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Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat

Képviselő-testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtĺntés taľtalmának ismeľtetése

Még júniusban megkereste a kerületben működő Kozod Civil Egyesület nevében Románné Bolba
Márta (ózsefuárosi evangélikus lelkész) a keľĹi|eti képr'iselők mindegyikét és a polgármestert egy

jĺ

Előtcľjcsztő: dľ. Eľőss Cáboľ képvisel.3

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2016. február 4. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a szociálĺs lakbéľre vonatkozćl tájékoztatőva| kapcsolatos döntés
meghozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, ahatározat e|fogađásához egyszeru szavazattobbség
szĹikséses.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bżottság véleményezi x

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi X

Hatźrozati j av as|at a bizottság számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýErnberi Eroforľás Bizottság javasolja a Képviselo-
testü letnek az e|őterjesztés megtárgy a|ásźt.
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i javaslattal, amely a Szociális lakbérre való jogosultsággal kapcsolatos tájékoztatás javitását,
i közérthetőbbé tétę|ét cé|ozta. Eddig a szám|tn az Afźtt rész|etező szöveggel osszefolyva szerepelt

csupán eľről egy bekezdésnyi szöveg. A szociális lakbérre többen lennének jogosultak, mint ahányan: azt igénybe veszik. Atájékoztatás javítása sokat segítene a helyzeten.
lll A fenti javaslatot terjesztem elő, kérve a képviselők páľt-határokon átnyúló támogattsáthozzá'

,.]

i az e|őterjesnéstarta|maz egy tájékoztatás-mintát is (1' sz. mellék|et).

II. A beteľjesztés indoka

A bérlők többségét érinti.

III. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A dĺjntés célja, hogy javítsa a szociális lakbérľe vonatkozó tájékoztatást. Várható, hory csökken a
lakbérelmaradások szttma az a|acsony jövedelmríek korében, akik a lakbér egy részét (vagyis a
szociális lakbért) képesek lennének kifizetni, de a teljes összeget nem.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Magyarország helyi onkormányzatairő| sző|ő 2011. CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 14. pontja,
va|amint a 41. $ (3) bekezdése alapján hozza meg a dontését a Képviselő{estiilet.

Ké ľe m az a|áhbi hatálľ ozati j avas I at el fo ga d á s át.

HłrÁnoz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében e|járva úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zľt' évente egyszer, legközelebb jelen határozat meghozata|źLto| szźtmitott 30 napon beltil,
k<jte|es minden lakásbérlőt külonálló (nem a szźtm|ához vagy egyéb értesítéshez csatolt) levélben
tájékoztatni a szociáIis lakbér igénylésének részletes feltételeiről, beleértve a jövedelmi határokat. A
tájékoztatő levél legyen konnyen éľthető és taľta|mazzon konkľét példákat a legjellemzőbb
családtípusok esetében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató

Határidő: 20|6. március 7 .

A d iintés vég ľehaj tás át v égző szerv ezeti egység : Józsefváľosi

Budapest, f016. januźr 25.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|: -
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l. sz. MELLEKLET

Kinek jáľ szociá|is lakhéľ?

Feltétel: a család nettó jövedelme egy osszeghatár alatt legyen

Ez az osszegfiigg: a személyel, felnottek és gyerekek számźtő|,
-és attól, hogy egyedülálló-e a szülő,
.és attól, hogy van-e beteg vagy fogyatékos szemé|y

Néhány példa a itĺvedelmi hatáľra:

Ha egy egyediilálló (1 felnőtt) havi nettó jövedelme 99,,|50 Ft alatt marad, akkor jár a
szociális lakbér. Két felnőtt esetén ez a jövedelemhatár |89 525 Ft, míg minden további felnóttnél 79
800 Ft-tal emelkedik a jovedelemhatár (269 3f5 Ft,349 1f5 Ft, ...)

Ha egy gyermekét egyedülnevelő sziilő (1 felnőtt ł 1 gyeľmek) havi jövedelme 199 500 Ft
alatt marad, akkor jár a szociális lakbér' Két gyermek esetén ez a jovedelemhatár f79 300 Ft' míg
minden további gyeľmeknél 69 825 Ft-tal emelkedik a jövedelemhatár (349 I25 Ft, 4l8 950 Ft, . . .)'

Ha egy gyermekes család (2 fe|nőtt * 1 gyeľmek) havijövedelme 269 3f5 Ft alatt marad,
akkor jár a szociális lakbér. Két gyeľmek esetén ez ajövedelemhatár 349125 F! míg minden további
gyermeknél 69 8f5 Ft-tal emelkedik ajövedelemhatár (418 950 Ft,488 775Ft,...).É' minden
további fe|nőtt esetén 79 800 Ft.ta| emelkedik a jovedelemhatár (349 I25 Ft,428 9f5 Ft, ...)

Ezek ajövedelemhatárok a ľendelet szerinti ún. IIL kategóľiáľa je|lemzőek, ekkor a szociális
lakbér 100 %-át kell fizetni, amely háľomnegyede a kti|tségelvűnek' Ha egy családban ezek a
jovedelmek még kisebbek, akkoľ a II. kategóľiában a szociális lakbérnek csak egy kĺilön szfunítások
a|ap jánmeghatározoÍt%o-át,mígazl.kategóľiábana20%o-átke|lfizetni!

Ha a gyermekes családban egyedůilálló sziilő él (pl. l szülő, 1 nagyszu|ő + a gyerelďek), akkor
a meghatározott jövedelemhatárhozhozzáadődik 19 950 Ft: például 2 ťe|nőtt + l gyerek esetén a269
325 Ft-hozhozzäadődik 19 950 Ft, így a család jövedelemhatára:289 275 Ft.

Ha egy személy magasabb összegű családi pót|ékot vagy fogyatékossági támogatást kap, akkoľ a
meghatározott jövedelemhatárhozhozzáadődlk 19 950 Ft: például f fe|nőtt + 1 gyerek esetén a269
325 Ft-hozhozzáadődik 19 950 Ft, így a család jövedelemhatáľa: f89 275 Ft.

További szükséees feltételek:

Nincs adósság, ez a|ő| kivétel, ha van ahátra|éktöľlesztésére megkötött rész|etfizetési megállapodás.

Ha|-4 szemé|y f szobásná| nagyobb, míg 5-8 személy 3 szobásnál rragyobb lakásban él,
akkor nem j tlr a szocitiis lakbér, hiába van a|atta a jövedelemhatárnak.

A lakbér méľtéke fiigg u komfoľtfokozattő|, a lakbért növelő és csökkęntő tulajdonságoktól is
(elhelyezkedés, vizesedés stb.).

A szociális lakbér egy évľe kerül megál|apításra, A szociális lakbér iránti kéľelmet év kiizben
folyamatosan lehet benyrĺjtani, abér|o, bérlőtárs nyújthatja be. A kérelmet évente meg ke|l rújítani.


