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Előterjesztő: Kovács ottó ugyvezető igazgatő

A képviselő-tęstrilęti ülés időpontja: 20|4' fębruáľ 5. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a ,,DH-III}O13 típusú'' bérlakás pá|yázat eredményhirdetési határidejének
meshosszabbításáľa

A napirerrdet nyi|tlzárt tilésen kell tárgya|ní, a határozat elfogadásához egyszeru/minősített
szav azattobb sé s szüksé ees.
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V áľos gazcl u,uoou., u** -
řlumánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Hatttr ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a

K ép vi s e l ő -te stül etnek az el ŕĺ teľj e s zté s me gtár gy a|ásät.

Tisztelt Képv iselő-testĹi let !

I. E|őzmények

A Tisztelt Képviselő.tesĹit|et a 406/20]3.(il.6') száműhatározatáva| az a|ábbiak szeľint döntött:

, A Képl,iselő-testület úgy dönt, hogy'.

l.) 20]3. novenlber ]]. - 20]3' december ]3. közotĺ pályázatot ír ki, olyan Józsefiárosban élő családok
ľészére, akik deviza alapú jelzáIoghiĺel,ĺiket nem képesek torleszteni, vagy vĺsszafizetni, és ezért az állandó
tukóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII. kerületben található lakásulĺra vonatkozó deviza alapú

kölcsönszerződést a finanszĺrozó pénzügyi intéznlény felmondta, ĺźs az iľlgatlan tulajdoni lapjára a

végľehajtási jogot akár a finanszírozó pénzügyi intézmény javára, akár kozüzemi díj, vag1l kozos kalrcég

követelést érvényesítő végľehajtást kérő javárafeljegyezték, valamint afinanszĺrozó pénzĹigyi intézménnyel

é.s az ingatlanľa feljegyzett, kozijzemi díi, vagy kazas kakség kovetelést érvényesítő végľehaitást kéľővel, a

luká's kozös értékesítésére megállapodást konu, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljáľćis folytcill
lllegszűnt, és tegaltibb a háztartá,s egy felnőtt tagja ľendelkezik jovedelemmel, a pályazatra kiírt lakcis

feltijítási kötelezettségével, I év hatáľozoĺt időľe 'szóló béľleti szerződésseĺ' előbéľleti jog biztosításáła,l,

költ,ségeh,tj bérleti díĺ alőíl,ćlsa ruelletĺ, a: tilábbiakbanfelsorolt és nlegnevezett ]6 daľab béľlakásľa.
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I.) Budapest VIII., Dankó u. 20. fszt. 3.

2.) Budapest VIII,, Dankó u' 34. IV. em. 2.

3.) Budapest VIII., Diószegi S. u. I5. I' em' ] 5'
4.) Budapest VIII,, Diószegi S. u' ]5' II' em. 27'
5.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. lil. em. 21.
6') Budapest VIII', József u' 59. I. em. l ]'
7.) Budapest VIII., Korányi S. u, 20' I. em. ]0'
B.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. enz. L

9.) Budapest VIIL, Magdolnau. 33. IV. em. 2.
l0.) Budapest VIII., Práter u. 30-32, I. em. 8'
I l') Budapest VIII., Szigetvári u. 4' II. em' 24,
I2') Budapest VIII', Szigetvári u' 4. II. em' 26.
l3.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. fszt. 2.

14.) Budapest VIIL, Szigony u. 10. V. em. 24.
15.) Budapest VIIL, Vajdahunyad u. L I. em. 8.
I6.) Budapest VIII., Vay Adám u. 6. I. eru' 36'
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2.) felkéri a Vórosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázat eredményének a megallapításáľa'

3.) hozzájdľul, hogy a pólyázatra kiírt lakásokra kotott bérleti szerződésekben bérbeadó, ]0 éves elidepenítési
tilalmat kosson ki.

4.) hozzájáľul, hogy a pálycÍzati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a Kisfattl Kft' bevétetét
képezze',,

II. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testĹilet határozatának megfelelően meglriľdeÍtuk az ,,DH-II120I3.'' típusú pá|yázatot. A pá|yázatot a
I<iírásnak nlegfelelően 20l3. decernber 13-án \ezártuk' A kiíró, a pá|yázat fonnai ellenőrzését követően 3
lrrtltrkaľlapotl belĹil - szĹikség esetén hiánypótlási felhívást ad ki. A hiány pótlására a hiánypótlási fe|hívás
kéz|lezvéte|ét követoen 3 nrunkanap ál| rendelkezésére apá|yázőknak. A meghiľdetett páIyázatra l0 fő nyĹljtott be
pá|yázatot, melyből 2 fő pá|yázata érvénytelen, 8 fő esetében az e|bírtt|áslroz |riánypótlásra van szükség.
Tájékoztatjuk a Tiszelt Képviselő-testületet, hogy a ,,DH-II12013,, pá|yázat benyújtási határidejével egy időbell
zárődott a,,LNfu2013.'' típusú pá\yázat is, melynek feldolgozása a jelentkezők nagy száma miatt a teľvezettné|
lrosszabb időt vett igénybe, mindemellett a közigazgatási szĺinet is befolyáso|ta a pá|yázat időberl töfténő
feldolgozását. Enliatt a ,,DH-IIlf013. típusú páIyázat feldolgozását később tudtuk megkezdeni. Az e|őzetes
értékelésnél megállapítottuk, lrogy apá|yázőkjellemzően ugyanazokra a lakásokľa _ Budapest VIII.' Pľáter utca
30-32,'. Budcpest vIIĺ', Diószegi Sámuel utca ]5.,. Budapest VIII., Szigony utca ]0' - nyĺrjtottak be pá|yázatot'
Tekintettel aľľa, Irogy a pá|yázők hasonló kondíciókka| rendeIkeznek, va|ószínĹtIeg azonos pontszáInot éľnek e|, így
a pá|yázaÍ" eredményének megá||apításához szükség |esz a kozjegyző e|őtt megtartandó nyilvános sorsolásľa' A
1lźilyázati kiírás alapján a közjegyző e|őtt megtartásra kerĹilő soľso|ás helyérol és idejéről apá|yázokat írásball kell
éľtesiteni' Elozoekben leínakra tekintettel' apä|yázati kiírásban jelzett határidőben apá|yázatot nem |ehet elbíľá|ni'
ezért szĹrksé ges a p á|y ázati határ idő 3 0 nappa| töft énő me g|rosszabb ítása.

lII. Tényállási adatok

A pá|yázati kiírás alapján a pá|yázat eredrnényét |egkésőbb 2014. február |1. (kedd) napjáig ki kell hiľdetni.
Tekintettel arľa, lrogy a pá|yázat eredményének megállapitása va|őszínűleg közjegyzó e|őtt nregtartott, nyilvános
soľsolásotl kerĹiI soľ, apźúyázat eľedményének megállapításához szükséges előteľjesĺést határidore eIkészíteni nem
ĺ irclj Ll li. szü kségessé vál ik a kih i ľdetés i hatáľi do meglrosszabbítása.

ry. Đöntés tarta|mának részletes ismertetése

Fentiekre tekintette|, javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a Budapest Józsefuáľosi onkoľmálryzat KépviseIő-
testület 406lf013. (XI.6.) számű haÍározata a|apján a 2013. november 11. és 2013. decernber 13. napja között
meghiľdetett,,,DH-II|2073 típusú'' pá|yázat eľedményének elbíľálási lratáľidejének 30 nappa| történő



meghosszabbítását. Ennek megfelelően apá|yázat eredményét legkésőbb f014. mźtrcius 13. (csütörtök) napjáig kell
kihiľdetni.

v. A döntés célja' pénzügyi hatása

A Tisaelt Képviselő-testĺilet dontése azért fontos az eIőterjesztés tárgyában' mivel mert az ismertetett körülmérryek
miatt a meghirdetett, ,,DH-IIlz}l3'' típusú pályázatot eredményesen elbírálni' határidőben befejezni nem tudjuk. A
pá|yázati eljárás minőségi befejezése több időt vesz igénybe, ezért szükséges a lratáridő meghosszabbítása. A
döntésnek pénzngyi hatása nincs, fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikörnyezetismertetése

Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testiiletének 4f8l2012. (XII. 06) határozata versenyezteÍéSi
szabá|yzatrol 6. pontja a|apjárl:

,,A veľSellyeztetési eljárást a tulajdonosi joggyakor|ó, mint Kiíró döntése alapján, a döntésben foglaltak szerint
lehet megindítani. A versenyeztetési eljáľásban az tnkoľmányzat, mint tulajdonos nevében Kiírő az a tulajdonosi
joggyakorló, amely a Vagyon hasznosításáravagy átruházására vonatkozó döntést hozta.,,,

valamint a 33. pontja a|apján:

,,A pá|yázati ajánlatokat a |ehető |egrövidebb időn belül e| ke|l bíľá|ni. Az e|bírá|ási határidő egy alkalommal
meglrosszabbítliató. Az í:j e|bírá|ási lratáľidőről, illetve annak fĹiggvényében az aján|ati kötöttség idotaľtaInának
meglrosszabbítáSáróI a Kiíró köteles ajánlott levélben tźýékoztatni az összes pál'yázőt.,,

H.łrłnoz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő-testĹiIet ĺrgy dönt, lrogy:

a Buclapest Józsefvárosi ollkoľmányzat Képviselő-testület 406120|3. (XI.ó.) számú haÍ,ározata alapján 2013.

lrovember ll. és 2013' december l3. napja között meghirdetett,,,DH-I|12013 típusú''pá|yázat elbíl.álási határidejét

30 nappal meglrosszabbíqa. A pá|yázat eredményét legkésobb f0|4' március 13. (csĹitöľtök) napjáig kell kihirdetni.
A liatáľidő meghosszabbításáról az összes pźiyázőt íľásban tájékoztatni ke||.

Fe|elős: Kisfa|u Kft.
Határidő: 20l4. március 13.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeÍ'i egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2014. január 20.

Kovács ottó
llgyvezető igazgatő

.|öľvényességi 
eI lenoľzés :
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