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Képviselő.testiilete számár a

Tisaelt Képviselo-testi'iIet!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése:

Fővárosi viszonylatban a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat rendelkezik a
|egjelentosebb lakásállománnyal, mely 2015. janufujában 4.807 db volt. Az ĺinkormányzat
|akásgazdtůkodási feladata a kerületi polgárok lakhatásának megoldása, ugyanakkor a lakásállomány
karbantaľtása, műszaki állapotának megtaľtása, illetve javítása.

Az onkormányzat kiemelt figyelmet foľdít a nehéz he|yzetben élo, alacsony jövedelmű csa|ádok
|akhatásának biĺosításáľa' Ezen törekvést jól jelzik a tava|yi és a 20i5. évben kiírt, többnyiľe
funkcionális, YIEY életkorhoz kötött szociális jellegű pá|yázatok, melynek eredményeként költségálviĺ
lakbér Íizetésére kerĺilt sor.

Az onkorm ányzat messzemenőkig töľekszik arra, hogy valamennyi kötelező önkormán yzati fe|adatot
e|Iásson' valamint a kotelezo kozszolgá|tatásokat magas színvonalon biztosítsa a lakosság részére.
Erľe nyújt garanciát az tnkoľmányzat intézményrendszere, gazdasági társaságai, szĚrződéses
kapcso|atai, illetve valamennyi dolgozó ellrivatott munkavégzése, ezért segíteni kívánja a kerületi
közigazgatásban, oktatásban, egészségĹigyben dolgozók lakhatási- és életköľĺilményeit' Ezen cél
megvalósítása egyben a |akásgazdá|kodás bevéte|i oldalán is pozitív képet eredményezhet, hiszen a
lakások közszolgálati cé|ú béľbeadása esetén a béľlők piaci alapú |akbén köte|esek fizetni.

Az onkoľmányzat e jogcímen töľténő bérbeadássa| tehát egyrészt a kotelezo feladatainak e||átásában
résztvevők é|ethe|yzetén javítbat, másrészt apiaci alapú bérleti díjjal bevételeit is jelentosen növelheti'
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A képviselő-testületi ülés időpontj a:20I5. szeptembeľ 17.

Tárgy: Javaslat kozszolgáIati célú lakások kijelölésére

A napirendet nyilvános/záľt iilésen kell táľgyalni, ahatźrozat éslvagy rendelet elfogadásahoz
minő sített szav azattobb sés sziiksé

ElorÉszÍro szpnveznTl EGYSÉG: JózsnnvÁnoslGAZDÁLKoDÁSI KozľoNrZ5r. V
KÉszÍrpľľp : Jłrł g ANoRE,ł IRoo,ą,vBzEľo 

f 
o}u!l' **-ďe-ą- t\,\t-il

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NtMlcl'lYtL, IGAZoLÁ S : eJ.--.-+ N----__L*\
Jocl roNľRoĺt: ,,,.z,. 4 - íĹ-
BpľpRĺpszTÉSRE ALKALMAS :

ĺ

^l(druj{ 2Üĺ5s/ĹPIÜ$,

DłNaoł-RIMÁN EDINA

Váľosgazdálkodásĺ és PénziigyÍ Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforľás Blzottságvéleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottság. szźůnár a:

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előteri esztés me gtársv a|ását.



II. A beteľjesztés indoka

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában á1ló lakások bérbeadásának fe|tételeiľol,
valamint a lakbér mértékérőI szó|ó 16/2010.(m.08.) számú rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet)
l4. s (2) bekezdésében foglaltak a|apján,,,a 3.$ (4) bekezdés g) pontja szerinti cé|okra felhasználható
|akásokat (a továbbiakban: kĺjzszolgálati célú lakások) a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
javaslata a|apján a l(épviselő-testület jelö|i ki. A |akások béľ|őjére a munkáltatók teĺetnek javaslatot á
po|gármestemek. A bérbeadásról szóló döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsághatásköre.''

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja, a lakással nem rendelkező, kerületünkben dolgozó kĺjztisz|viselők, és
közalka|mazottak, az onkormányzat á|talfenntartott vagy működtetet ĺntézményekkel munkajogi
vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, az Önkormźnyzat kizárólagos vagy
többségi tulajdonában lévő gazdastryi társaságának dolgozói, valamint az onkormányzat területén
e|látási kötelezettséggel tevékenykedő gyermek-, felnőtt háziorvosok' és védőnők lakhatási
helyzetének megoIdása.

A kozszo|gá|ati célú lakás bérbeadása a bérlonek az adott szervnél fennálló foglalkoztatási
jogviszonyának idotaltamára töľténhet. A (piaci alapú) bérbeadás után rendszeľesen beťĺzeÍett bérleti
díj, az onkormány zat bev éte|ét képezi'

fV. Jogszabályi kiirnyezet
A Lakósrendelet 14. $ (2) bekezdésében foglaltak alapjźn, a 3.$ (a) bekezdés g) pontja szerint: a
köztisztviselok és köza|kalmazottak, a Polgáľmesteľi Hivatalban munkajogijogviszonyban á1|ők, az
onkormányzat tL|ta| fenntartott vagy működtetett intézményekkei -munkajogi vagy egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, az onkormányzat kizáróIagos vagy többségi
tulajdonában |évő gazdasági társaságának dolgozôi, va|amint az onkoľmányzat teľületén ellátási
kotęlezettséggel tevékenykedő gyermek-, felnőtt háziorvosok és védőnők részére szo|gźiatijelleggel
toľténő béľbeadására a lakásokat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság javaslata a|apján a
Képviselo-testtilet j elöli ki.''

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a közszo|gá|ati célú lakások kijelölésével
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjék.

Határozatijavaslat

. .'' . . .ĺ20 | 5. (. . . . . . ) számű Képviselő-testtilet határozaÍ':

A Képviselo-testület úgy dont, hogy:

1. kijelöli a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat tu|ajdonában á1|ő, a
határozat | ' szämu melléklete szerinti 120 db lakást közszolgálati célľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|5. szeptembeľ 17.

2. felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a polgármestemek
a lakások intézmények közötti kijelölésérol.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdátkodás i igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

3. felkéri a polgármestelt, hogy a hattrozati javaslat 1 . pontjáľól tájékoztassa a
i ntézmén yv e zetóketl gazdasági társaság v ezetőket.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2075. szeptember 30.

A döntés végľehajtását végzo szervezęti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKózpontZrt.
A lakosság széles körét érinto döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
módjára: nem indokolt

Tisztelettel:
-Łť.Ĺ

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából: A -(
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Mel|éklet: l20 db-os |akáslista (1. szämi: rne||éklet)



1' számú me||ék|et

Közszolg źi|laÍi célú lakások
Soľszám Béľleménv címe Alanteľiilet Szobaszám Komfoľtfokozat

I AlÍöldi u. l0. fszt.5. 42,5 egy komfoľtos

2 Asztalos S. u. 7. I. em.17. egy komfortos

3 Auróra u. 6. 1 ' em.J. )z egy komfort nélküli

4 Baross u.125.2. em.2. 64,6 kettő komfortos

5 Baross u. 129. fszt.2. 31 egy komfortos

6 Baľoss u.28. fszt. 1, 17) egy komfortos

7 Baross u. 83. III.12. 30 egy komfoľt nélktili

8 Bérkocsis u.26.3. em. 14. 29 egy komfortos

9 Bérkocsis u.29. mfszt. 3. 3t egy komfoľtos

10 Bezeľédi u. 6. 3. em. 39. 65,8 kettő komfortos

11 Bezerédi u. 6. fszt' Zla. Á.)AL kettő komfortos

t2 Bókay János 56. ťszt. L3. f3,39 egy komfotos

t3 Bókay János u. 56. I. em.2] ' 28 egy komfortos

I4 Bľódy S. u. 19. 3. em. 19. 56 egy komfoľtos

15 Bľódy S. u. 2. fszt.I 30,2 egy+fél komfortos

T6 Csobánc u.4.2. em. 18' 29,3 egy komfoľtos

17 Csobánc u. 6. 2. em.2I. 44,8 ęgy komfort nélküli

18 Dankó u. 16. 2. em.1 3Z egy összkomfortos

t9 Dankó u. 17 .2. em.27 3 8,1 egy komfortos

20 Dankó u.22' 1. em.5' 31 egy komfortos

21 Dankó u.22. 3. em. 7 . 26 egy félkomfortos

1) 28,04 egy félkomfortos

23 Dankó u,34.4. em. 1 f7,45 egy összkomfortos

24 Dankó u. 40. 3. em. 3. 35,22 egy összkomfoľtos

tt Dankó u. 40' 3. em.4. 35,64 egy ĺjsszkomfortos

26 f3,9r egy osszkomfortos

)1 Diószegi S. u. 44la.3. em. 62. 34 egy félkomfoľtos

28 Dobozi u. 19. 1. em. 1 55,01 kettő komfortos

29 Dobozi u. 25. I. em.25/a. 22 egy komfortos

30 Dobozi u.7-9.3. em. I 7J,4 egy+hall komfortos

31 Fecske u. 5. fszt. 8. 24,7 egy félkomfoľtos

32 Fűvészkert u' 6. 1 . em.12. f9,2 egy komfortos

33 Gyulai Pál u' |f . fszt.6. 35 egy komfort nélküli

34 Hock J. u. 9. fszt. 3. 25 egy komfortos

35 II. János PáIpápatér 23. fszt. 18. 27 egy komfortos

36 Illés u' 36.3. em. 39. 34,3 egy komfortos



].. számú me||ék|et

Közszol g á|ati célú lalĺĺsok
Soľszám Béľleménv címe AlapteľüIet Szobaszám Komfoľtfokozat

37 József kľt. 59-61 . 3 . em. I4lb. r24,1 három komfortos

38 József u. 33. fszt.Z, 25,1 egy komfortos

39 József u. 4I.4. em.I r17,3 haľom komfortos

40 József u' 4I, fszt,l 38,6 egy+fel komfortos

41 József u' 4I. 3. em. 6' J) egy komfoľtos

4f József u. 47.2. em. 10. 3r,75 egy összkomfortos

43 József u. 47.4, em. 3. 42,6 egy összkomťoľtos

44 József u. 55. 1. em. 8. 35,6 egy komfoľtos

45 55,88 kettő komfortos

46 Kźivária u. 24. fsń.. I lb, 38 egy komfortos

47 Karácsony S. u,22, félem. 1 42 egy+fél komfort nélkĹili

48 55 kettő ĺjsszkomfortos

49 59,5 ketto komfortos

50 53,6 kettő komfortos

51 Kőľis u.I|la. fszt.12. )7 55 egy félkomfortos

52 Kőris u.26.3. ęm. Ą. 4r,1 egy komfortos

53 Kőľis u. 30. I. ęm.2lb. ))5 egy komfortos

54 Kőľis u. 30. l. em. 6. 63,7 kettő komfortos

Kĺúdy Gy. u. I|. 3. em. 7 , 35 egy komfortos

56 Kĺúdy Gy. U. 2' 3. em.37. 45,6 egy+fel komfoľtos

J/ 35 egy komfortos

58 Leonardo da Vinci u.2lb. fszt.7. ĄÁz+ egy komfort nélküli

59 Leonardo da Vinci v 46. mfszt. 5. 34 ęgy komfortos

60 30,88 egy komfonos

61 34,61 egy komfoľtos

62 Lujzau. llc.2. em.31. 26 egy komfortos

63 Lujzau. 12. fszt.2. 3L egy komfortos

64 Lujzau. 15. fszt.Il 29,3 egy komfoľtos

ó5 Lujzau.23. L em.24. a-3t egy komfoľt nélküli

66 Lujzau.26. II.8. 28 egy komfortos

67 Lujzau.27-29. fszt.2. 51 kettő komfoĺtos

68 Luiza u. 30. fszt.7. 50,57 kettő komfortos

69 Lvjzau. 8. fszt.2. 65,22 kettő komfortos

70 Magdolna u. i0/b. fszt. 4. 57,3 kettő komfortos

71 Magdolna u.20. l. em. 4. 88,84 háľom komfortos
1'.t Magdolna u.20. 3. em. 46. 30,8 egy komfortos



1. számú me||éklet

Kiizszolg á|ati célú lakások
Soľśzám Béľleménv címe Alapteľület Szobaszám Komfoľtfokozat

73 Masdolna u.20. fszt.9. egy komfoľtos

74 Masdolna u. 33. 3. em. 1 26,8 egy osszkomfortos

/3 Masdolna u. 33. 3. em.2. 21,6 egy cisszkomťortos

76 Masdolna u. 33. 3. em. 3. 50,1 kettő összkomfoľtos

77 Masdolna u. 33. 4. em.2. 2l,r egy összkomfoľtos

78 Magdolna u. 43. f. em. 29. 39 egy komfoľt nélktili

79 Magdolna u. 44. 3. em. I9la. 37,8 egy félkomfortos

80 Magdolna u.44. fszt. I 67,L8 kettő komfortos

81 Mátyás tér 9.3. em. 5. 26,1 egy félkomfortos

82 Nagy Fuvaros u. 5. fszt. 1 55 kettő komfortos

83 Nagy Fuvaros u. 7. 1. em. i6. 31 egy komfortos

84 Nagy Fuvaros u. 12. 1. em.12. nĄ)z egy komfortos

85 Nagy Fuvaros u. 3/a. fsz. 5. 46 egy komfortos

86 Nagy Templom u. 5. fszt. 7. 27,6 egy komfortos

87 Népszínház u. 76. 4. em' I la. 38 egy komfortos

88 Népszínház u. 25. fszt. 2. 79 ketto komfortos

89 Népszínház u. 33. 1' em. 5/a. aa
JJ egy komfortos

90 Népszinházlu.38' 2. em. 6. 99 kettő+fél összkomfortos

91 Népszínházu. 47.5. em. 3. aa
JJ ęgy komfortos

92 orcry út 7.3. em. 1 42,5 egy komfortos

93 Orczy iLt 42. 1. em. 4. 31 egy felkomfortos

94 Pál u' 5. 1. em. 9. z) egy komfort nélktili

95 Pľáteru.18. fszt.9 31,85 egy komfortos

96 Práter u. 19. fszt. 5. 28,3 egy komfortos

97 Pľáteľ u' 55. 2, ęm.19. 7r,8 kettő komfoľtos

98 Práter u. 56. 5. em. 59. 29 egy összkomfoľtos

99 Práter u.69' fszt. 4. 29 egy komfort nélküli

100 Pľáteľ u.75. fszt' 6. 28 egy komfortos

101 Práteľ u.75.1. em.26. 29 egy komfortos

102 Rákóczi ifi19,1. em. l/e 46 egy komfoľtos

103 Rákóczi út 55. 3. em.43' 39 egy komfortos

104 Rakóczi ift 57.1. em. 5. 63,8 ketto félkomfortos

105 Rigó u' 4.3. em,20' 26,72 egy komfortos

106 Salétrom u. 6. fszt. 1 94,9 kettő+fél komfoľtos

107 Somogyi Béla u. I0.2. em.14. 52 egy komfortos

108 Stróbl A. u. 7 lH, 2. em' 232. 39 egy félkomfortos
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,I(iiższoleá|ati 
célú lakások

Soľszám Béľleménv címe Alanteľiilet Szobaszám Komfoľtfokozat
109 Szentkirálvi u. 22-24. fsrt. 4. 42 egy+fél komfortos

110 )t egy komfortos

111 Szentkirályi u. 33-35. 3. em. 9. 51 egy komfortos

112 Szentkirályi u. 6. I. em.IIla. 84,3 kettő komfoľtos

113 Szeszgyár u. 12. fszt. 4, 21 egy félkomfortos

tt4 51 kettő összkomfortos

115 T avaszmező u. 2. 2. em' 22l a.
at
J4ł egy komfortos

116 Teleki tér 3.4, em,2' 49 egy+fél komfortos

r17 Tömo u. 32-38. 13. em' 145' 30,1 egy összkomfoľtos

118 Tomő u. 56. 1. em. 28. ))ą egy komfoľtos

I19 Tömő u. 60. I. em.22. 39,4 kettő felkomfoľtos

120 Vas u. 3. fszt.4. 69,17 kettő+fél komfortos


