
Budapes t J őzsefv álľosĺ onko rmźnv zat
Képviselő.testü|et e számár a

Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett ígazgatóság elnöke

A képviselő-testületi ülés időpontja 2OI5, december 3 sz nanireĺrĺĺ
raľgy: Javaslat a Készeĺléti Rendőľséggel kcitendő megállapodĺs megľĺitesére a ľudapest
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Emberĺ Eľőfoľľás Bĺzottság vé|eményezi tr

Hatfu ozatí j av asIat a bizotts ág számáĺr a:

A Városgazdálkodási és Pénzigyí Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteĺj esztés me gtáľ s v a|ás ót.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Önkormányzatunk az e|mű|t években jelentős lépéseket tett a város közbiztons ágának javítása
éľdekében, melynek eľedményeként tovább erősödött a ľendvédelmi szervekkel való
együttműkĺjdése. onkoľmányzatunk a múltban és jelenleg is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
a belügyi szervek munkatáľsai minél nagyobb számban telepedjenek |e Jőzsefvá'tosban. A
fentiek éľdekében az onkormáĺyzat Képviselő-testĹilete korábban is számos döntés hozott,
legutoljrára 227ĺ2012 (VII.05.) számű majd azt módosító 35512012 (X.18.) számú,
hatátrozataiban dĺjntött aľĺól, hogy a Lujza u. 14. szám alatti ĺinkormányzati tulajdonban álló
épületben lévő lakásokbőI1 db lakás esetében a BRFK tészére,5 db lakás esetében a Fővárosi
Kataszft őf avédelmi Igazgatő s ág r észér e b éľlőkij el cĺl és i j o got b izto s ít.
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A belügyi szervek lakhatási gondjainak enyhítése éľdekében az Önkormanyzat és aBelügyminisztéľium között idei ěvben is egyełetJseř 
'a.;lottat 

továbbilakás bérlőkijelölésijogaru vonatkozó megállapodás megköt 
"šě 

t*eiiia', u-"lyet a Belügyminisztérium aTenoľelháľítási Központ 1á tovabbiařbT.-IEK;,d"lg"zőja Észére,'...in. biztosítani. Atĺĺrgyalások eredményeként a Budapest VIII. kerĺiletšzentkirályi u. 13. feleme|et 2. számalatti, 84 ,# a|apteru|eťu, f ođuu komfofto; to*ĺo.,ĺo kozatú', önkoľmĺínyzati lakástĺjbbszorÖs bérlőkijetölési jogrĺnak térítésmentes atengJesére teszek javaslatot.
Tekintettel *u,ho^g{ a75/2013. (X[.l8.) BM rendelet 2. $ bb) pontja értelmében a TEKvonatkozásźlban a Betügyminisztérium jogszabá|ybaĺlkijelcĺlt lakásügyi szerve a KészenlétiRendőľség, így amegá|lapodás megkcitéséľe a Kešzenléii Renđőľség jogosult.
A Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmĺĺnyzat tulajdonában ál|ő lakások bérbeadásánakfeltételeiről, valamint a lakbér mértékéről s,olo íeizđro. gľ.o8.) önkoľm źnyzatirendelet(továbbiakban Rendelet) 12. $ {:) !e|;zdés f|'*1ń 

1!)qzíti, hogy a tulajdonosi jogokatgyakorló bizottság javas|atáraa Képviselőtesttileí 
" 
ou'*:*e,ĺ:"gäl*jnote, mérsékelheti,vagy az ellenéľtéktől el is tekinthet, Ĺa a lakiísľa a béľlőkiváasztiísľajogosult a rendészeti szervekdolgozőjátkívźnjabérlőként jelöíni aszolgá|ati'i,,onýu ĺaejéľe szólóan.

A további egyĹittmúködés éľdekében iavaso!* l Budapest VIII., Szentkirályi u. 13. félemelet2. szźlm alatti lakásra vonatkozőan aueĺoni"ltilJJ:đät tiztosító megállapodás megktitését _a Rendelet 12. $ (3) bekezdés f) pontjráľa tekińeíel térítésmentesen -5 éves hatĺáľozottidőtartamra, amely egy alkalommaí lógľe5eub 3 évvel meghosszabbítható.
Az e|őterjesztés mellékletét képezia bérlőkijelcilési jogot biztosító megállapodás.
II. A beteľjesztés indoka
Ú: bérlőkijelĺilési jogot biztosító 

. 
megállapodásról, annak feltételeiről, valamint abéľlőkijelölési jog ellenéĺtékétől való eltetňtosioiá ŕjńĺ,"lő-testtilet jogosult d<inteni.

III. Dtintés célja, pénzügyi hatása
A Készenléti Rendőrséggel megkötésľe k9ľtilő megállapod ás a|apján a továbbiakban issegítséget tudunk nyujtani egy a Készenléti n"naE.,eg iltal kijelölt személy lakhatásiproblémáj ának me gol dá stúloz,

A megállapodás tárgyát képező'*u:, 2,0|3,06.26. napsátőI üresen áII, A megállapodáséľtelemben a kijelcitt béľlđ kötelezettsége |esz a lJtas felújítása, és rendeltetésszenĺhaszná|atra alkalmas rĺltapotának megteľeň ése, az óoto,rn'ĺ,,y zatnakpedig a bérbeadásbólbérleti díj bevétele szfumazik,

IV. Jogszabátyi ktiľn y ezet
A döntés a Rendelet 12. s-aÍIalapul. A Rendelet 12. $ (1) bekezdése éľtelmében : ,,Új béľtő-kijelÓIési jogot bizt:sľó meg:źtkpodá:ról, és 9,,,i f"í,a,,kirőI a Képviselő-testüIet dt;nt. AmegáIlapodásbąn részletesen kell iaĺdlyoznt , ĺa,íanl,iaři',e jogosult,.a bérbeadó és a kijetöttbéľlő jogait és lrôtelezettségeit, a bérlbkĺielalést iog,1yá-Irorolhatóságĺźnak számót valamint abérlőkijelalési jog péľubeti térítés ,,g,, ,gyab,og,ő,7 ł1anĺ; ,,,tgáltatĺźs ellenében történik.,,
A(2)bekezdés rögzíti: ,,A bérlőkijelölési jog ellenértékeként igényelendő ellenérték.'
a,) eglszeri alkalomra a lakns bekÓltôzhetőforgalmi értékenek: 5Ľoń-a,b.) eglnél rcbb atkatomra a tatuźs bekÓltözie,a"ii,l*iĺnékének.. ]00oń-a.,,

A (3) bekezdés szerint: ,,A tulajdonosi- jogokat gyakorló bizottság javaslątára a Képviselő-testület a bérlőkijelötési jog Q1 bekezaašbe|n *,gtr,,i,;,,, etlenérĺéí,á *ai,ilolł,,ti, vagl azellenértélďől el is tekinthet, ha a laĺqźst a 
"bértőiwźlasztásra 

jogosult ąz alábbiakbanme ghatározott j ogcíme k atapj ĺźn hasznosítj a,,



a rendeleĺĺeltételei szerint szociális bérletrejogosult béľIőĺ kíván a lakásrajelalni,
elhelyezési kotelezettség teljesítése érdekében kíván ą ĺakásra bérlőt ielolnt,
onkormányzat fenntartásában miÍkadő intézmény dolgozóját kívánják a lakásra
bérlőként jelalni a munkaviszony idejéľe,
önkoľmányzati feladatok elvégzésében kazremtikodő gazdasági társaságok
dolgozóját kívánják a lakásra bérlőként jelolni a munkąviszony idejére,
onkormányzat által ĺétľehozott aĺapínány dolgozóját kívánják a lakásľa bértőként
jelÓllĺi a ntullkaviszo|ly i,cejéľe, i,leéľtve azt is, ha az onkoľxl,iĺtyzat błlcsújtotta a
I e gma gas ab b ér t é kíĺ v a gy o nt az al ap ín ány r e nde l ke z é s ĺj r e,

rendészeti szervek dolgozóját kívánják a lakdsra bérlőként jeloĺni szolgáĺati
v iszonyuk i dej ér e szól ó an.,'

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjen.

Ha'ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dont, hogy:

I,) határozott időľe, 5 éves iđőtartamra szőIőan _ amely egy alkalommal legfeljebb 3

évvel meghosszabbítható _ téľítésmentesen, többszöľcis bérlőkijelölési jogot biztosít
a Készenléti Rendőľségtészére, a Budapest VIII., Szentkirályi u. 13. félemelet 2.
szttm a|atti, 84 Í# alapteľiiletű, 2 szoba komfortos komfortfokozati lakásľa jelen
határozat mellékletét képezo megállapodásban rogzitett tartalmi elemekkel.

Felelős; polgáľmester
ÍIatáľidő: 2015. decenrber 3.

2.) felkérí a polgármestert a határozat 1' pontja szeľinti megállapodźs a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 15.

a)
b)
^\
''/

d)

e)

Í)

A dtintés végľehajtását végző szervezetĺ egység: Gazdálkodásĺ Ügyosztály, Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2015. november 25.

Törvényességi ellenoľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
npvébenésmegĘízásából: r - C-,(/'*r{ffi"'L-7

a|jegyző /
ŻÜ;ii.:.'j ĺ5 /

ď{"'K.
tgazgatőság elnöke



Szám:29022/ /20t5.

MEGÁLLAPoDÁS
ľÉnl,oxrJELoLÉSI JoG BIZToSÍTÁsÁnól

amely, létľejŕitt egyré,sz'rő| a

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jőzsefváros onkormányzata (1082 Budapest, Baross u.

63.67,, képviseletében eljár: dr' Kocsis Máté polgármesteľ, tciľzsszźlm: 735]05, statisztikai
számjel: 15735715-841I-32|-01,adőszám: l55080009-2-42)minttulajdonos(atovábbiakban:
Tulajdonos),

másĺészró| a

Készenléti Rendőľség (1011 Budapest, Keľepesi ut47-49., képviseletében eljár: dľ. Balogh
János r' vezérőmagy ľendőľségi főtanácsos, műveleti oľszágos ľendőrfókapitány-helyettes,
parancsnok, torzssztlm: 739713, statisztikai számjel: 15120199-8424-3|2.0l, adőszźtm:

l5720199-2-5 1) mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult),

egyĹittesen felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az a|ábbi feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a Budapest FővároŚ VIII. kertilet
Józsefvarosi onkormányzat Képviselő-testtilete ......../2015. (.......) számú határozata
a|apján, a belĹigyi szeľvek dolgozói lakhatási gondjainak enyhítése érdekében határozott
időre téľítésmentesen biztosítja a tulajđonában lévő .. hrsz-ú, teľmészetben 1088

Budapest, XI. kerĹilet Szentkirályi utca 13. félemelet2, szám alatti lakás (a továbbiakban:
Lakás) többszöľös béľlőkijelolési jogát a Jogosult részéľe.

2. A Jogosult a bérlőkijelolési jogát 2015' napjátőllegfeljebb 30 napon belül
gyakorolhatja oly módon, hogy tárgyi lakásba kizttrő|ag a lakások és helyiségek béľletéľe.

va]amint az elidegenítésúkľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. ér'i I-XXV]II.
torvény (a továbbiakban: Ltv') végľehaitásáról szőIő 7512013. (XII.18') BM ľencielet (a

továbbiakban: BM ľenclelet) 2. $ bb) pontja aLapjánhelyi lakásĹigyi szeľvkélrt ellátási korébe

utalt Ter.ľoľellráľítási Kozpont (a továbbiakban: TEK) dolgozóját jelöllreti béľlőnek (a
továbbiakban: Béľlő).

3. Jogosultnak - jelen megállapodás alap.ján _ tobbszöľös béľlójelölési joga Van. A
béľlőkijelölési jog 5 éves időtartamľa szól, anrely egy alkalommal legfeljebb 3 évvel

meghosszabbítliató.

4. Felek megállapodnak abban, hogy tulajclonos a kijelölt béľlovel feltétel bekövetkeztéig _

munkaviszonyának. itletve szo|gtůati viszonyának fennállásáig _ de legfeljebb 5 évľe köt

bérleti szerzódést, piaci alapú lakbér megfizetésével. A szerződé,s 5 ér,es időtaľtanrának

lejáľtakor tulajdonos a jelen megállapodás 3. pontjába foglaltaknak nregĺělelőell * a

Ą

pld.
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8.

9.

Jogosult hozzźýáruIő nyi|atkozata a|apjźln _ a béľleti szeľződést ismételten megkötlreti -
feltétel bekcivetkeztéig - de legfeljebb 3 év iđótaftamra.

5. Felek megállapodnak, hogy, Bérlő szo|gá|ati viszonyának bármely okból történő
megszűnése esetén a megá|Iapodás 3. pontjában meghatározott időtaľtam alatt új Bérlőt
jelöllret. A Béľlő szo|gá|atijogviszonyának rtlegsztĺnéséről Jogosult kotęlęs halaĺléktalanul
tź|ékoztatni a Tulajdonost. Ennek elmulasztásával felmerülő költségek, káľok megÍizetése
Jogosultat terhelik.

6. A Tulajdonos, mint béľbeadó, Bérlővel akkor köti meg a bérleti szetzódést, amennyiben
Béľlő bemutatja a Jogosult áIta|klá||ított bérlőjelölésre vonatkozó nyi|atkozatźú.

Felek megállapodnak' hogy a Lakásban a szükséges felújítási munkálatok _ ideértve a lakás
rendeltetésszeruhaszná|atra alkalmas állapotának megteľemtését - Jogosult által kijelölt
Béľlő saját költségén köteles elvégezni.

Jogosult jelen megállapodás 3. pontjában meghatarozott időtarĺam elteltét követően vagy
jelen megállapodás 4. pontjábanmeghatározott bérlőjelölési jogosultság megszűnésę esetén
koteles a béľleményt kitirítve, tíszta rendeltetésszertĺ haszná|atra alkalmas á||apotban, a
kozüzemi szolgáltatők áItal kiállított nullás igazolással együtt a Tulajdonosnak źLtadni.

Felęk rogzitik' hogy amennyiben a bérlokijelölési joggal éľintett lakást ismételten bérbe
lehet adni _ a béľlőkijelolési jog megszűnésének esetét kivéve _ a Tulajdonos ĺľásbeli
felhívásánakkézhezvételét követő 15 napon belül Jogosult köteles a Tulajdonossal közölni
abéľ|ő személyét. valamint meshatározni a béľbeadás feltételeit'

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jogosult a megállapodásban foglalt
béľlőkijelölési jogát az adott lakásra vonatkozőan a Tulajdonos felhívásának
kézhezvéte|étő| számitott 30 napon belĺil nem gyakorolja, abban az esetben a béľlőkijelölési
jogát elveszti és a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete jogosulttá válik bérlő kijelöléséľe. Jogosult bérlőkijelölési jogának elvesztésekor a
Tul aj dono s j o go sult j elen me gállapo dás azonn aIi hatá|yt felmondására.

ll. A 10. pontban írt hatáľiđő elmulasztása esetén Jogosult köte]es a lakás költségelven
megállapított lakbérének megfelelo használati díjat és egyéb költségeket Tulajdonos
felhívását követő 8 napon be1ül megfizetni'

l2. Jelen megállapodás l. pontjában meghatározott Lakás a bérlokijelolési jog fennállása alatt
nem ideseníthető el.

13. Tulajdonos köteles gondoskodni - az Ltv. 10' $-a alapján _ külcjncjsen aZ épület
kaľbaftartásáľól, az épu|et központi beľendezéseinek és a lakások berendęzéseinek
üzemképes állapotban tarLásárő|, amelyet a Tulajdonos a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt-n ker esztiI v é gez.

14. A jelen megállapodás nem szabá|yozott kérdésekben a Polgáľi TorvénykönyvľőI szóló
2013. évi V. torvény, az lakások és helyisége béľletére vaIamint az elidegenítésükre

\



vonatkozó egyes szabá|yo|<ľól szóló 1993. évi LXXVIII. toľvény, továbbá a végrehajtása
tárgyá'ban kiadott 75l20I3. (Xl.I. 18.) BM ľendelet, illetve a Budapest Józsęfváľosi
onkormányzat tu|ajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
méľtékéről szőIő 1612010. (ru. 08.) önkoľmányzati ľendeletben foglaltak aziľányadoak.

Szeruodő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jőváhagyó|ag
ífták a|á és aláíľások lrapjfui lép hatályba'

Budapest,2015. Budapest,2015

Budapest Főváros VIII. keľület

Józsefváľosi onkorm ányzat

Tulaj donos képviseletében

dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Szakmai előterjesztő:

Cziráky Emese ľ. alezredes

KR GI GEK Igazgatási osztá|y

Lakás és Szociális Alosztály

a|osztá|yvezető

Fedezęt: . '.. címen

Budapest,2015.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné

pénzügyi ugy o sztá|y v ezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr.Mészár Eľika

a|jegyző

Készenléti Rendőľség

Jogosult képviseletében

dľ. Balogh János r. vezérőmagy

rendőrségi főtanácsos

műveleti országos rendőľťőkapitány-helyettes

paľancsnok

P énzugy i el lenj e gyzés :

Jogi ellenjegyzés:


