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Tisztelt Képviselő-testĺilet !

I. TényrĹllás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése:

tL

A Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefułĺrosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete 2015. szeptember
I7-én megfaľtott ľendes tilésén a Képviselő-testíilet 205/20|5. (D(.17.) szátmű hatfuozatban űgy
döntĺitt hogy a Budapest Fővĺáľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkorľnányzat tulajdonában álló 150 db
lakást közszolgálati célra kijelöl, továbbá a 20612015. (DĹ17.) szĺámú hatfuozatźtban felkérte a
Józsefuarosi Gazdátkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a polgáľmesteľnek a lakásoknak
intérorények, gazdasági üáľsaságok köztitti elosztásáľa.

Ezt kövętően az :ľltémlény- és gazdasági trársaság vezetők tźĄékoztatásĺáľą valamint a lakások
intéznények, gazdasági üáľsaságok ktizötti kijelölésére, elosztĺásĺára kertilt sor. A kijelölt lakások
megtekintése utan a dolgozók írĺásban jelezték szándékukat a kiválasztott lakás béľbevételével
kapcsolatban. A béľbeadásról a tulajdonosi jogokat ryakorló Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
döntött. A közszolgálati célú |akaspá|yázat eredményeképpen az első körben 28 ťovel kötötttink bérleti
szerződést, azonban a szervezpti egységek, intézĺlények jeleztét hogy a munkavállalóik részéről
további igény merült fel a kozszo|gáůati jellegu bérbeadás kánt, ezéĺt egy újabb, második körben
ismételten biztosítottuk a lehetőséget akózszo|gát|atlpźůyźz;aton való részvéte|ľe.
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Képviselő.testĺilet e szźtmára

Előteľj esztő : Dr. Pesti Ivett igazgatőság e|nöke

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:20|6. decembeľ 1.

Tźrgyz Javaslat lakások kozszo|gźilati célri kijelĺĺlésének megsztintetéséľe, vďamint
bérlőkij elĺĺlési j ogot biztosító megállapodiís megkötéséľe

A napirendet nyilvános/záľt tilésen kell taĺgyďni, ahatźlrozat éslvagy rendelet elfogadasĺához
minő sített szav azattöbbsée sZfü sé

ElorÉszÍľó sZERVEZETI EGYsÉG: Józserve.nosl GAZDÁLKoDÁsI Közpg>ÝzRT.

KÉszÍľerľp: DR HoRVÁrn ľauÁS DIVÍZIoV EzETo $',Q
PÉtĺzÜcylFEDEZETETIGÉr.IrELĄiEMlGIi}Ü.Et,IGAZoLÁS:,/

JoclroNľRoĺĺ. @'
BrľpRľpszTÉsRE ALKALMAs :

Városgazdálkodási és PénzÍiryĺ Bizottság véleményezi B
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi tr

Hatfu ozati j av as|at a bízotts'ág szźlmźtr a:

A Váľosgazdálkodłási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az



A második köľben további 50 dolgozó részére tiirténő bérbeadásról döntött a tulajdonosi jogokat

gyakorló bizottság, illetőleg időközben I - I háziorvos és gyermekorvos is élt a szolgźúati jellegu
bérbeadás lehetőségével.

összességében tęhát megállapítható, hogy a kőzszoIgźllati lakáspáIyázat a céIjźtt elérte, segÍtette a
lakással nem rendelkező, kertiletiinkben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak, az
Onkormányzat źita| fenntartott vagy működtetett intézményekkel munkajogi vagy egyéb
munkavégzésre iranyuló jogviszonyban állót az onkormányzat kizaľólagos vaw többségi
tulajdonában |évo gazdasági társaságának dolgozői, va|amint az onkormtnyzat teľĹiletén ellátási
kötelezettséggel tevékenykedő gyeľmek-, felnőtt hĺáziorvosok, és védőnők lakhatási helyzetének
megoldását, életkörülményeinek j avítását.

Tekintettel arra, hogy akőzszolgtllati célra kijelölt lakások koz;uI70 đb lalĺás vonatkozásában nem
keľült sor közszo|gá|aÍi cé|il pźůyźľ'at keretében történő hasznosításra, igy sziikségessé vá|t a
közszolgálati célra történő kijelolés megsziintetése, ęzze| lehetővé téve a lakások egyéb
|akásgazdá|kodásicélľatĺirténőfelhasználását.

II.

Józsefuáros vezetése az e|mtilt években jelentős lépéseket tett a város közbiztonságának javít.ása

éľdekében, melynek eredményeként tovább erősödött a rendvédelmi szeľvekkel való egyiittműködés.
tnkormányzatunk mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a beliigyí szervek munkatársai
minél nagyobb számban telęedjenek le a VItr. keriiletbe, hozzźĄáru|va a|lhoz, hogy a keriiletiinkben
szolgálatot teljesítő rendőr<jk magukénak érezzék Józsefuáros közbiztonsági szempontból töľténő
j avulásrának fontosságát.

A fentiek érdekében az onkoľmrĺnyzat Képviselő-testÍilete korábban is számos döntés hozott, - többek
között a227l20I2 (vtr.05.) számu,majďaztmódosító 355/2012 (x.l8') szćtműhatźrozataiban - arról,
hogy a Lljzau.14, szám alatti ĺjnkoľmźnyzati tulajdonban álló épületben lévő lakásokból 7 db lakás
esetében a BRFK részére, 5 db lakás esetében pedig a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatősźry
részére bérlőkij elölési jogot biztosít.

A beltigyi szervek lakhatási gondjainak enyhítése érdekében az Önkormányzat és a
Belügyminisztéľium között az idei évben is egyeztetések zajlottak további lakásokra is kiteľjedő
bérlőkij elölési j og binositźsfua vonatkozóan.

A további együttműködés érdekében javasoljuk újabb bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás
megkötését alłí<ént, hogy a fentebb je|zett 70 db lakás közszolgálati célra töľténő kijelölés
megsziintetésével ezen lakásokból a BRFK-nak további 25 đb lakásľa vonatkozóan kerĹiljön
téľítésmentesen biztosításra tĺibbszörös bérlőkijelölési jog azza|, hogy a lakások kizfuőIag a BRFK
VIII. keľiileti Rendőľkapitátnysáryga| aktív hivatásos- illetőlegkozszo|gá'lati jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló személyek részére kerülhetnek bérbeađásra. Az egyes lakásokat éľintő
hasnĺźihatóvá téteLí kötelezettség, valamint az esetlegesen szĹikséges felújítási munkálatok a leendő
bérlők kötelezettsége lesz. A felújítási munkĺák ktiltségének bérleti díjba töľténő beszámításának
esetleges lehetőségéľől a tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottság j ogosult dönteni.

A Budapest Józsefuáľosi Önkoľmányzat tulajdonźban źi|ő lakások béľbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér méľtékéről sző|ó 1612010. (uI.08.) ĺinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 12. $ (3) bekezdés f) pontja rögzíti, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
javaslatara a Képviselő-testĺilet a béľlőkijelĺilési jog ellenéľtékét mérsékelheti, vagy az e||enértéktől el
is tekinthet, ha a lakásra a bérlokivá|asztásra jogosult a rendészeti szervek do|gozőját kívanja
bérlőkéntjelölni a szolgálati viszonya idejéľe szólóan. A fentiek szerint kéťfü ahatáĺozatíjavaslat
elfogadását a Rendelet 12.$. (1) bekezdése és a 12.$ (3) bekezdés f) pontja a|apjźn.

II. ,Ą beterjesztés indoka

A Budapest ĺőzsefvárosi onkoľmźnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 1612010.(III.08.) számű ľendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet)
14. $ (2) bekezđésében foglaltak a|apjźn,,a 3.$ (4) bekezdés g) pontja szerinti célolĺľa felhasználható
lakásokat (a továbbiakban: közszolgéůati cé|ű lakások) a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
javas|ata a|apjźn a Képviselő-testtilet jelöli ki. A lakások bér|őjére a munkáltatók tehetnek javaslatot a
polgármesternek. A bérbeadásról szóló döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság hatásköre.''



Eľre tekintette| aközszolgálati cé|ľa töľténő kijelölés megszüntetéséről is a Képviselő-testtilet jogosult
dönteni.

Ú1 uertoti.jelölési jogot biztosító megállapodásról, annak feltételeiről, valamint a bérlőkijelölési jog
ellenértékétől vaĺó eltekintésről szintén a Képviselő-testiilet jogosult d<inteni.

m. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

A k<izszolgálati célľa kijelölt lakások köZül, amelyekrc vonatkozóan ncm kcľült soľ közszolgálati
jelleggel tĺjrténő bérbeadásra, szÍikséges a közszolgźllati célra történő k{jelölés megsziintetése azért"
hogy lehetővé váljon a lakások egyéb lakásgazdálkodási célra történő felhasználása.

A BRFK-val és a Belügyminisztériummal megkötésre kerülő megállapodás a|apján a továbbiakban is
segítséget tudunk nyujtani a BRFK által kijelolt személyek lakhatási problémáinak megoldásĺához.

A megállapodás értelemben a kijelölt bérlők kötelezettsége lesz a lakás felújítása, és ľendeltetésszerű
hasnlát|atra alkalmas állapotĺfurak megteremtése, az Önkotmányzatnakpedig a bérbeadrísból bérleti díj
bevétele szfumazik.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Lakásrendelet 14. $ (2) bekezdésében foglaltak alapjáľ1 a 3.$ @ bekezdés g) pontja szerint: a
kôztisztviselők és közallrnlmazottak, a Polgarmesteľi Hivatalban mmkajogi jogviszonyban állók, az
onkormdnyzat által fenntartott vag működtetett intézményekkel munlrajogi vągy egłéb
munkavégzésre irónyuló jogviszonyban állóh ctz onkormányzat kizarólagos ýagy többsěgi
tulajdonĺźban lévő gazdasógi taľsasógntak dolgozói, valamint az Önkormányzat teľ,ĺ,iletén ellátąsi
kotelezettséggel tevélrenykedő g1lermek-, felnőu luźziorvosok és védőnők részére szolgĺźlati jelleggel
történő bérbeadasára a lakásolrat a tulajdonosi jogolrat głakorló bizottsĺźg javaslata alapjdn a
Képv is el ő-te stül et j e lóIi ki.,,

A döntés a Rendelet 12. $-án alapul. A Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében: ,,ui ue,la-ttielalési
jogot biztosító megłźllapodásról, és annakfehételeiről a Képviselő-testiilet dant. A megĺźllapoddsban
részletesen kell szabólyomi a bérlőkijelölésre jogosult, a bérbeadó és a kijelöIt bérlő jogait és
kötelezettségeit, a bérlőkijelolési jog glakorolhatósógának szómdt valamint a béľIőkijelolési jog
pénzbeli térĺtés vagł eg1Éb vagłoni éľtékű szolgźltatás ellenében tôrténik.,,

Á (2) bekezdésrogzíti: ,,Abérlőkijelôlésijogellenértékeként igényelendő ellenérték:
a,) eg1lszeri alknlomra a lakás beköltözhetőfoľgalmi értékének: 50%-a,
b.) egmél több alkalomľa a lakás beköItözhetőfogalmi éľtékének: ]00%o-a.''

A (3) bekezdés szerint: ,,A tulajdonosi jogolĺat glakorló bizottsóg javaslatóra a Képviselő-testüĺet a
bérlőkijelalési jog (2) bekezdésben meghatĺźrozott ellenértékét mérsékelheti, vag/ az ellenértéktől el is
tekinthet, ha a lakást a bérlőktvĺźIasztlźsra jogosult az alóbbiakban meghatórozott jogcímek alapjĺźn
hasznosítja:
a) a rendelet feltételei szerint szociális béľletre j ogosult bérlőt kívón a lakásra j elölni,
b) elhelyezési kötelezettség teljesítése érdekében kívan a laluźsra bérlőt jelalni,
c) onkormányzatfenntartásában műlrôdő intézmény dolgozóját kívánjók a lalĺasľa bérlőlrent jelĺjlni ą
munkqviszony idejére,
d) onkormdnyzati feladatok elvégzésében közremű|k)dő gazdasógi tdrsasógok dolgozójót
kívĺźnjdk a lakósra bérlőként jelalni a munkaviszony idejéľe,
e) onkormdnyzat ĺźltal létrehozott alapínány dolgozójót kívánják a lakásra bérlőként jelölni a
munkaviszony idejére, ideértve azt is, ha az onkormányzat bocsójtotta a legmagasabb értélú vag)lont
az al ap ín ĺźny r ende lke z é s ére,

fl rendészeti szervek dolgozójĺźt kívónjĺźk a lakósra bérlőként jelölni szolgáIati viszonylk idejére
szólóan.

Fentiek a|apjan kéťiik a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a közszo|gźůati célľa kijelöl! de fel nem
használt lakások közszo|gáůati célra történő kijelölésének megszüntetésével, valamint a BRFK-val és



a Belügyminisztéńummal kötendő megállapodással kapcsolatos hatátrozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában á||ő, ahatźrozat I.
szátmú melléklete szerinti 70 db lakás közszo|gáńati célra történő kijelölését megsziinteti.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 1.

2. hatĺározott időre, 5 éves időtaľtamra sző|őan _ amely ery alkalommal legfeljebb 3 éwel
meghosszabbÍtható _ térítésmentesen, többszörös bérlőkijelölési jogot bizosít a Budapesti
Rendőr-főkapitĺínyság részére a hatánozat 2. számú mellékletétben felsorolt 25 db
önkormányzati tulajdonú bérlakásokľa vonatkozóan ahatźrozat3. szźlmű melléklete szerinti
megállapodásban ľĺlgzített tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1.

3. felkéri a polgĺĺrmesteľt a hatĺározatf . pontja szerinti megállapodás a|źńrásźlra.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Határidő: 2016. december 15.

A döntés végľehajtás áú végző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdá|kodá;i Közpol' J LI }. ,

ď-Wuft
igazgatóság elnöke

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízĺsábĺól:

ĺ k.', r
(7n/, ď La,,kV C+
-dľ. Mészáľ Eľika

a|jegyzó

Mellé|det: 70 db-os lakáslista (1. számú melléklet)
25 db-os lakáslista (2. szÁmű melléklet)
Megállapodás bérlőkij elolési jog biztosításĺáľól (3. szĺmú melléklet)
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]. számú mellékĺet

Bérlemény címe
AIapteľü

let
Szobaszá

m
Komfoľtfokozat

1. Alföldi u. 10. fszt. 5. 42,5 egY komfoľtos, Asztalos S. u. 7. "1.. em.17. 33.25 ew komfoľtos
3. Auľóľau. 6. 1. em.1. 31,.70 egy komfoľt nélküti
4. Baross u. I29. fszt.2. 30,50 egy komfortos
J. Baross u.28. fszt. 1. 37,2 egy komfoľtos
6. Bezerédi u. ]'0.3. em.28. 29,90 egy komfoľt nélküli
7. Bezerédiu. 6.3. em. 39. 65,8 kettő komfortos
8. Bezeľédi u. 6. fszt.2/a. 42 kettő komfoľtos
9. Bókay János 56. fszt. 13. f3,39 egy komfoľtos
10. Csobánc ĺ. 4.2. em. 18. 29.28 egy komfoľtos
11. Dankó u. 17. f. em.2.]'. 38.1 egy komfortos
ĺ2. Dankó v22. ].. em.5. 31 egy komfortos
13. Dankó u.22.3.em.7. 26,27 egY félkomfortos

14.
Dankó u. 30. 2. em.4. (2. em.
20.) 28,04 egy félkomfortos

15. Dankó u.34.4. em. 1. f7.45 egy összkomfoľtos

Í6. Diószegi Sámuelu. 15. 2. em.
29.

23,91, egy ĺjsszkomfoľtos

17.
Diószegi Sámuel a.44la.3. em.
62.

34 egy félkomfortos

18. Dobozi u.11. L. em.22. 2,8,4 egy komfoľt nélküli
19. Dobozi u. 19. 1. em. 1. 55,01 kettő komfoľtos
20. Fecske u. 5. fszt. 8. 24,7 egy félkomfortos

21. Jőzsef kÍt. 59-61. 3. em. L4lb. Lf4,I három komfortos

)) József u. 33. fszt.Z. 25.1. egy komfortos
23. Iózsef u.41.4. em. ].. TI7.3 három komfortos
24. Jőzsef u.47.4. em. 3. 42.6 egY ĺisszkomfortos

25. KáIvfuia u. ZLlb. 3. em. 5. 55.88 kettő komfortos

26. Kźivária a. 24. fszt. Llb. 38.r.6 egY komfortos

27. Kisfaludv u. L6. 2. em.12. 49.7 esY+fél komfoľtos

28. Koszoni u..2f . fszt.7 . 30.90 egY komfortos

29. Koszorú v23.3. em. 1'6. 65.50 kettő komfortos

30. Kőris u. 6. 1. em. 9. 59,5 kettő komfortos

31. Kőris u. |lla. fsń..12. 27.55 egy félkomfortos

32. Kőris u. 9. 3. em. 34. 53.6 kettő komfortos

33.
Ironardo da Vinci u. L/b. L.

em.12.
37,6 egy+fé| félkomfortos

34.
Ironardo da Vinci u.Zlb. fszt.
- 24,2r egy komfort nélküli

35. Lúzau. L2.fszt.2. 32,20 egY komfortos

36. Ltizau.23.'1. em.24. 36,60 egy komfoľt nélküli

37. Ltizav2T-29.fs2t.2. 51 kettő komfortos

38. Luiza u. 30. fszt.7. 50.57 kettő komfortos

39. Masdolna u.I2.3. em. 58. 30 egy komfortos

40. Masdolna u.Lf. fszt. 5. 28.22 egy komfoľtos

41. Masdolna a. 20. 3. em. 46. 30.8 egy komfoľtos
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I. számú mellékleÍ

Béľlemény cĺme
Alapterĺi

let
Szobaszál

m
Komfoľtfokozat

42. Magdolna u.20.fszt.9. 35,3 egY komfortos
43. Magdolna u. 33. 3. em. 1. 26,8 egy ĺjsszkomfortos
44. Magdolna u,. 43. 2. em. 29. 39 egv komfort nélküli
45. Magdolna u. 44. 3. em. L9la. 37.8 egY félkomfoľtos
46. Nagy Fuvaľos u. 5. fszt. 1. 54.90 kettő komfortos

47. Nagy Fuvaros u.If. !. em. L2. 32 egy komfortos

48. Nagy Templom u. 5. Íszt. 7. f7.6 egy komfortos
49. Népszínház u. ].6. 4. em. Lla. 38.10 egy komfortos
50. Népszínház ĺ. 25. fszt. 2. 78.90 kettő komfortos
51. Népszinház u. 38. f. em.6. 99.36 kettő+fél összkomfoľtos
52. Népszínház u.47.5. em. 3. 3f.70 egY komfortos
53. Pál u.5. ].. em. 9. 22.70 eqY komfort nélküli
54. Práter u. 18. fszt.9 31,85 egY komfoľtos
33. Práter v 44.3. em..j'4. 4L.L esY+fél összkomfortos
56. Pľáteľ u. 69. fszt.4. f9 esv komfort nélktili
J/. Práter u. 7 5.'J'. em. 26. 29.30 esv komfortos
s8. Práter u.75. fszt. 6. 27.54 egv komfortos
59. Rákóczi tÍ 57 .1. em. 5. 63.8 kettő félkomfortos
60. Rigó u. 4.3. em.20. 26,7f egy komfortos
61. Risó u. 4.fszt.4. 32.00 egY komfortos
62. Salétrom u. 6. fszt. ].. 94,9 keüő+fél komfortos
63. Salsótaľiáni út 1.9. ].. em. 8. 54,64 kettő komfortos
64. Szentkiľálvi u. 3. Z. em. L9. 31.20 egy komfoľtos

65. Szentkirályi u. 33-35. 3. em. 9. 52,00 egy komfoľtos

66. Szeľdahelvi u. 1'1.. 4. em.7. 45 kettő fé1komfoľtos

67. Tömő ll.33lb. fszt. Ilb. 62,03 egy félkomfortos

68. Tomő u. 56. 2. em.5f. 24 egy félkomfortos

69. Tclmő u. 60. |. em.22. 39.4 kettő félkomfortos

70. Vas u. 3.fszt.4. 74.40 kettő+fel komfoľtos
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2. számú melléklet

Soľszám Béľlemény címe
Alapteľii

let
Szobaszá

m
Komfortfokozat

1. Baľoss ll. |29. fszt.2. 30.50 egy komfoľtos

2. Baross u. 28. fszt. 1. 37,2 egy komfortos

3. Bezerédi u. 6. fszt.Zla. 42 kettő komfortos

4. Doboziu. 19. 1. em. 1 55,01 kettő komfortos

3. Kálvĺĺria u.Z|lb.3. em. 5. 55.88 kettő komfortos

6. Koszoľú u.23.3. em. 16. 65,50 kettő komfortos

7. Kőris u. 6. l. em. 9. 59,5 kettő komfortos

8. Kőris u. 9. 3. em.34. 53,6 kettő komfoľtos

9.
Leonardo da Vinci u. 1/b. 1.

em.12.
37,6 egy+fel félkomfortos

10. Luizau. 12. fszt.2. 32,20 egy komfortos

11. Luizau.27-29. fszt.2. 51 kettő komfortos

12. Luiza u. 30. fszt.1. 50,57 kettő komfortos

13. Masdolna u.12.3. em. 58. 30 egy komfortos

14. Maedolna u.20.3. em. 46. 30,8 egy komfortos

15. Magdolnau.20. fszt.9. 35.3 egy komfortos

16. Nasv Fuvaľos u. 5. fszt. 1 54,90 kettő komfortos

L7. Nagy Fuvaros u.12.l. em.12. 32 egy komfortos

18. Népszínhaz u. 16. 4. em. |/a. 38,10 egy komfoľtos

19. Népszínhĺíz u. 25. fszt. f . 78.90 kettő komfortos

20. Népszínhráz u.47.5. em. 3. 32,70 egy komfortos

21.. Práteru.18. fszt.9 31,85 ery komfortos

22. Rrĺkóczi tlt 57.1. ern. 5. 63,8 kettő félkomfortos

23. Saleótariani út 19. 1. em. 8. 54,64 kettő komfortos

24. Szeľdahelvi u. 11. 4. em.7. 45 kettő félkomfoĺtos
25. Iömő u. 60. 1. em.22. 39.4 kettő felkomfoľtos

t'
c,ŕ ĺ-iĺ

ITLlt



Szám: / ĺ20|6.

MEGÁLLAPoDÁs
ľÉnr,irupr,oLÉsl JoG BlzTosÍTÁsÁnól

.......pld.

amely, létľejt'tt egyľészľől a

Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺízsefváľos onkormányzata (1082 Budapest, Baľoss u.
63.67., képviseletében eljar: dr. Kocsis Máté polgármester, törzsszám: 735705, statisztikai
számjel: 157357|5.847|-32|-0|' adőszam: 155080009-2-42) mint fulajdonos (a
továbbiakban: Tulaj donos),

mĺísrészľől a

Budapesti - Rendőľ.főkapĺtányság (1l39 Budapest, Teve utca 4.6., képviseletében eljar:
Bucsek Gábor r. vezérómagy Budapest rendőr-főkapitanya' tötzsszán: 720388' statisztikai
számj el: | 57 20388-7 524.3 |2.01 ) mint j ogosult (a továbbiakban: Jogosult),

valamint a

Belüryminĺsztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., képviseletében eljĺír: Dr. Tóth
Lász|ő gazđasáryi és infoľmatikai helyettes államtitkríľ, törzsszálm:, 3||607, statisztikai
számjel: 153 1 1605-841 1-31 l-01)

egyĹittesen, mint felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alétbbi feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a Budapest Fővaros VIII. keľiilet
Józsefuiírosi Önkoľmanyzat Képviselő-testĹilete ........120|6. Cxn.01.) számú
hatźlrozata a|apjźn, a belügyi szervek dolgozői lakhatási gondjainak enyhítése
érdekében hatźrozott id(5re téńtésmentesen biztosítj a az onkoľm źnyzat fu laj donában
|évő a jelen megállapodás l. szźtmű mellékletében felsoro|t 25 db bérlakás (a
továbbiakban: Lakas) többszörös bérlőkijelölési jogát a Jogosult részéte.

2. A Jogosult a bérlőkijelölési jogát 20|6. ....... napjától legfeljebb 30 napon
beltil gyakorolhatja oly módon, hogy targyi lakásba klzań|ag a BRFK VIII. keriileti
Rendőrkapitĺínysággal aktív hivatiásos- illetőleg közszolgĺílati jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozőjátjelölheti bérlőnek (a továbbiakban: Bér1ő).

Jogosultnak - jelen megállapodas alapjan _ többszörös bérlőjelölési joga van. A
bérlőkijeliilési jog 5 éves időtartamľa szól, amely egy ďkalommal legfeljebb 3 éwel
meghosszabbítható.

Felek megállapodnak abban, hogy fulajdonos a kijelölt bérlővel feltétel bekövetkeztéig
_ munkaviszonyĺínak, illetve szo|gźiatí viszonyának fennállĺásáig - de legfeljebb 5 évľe
kdt bérleti szerzodést, a mindenkor hatalyos jogszabályban foglalt méľtékíi lakbér
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7.

megfizetésével. A szeruódés 5 éves időtaľtamanak lejĺáĺakor fulajdonos a jelen
megállapodas 3. pontjába foglaltaknak megfelelően a Jogosult hozzájaĺu|ő
nyi|atkozata alapjan a bérleti szerzodést ismételten megkötheti _ feltétel
bekövetkeztéig _ de legfeljebb 3 év időtaľtamra.

5. Felek megállapodnak, hogy, Bérlő szolgálati viszonyának bármely okból történő
megszÍinése esetén a megźilapodás 3. pontjában meýlatźlrozott időtaľtam a|att űj
Bérlőt jelölhet. A Bérlő szo|gá|ati jogviszonyĺínak megsanéséró| Jogosult köteles
halađéktalanu| tájékofratnla Tulajdonost. Ennek elmulasztásával felmerĹilő költségek,
karok megfizetése Jogosultat terhelik.

A Tulajdonos, mint bérbeadó, Bérlővel akkor köti meg a bérleti szerzodést,
amennyiben Béľlő bemutatja a Jogosult źLItaI kiá||ított bérlőjelölésľe vonatkozó
nyilatkozatźt.

Felek megállapodnak, hogy a Lakásban a sziikséges felújítísi munkálatok - ideéľwe a
lakás rendeltetésszeľíi haszná|ata alkalmas állapotĺának megteremtését _ Jogosult áltď
kijeliilt Béľlő saját ktiltségén köteles elvégezni' eÍre tekintettel a felújítasi munkak
megkezdése előtt Bérlő köteles a műszaki munkálatok e|végzésére a Józsefuaľosi
Gazdálkodĺísi Központ Ingatlanszolgáltatĺísi Iľodájávď beľuhĺízási megállapodást
kötni. A Jogosult fudomasul veszi, hogy a felújítasi munkĺák költségének bérleti díjba
töľténő beszĺímítasanak esetleges lehetőségéről a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság jogosult dönteni.

Jogosult jelen megállapodás 3. pontjában meghatarozott idotartan elteltét követően
vagy jelen megĺíllapodás 4. pontjában megfiatźrozott bérlőjelČilési jogosultság
megsziĺnése esetén kdteles a bérleméný kitirítve, tiszta rendeltetésszeľíi haszná|atra
alkďmas ĺíllapotban, aközilzemi szolgźltatćlk áL|tal' kiállított nullas igazolassal együtt a
Tulajđonosnak átadni.

9. Felek rögzítik, hogy amennyibęn a béľlőkijeltilési joggal érintett lakást ismételten
bérbe lehet adni _ a béľlőkijelĺilési jog megszíĺnésének esętét kivéve _ a Tulajdonos
íľasbeli felhívásĺĺnak kézhenételét követő 15 napon belĹil Jogosult köteles a
Tulajdonossal ki'zölni a bérlő személyét, valamint meghatĺáľozni a bérbeadas
feltételeit.

l0. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jogosult a megállapodásban foglalt
béľlőkijeliilési jogát az adott lakĺásra vonatkozóan a Tulajdonos felhívásanak
kézhezvétę|étő| szĺĺmított 30 napon belül nem gyakorolją abban az esetben a
bérlőkijeliilési jogát elveszti és a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi
onkoľmanyzat Képviselő-testiilete jogosulttĺĺ válik bérlő kijelölésére. Jogosult
béľlőkijeltilési jogának elvesztésekor a Tulajdonos jogosult jelen megállapodĺás
azonna|i hatalyu felmondásaľa.

1l.A l0. pontban íľt haüáľidő elmulasztasa esetén Jogosult köteles a lakás költségelven
megállapított lakbérének megfelelő használati díjat és egyéb ktiltségeket Tulajdonos
felhívrását kövętő 8 napon belül megťrzetni.

8.
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12. Jelen megállapodas 1. pontjában meghatározott Lakas a bérlőkijelt'lési jog fennĺíllĺása
alatt nem idegeníthető el.

13. Tulajdonos köteles gonđoskodni - az Lt:v. 10. $-a ďapján _ kiilönösen az épület
kaľbantartasárő|, az épiilet ktizponti berendezéseinek és a lakasok berendezéseinek
iizemképes állapotban taľtásáľól, amelyet a Tulajdonos a Józsefuarosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-n kereszttil végez.

|4. Ajelen megállapodĺás nem szabályozoÍtkérdésekben a Polgĺĺri Törvénykönywől szóló
20|3. évi V. töľvény, az lakasok és helyisége bérletéľe valamint az elidegenítéstikre
vonatkozó egyes szabályokľól szóló |993. évi L)o(vIII. töľvény, továbbá a
végrehajtĺísa tĺírgyában kiadott 75120|3. CXII. 18.) BM ĺendelet, illetve a Budapest
Józsefuaľosi Önkormányzat tulajdonában áLIő lakások berbeadĺásanak feltételeiről,
valamint a lakbér méľtékéľől szóló önkormĺínyzati ľendeletben foglaltak az
irĺányadóak.

Szerzőđő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezót, jővźhagyő|ag
ífiÁkaĺlá és alĺĺíľĺások napjĺín lép hatalyba.

Budapest,20t6. Budapest,2016.

Budapest ľ.őváros VIII. kerĺilet Budapestĺ Rendőľ-főkapitányság

Józsefvárosi Onkoľmányzat Jogosult képviseletében

Tulajdonos képviseletében Bucsek Gábor r.vezérłĺmagy

dr. Kocsis Máté rendőrségi fotanácsos

polgármester Budapest Rendőľfőkapitźnya

Belĺirymĺnĺsztéľĺum

képviseletében

Dľ. Tóth LászIő

gazdasági és infoľmatikai helyettes államtitkĺĺr
Fedezet: .. címen
Budapest,2016.

PénzĹigyileg ellenjegyzem: Pérlnagyí ellenjegyzés:

Paris Gyuláné
gazdasźęivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

Jogi ellenjegyzés:

dr. Mészĺíľ Erika
aljegyző
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