' A meghirdetett 4 db lakásból 4 db |akásra nyújtottak he pá|yázati anyagot.
A,,KSZ-IV2O13 típusrĺ,,pźůyázatbontása 2013. május 16. (csütörtök) 14.00 órakor kezdődött és 14.15
órakor fejeződött be. A pá,|yánat eredményét a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselotesttilete áÄ|apítja meg' legkésőbb 2013. július 15. napjáig (hétfo).
15. (szerda) 16

osszesen 15 db pályázati anya1ot vásároltak meg, de ebből mindösszesen az e|őírt határidőľe 9 db
pá|yázatot nyríjtottak be. Hiánytalan pályázati ajánlat is került benyújtásra' (Hiányossligok: egy
esetben nem került a munkáltatói igazolás csatoldsra, hiĺinyzott a nyilatkozat az együttköltöző
személyek esetében a tulajdonról, illene a haszonélvezeti jogróI, illene a pĺilydzó és az együttköltt)ző
személyek szeméIyi iratai és egy esetben a pólyĺźzó születési anyakönyvi kivonata nem kertilt
benyújtásra.)

A

Lakásgazdálkodási koda a hiánypótlási felhívásokat 2013. május 22. napjáln elkészítette,és

gondoskodott azok páůyázókkal történő átvéte|éro|. A hiánypótlási felhívásnak minden pá|yázó eleget
tett.

A

pályázatokat _ a jóvĺihagyott értékelésipontok alapjdn _ a Lakźtsgazdálkodási Iroda munkatársai
feldolgozták ( I, szómú melléklet), és értékelték(2. szdmú melléklet ).

A benyújtottpá'|yázatokból 8 db pá|yázat érvényes,1' db pályázat érvénytelen.

A Budapest VIII., Magdolna u. 12. II. emelet 38. szám alatti lakásrakétpáůyázó nyújtott be ajánlatot.
Az egyik pá'|yázó 8, míg a másik páiyázó 7 pontot ért el.

A

Budapest vI[., Dankó u. 16. II. emelet 3. szálm alatti lakás esetén is két páiyázati ajánlatot
nyújtottak be. Az egyik pályázó 9, míg a másik pályázó 7 pontot ért e|. Azonban a 9 pontot elérő
pá|yáző ezt a |akást a második helyen jelĺilte meg, és az á|ta|a első helyen megjelölt Budapest VI[.,
Tömő u, f3/A' II. emelet 36. szám alatti lakásra is 9 pontot ért e| - mdsodik helyezett 7 pontot ért el -,
így ezt a lakást |ehet számálra béľbe adni.
48. II. emelet If. szá'm alatti lakásra két éľvényespáůyázat érkezett. Az
egyikpáliyőzó II, míg a másik páIyázó 10 pontot ért el.

A Budapest VIII., József krt.

A

beérkezett pá|yázatok éľtékelésea Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
464lfoI2.(XII.19) számú hatfuozatában jóvá,hagyott páúyátzati fe|hívásban meghatározott feltételek
figyelembevételével tcirtént.

A

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testület 428|f0If'(XII.06.) hatátrozatával
elfogadoti veľsenyeztetési szabáiyzat 50. pontja a|apján, a pályáłzatokat a Lakáspá|yázatok
Közreműködők áita| tett megá||apítátsokat figyelembe véve a bérbeadó szeÍvezet
Étékelésében
énékeli,és ennek a|apján a Kiíró vá|asztja ki a nyeľtes pá|yázőt.

A fentiekben hivatkozotthatározat 5|.és 52. pontjaiban megfogalmazottak

a|apjáln

aKiíró a

pá|yázat

nyertese mellett meghatározza azt a sorrendben következő pá|yáłzót is, akivel béľleti szerződést lehet
kötni a nyertęs kiesése esetén. A Kiíró dtjnthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők köztil
a nyertest és a második helyre sorolt pályázót soľsolás űtján vá|asztja ki. A sorsolás nyilvános, azt
kozjegyzó jelenlétében, a pá|yázati eljárás tebonyolítój a á|ta| összehívott, legalább háromtagú
bižottság folytatja lé, amelyről szó|ó jegyzőkonyvet az eređménymegá||apítálsára vonatkozó

'o'šolĺ.ĺ
mellékelni kell.
előterjesztéshez

Azonos feltételekkel rendelkező páiyázó nem volt, ezért soľsolás tartására nem volt szükség.
Mindezekľe tekintettel osszeállítottuk a pźiyázat nyerteseire vonatkozó javaslatunkat, melyet
Képviselő-testület elé beterjesztett haÍározatij avaslat tarta|maz.

A

a

Tisztelt

pály ázat eredményhirdetésének idópontj a: legkésőbb 20 1 3. j úlius 1 5.

A Képviselő-testület hatásköľe

a Magyarországhelyi onkormányzatairól
töľvény 23. $ (5) 14. pontján, valamint 107. $-án alapul.

szó|ó

fOII' évi CLXXXD(.

A fentiek figyelembevételével, az a|ábbi határozati javaslatot teľjesztjük elő.

HarÁRozłTI JAvAsLAT
1.) a ,,KSZ-W20L3,,,típusli pályázaton meghirdetett Budapest VIII., Magdolna a.12.II. emelet
38. szám a|atti lakásra benyújtott páiyázatoknyertęse:
Csonka Imľéné(8 pont)

A sorrendben kĺivetkező
Miksy

pá|yázó:

Erika)

(7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. j'ilius 15.

f.)

aKSZ-IUfot3.,,típusú páIyáłzaton meghirdetett Budapest VIII., Dankó u. l.6. II. emelet

3.

szám a|atti lakásra benylijtott pá'lyázatok nyertese:
(7 pont)

Horváth Gézáné

Nincs sorrendben következő pály ázo,
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. jtilius 15.

3.) a KSZ-ILJ}}I3.,,típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII., Ttimő a.23lA'.II. emelet
36. szám alatti lakásra benyújtott pá|yá,zatoknyeľtese:
Bozsur Lajos Jánosné

(9 pont)

A sorrendben következő páiyázó:
Miksv Erika

(7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. július 15.

4.) aKSZ-W}}I3.,,típüsú pá|yázaton

meghirdetett Budapest

t2. szám alatti lakásra benyújtott pályázatok nyeľtese:

VIII., Jőzsef kľt. 48. II. emelet

Kaiseľ József Lajos

A

sorrendben következő

(l

1 pont)

pá|yázó:

Muzsayné Diószeghy Andrea

(10 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatója
Hatáľidő: 20l3. jlilills ĺ 5.

5.) felkéľia Kisfalu Kft.-t, hogy a Í.), f .) 3.),4.) pontban meghatározott lakásokra vonatkozóan a
nyeľtes pál'yá.zókkal illetvę a nyertes visszalépése,Vagy kiesése esetén a sorrendben
kovetkező pályázóÝka| a bérleti szerződést kösse meg. A pá'|yánatra kiírt lakásokľa kötött
bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a béľleti szerződés megkotésétől
számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2013. július 31.
l
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Széchenvi Csaba
Bozsur Laios jánosné
Horváth Gézáné
Csonka |mréné
Kaiser Jőzsef

Pálvázott lakás címe
Iomó u.23/^.||.36.
Masdolna u. 12. ll. em. 38.
JÓzsef krt. 48. ||. em' ].2.
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JÓzsef krt. 48. ||. em. 12'
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