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Tárgy: Javaslat a |akásgazdálkodási stratégia f0I3 . évi irányelveire

A napirendet nyiltlzfut ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszęrulminősített
szav azattöbbs é g s züks é ge s.

ElorÉszÍľo sZERVEZETI gcYsÉc: Klsr.eru Kľľ. E.
KÉszÍľerre: Hpcpoos J,łNos olvizlovpzplo, H,łĺou Kaľn.I-n'i IRoDAVEZEľo, KpRpszľpsl
ZoI-ľÁľNÉ lerÁscezoÁl-rooÁsl REFERENs ď,/
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉNvpI-/NpMlGIĐlYeL, lcazoLÁs: 't J*; /ĺ/*-l-

r/

JocI roxlRotL: 'L. Kź-
B ETERJ E SZTÉ, * o,"o''"o,.

*S\
RluÁt.ĺ Eonqe

tp,cvzo

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságvé|eményezi X
IIumánszolgáltatásĺ Bizottságvéleményezi tr

Hattuozati|r.'vasJp'Íabj :

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáď Humánszolgtńtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testü letnek az e|őterjesńés me gtárgy a|ásźń.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéro|

szo|ő |6lf010.(ilI.08') számű ľendelet 3' $ (1) bekezdés a|apjźn a Tisztelt Képviselő-testület - a bérbeadó szervezet

előterjesztése alapján - minden évben irányelvekethatároz meg arľól, hogy az adott évben azures és várhatóan

megĹiresedő lakások közül a 3' s (4) bekezdés a)-n) pontjaiban meghatározott bérbeadási jogcímek a|apján a

bérbeadásra milyen arányok érvényesítése célszerii'

A Kisfalu Kft' Lakásgazdálkodási Iroda feladata a |akásgazdá|kodźs keretén belül keletkezo ĺinkormźnyzati

feladatok teljesítésében való közreműködés soľán: javaslatot tesz, előkészít és végľehajt a hattiyban lévo
j ogszabá|yok rendelkezéseinek megfelelően'

A Képvise|ő-testület a |akźsgazdálkodással kapcsolatos feladďokat, elvárásokat, javaslatokat a keľületfejlesztést

éľilrtő koncepciókban, az iránye|vekben, a rendeletekben és a képviselő-testületi, bizottsági határozatokban

r ö gzíteÍt korrkľét döntésekke l határ o zza me g a K isfalu Kft . részére.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testĹilet működése idotartamára - mely egy vźiasztási időszak - do|gozzakl
gazdasági terveit és stratégiáját, sztikséges, hogy az onkormáĺyzat jogszabźiyban előírt kötelezóen e||tĺtanđő
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Fentiekre tekintettel a rendelet 3'$ (1) bekezdésének módosítását javasoljuk, melyre vonatkozóan a szövegszerű

váItozásokat a T' Képviselő-testület 20l 3. júliusi első rendes ülésére teľjesztjük elő.

I. LAKASALLOMAI\IY SZEKEZETE

1. A kerületi lakósdllomdny szerkezete (20l3. március 3 ]. adatok alapián)

Az utóbbi évek gazdasági nehézségei, aJőzsefuárosban befektetők és ingatlanfejlesztők vźi|a|akozási kedvét is
rnérsékelték, a nagym&tékben visszaeső keresletből adódó kockázat míatĹ. Ez, valamint az önkormányzatí
koltségvetés korlátai az tnkormtnyzat, illetve a Vagyonkeze|o szęrvezetek erőfeszítéseinek ellenére a kerületi
|akásál|omány műszaki fejlődésének is gátat szabtak, melyek okán a bérlakás struktúrát továbbra is a korszeľűtlen

és gyenge- mtĺszaki színvonal, és állapotjellemzi.

Az alábbiakban' műszaki és hasznosítási szempontok a|apjtln áttekintésľe kerülő lakásállomány szerkezet, a

vagyonkatas zter f0I3 . március 3I-én zárt adatai alapj an kerültek meghatározásra'

Jelerrleg Józsefváľos onkormányzata 4985 db onkormónyzati tulajdonban lévő lakással rendelkezik az alábbiak
s z er int i cs op ort o s ít ás b an'

Mííszaki szempontok alapjún (20I3' március 3l. adatok alapján):

o összkomfoľtos 470 db, mely a teljes állomány 9,43 o/o-a,

o komfortos f2|3 db, mely a teljes állomány 44,39 %o-a

. félkomfortos 439 db, mely a teljes állomány 8,80 %o-a

o komfort nélküli, l73 8 db, mely a teljes állomány 34,86 %o-a

. szĺikséglakás I25 db, mely a teljes állomány f,50 %o-a.

o l szobás
. l,5 szobás
. 2 szobás
. f ,5 szobás
o 3 szobás,
o 3 szobásnál több

3413 db, mely a teljes állomány 68,46 %o-a,

470 db, mely a teljes állomány 9,43 %o-a,

88l db, mely a teljes állomálry |7,67 oÁ-a

67 db, mely a teljes állomány I,34oÁ.a
98 db, mely a teljes állomány 1,96 %o-a

56 đb, mely a teljes állomány 1,12 %o-a,

Hasznosítdsi szempontok szerint (20I3. március 3I. adatok alaąián.):

1, bérleti joggal terhelt (hasznosított)

zárolt)
26r db
zzz aD

3. 20]3 évľe teryezett bontások
épütet'' t db (mety 9 db lakást foglal magában, de csak 5 db lakás lakott)

TulajdonviszoĄ) szeľint (20 I 3. mórcius 3 1 ' adatok alapjdnl:

o határozott /határozatlan
o jogcím nélkuli
o hagyatékos /jogilag nem üres/

2, üres lakás (483)

hasznosítható
n e m has z no s ít hat ó (p l. s z ü.|a é gI akás, b ont andó,

. I00%-ban onkormónyzati ingatlanban
o társashóziépĹiletben

s689 db (641 db / 3048 db)

793 db
20 db

2998 db
1987 db

A takásátlomány hasznosítós alapú szerkezeti változósainak áttekinthetősége érdekében az alábbi táblázatban

keriittekfeltüntětésre az elmúIt évek záró adatsorai. Az adatsor 2010 évtől kezdődően kerüIt fehlételre, mivel a

korábbiidőszakok szerkezeti vóltozósainąk követésére vonatkozó adatsorokkal nem rendelkeztünk'
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Fenti tábIázat a|apjźn megállapítható, hogy az onkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány darabszámának

csökkenése mérséklődott, melý elsődlegesen az e\idegenítés csökkenő tendenciájának tudható be. tnkormányzati
tulajdonú épületek esetében, a mintaidószakban af}If- es évben kiugró csökkenést a Bókay János u. 3I:33;35l
37Jszámil3pületek bontása okozta, mely során 134 darab lakás került megsztintetésre. - Ennek figyelembe vétele

me|lett |áthatő,hogy a csökkenés egyenletes tendenciát mutat20|1. év zárő adataihoz képest.

2. A 2012. évi laklźseazddlkodlźs meehatúrozott irdnvelvei és meevűlósult elemei

A Képviselő-testület I00/20I2.(III.L2.), valamint a22Il20I2. (VII.05') száműhattlrozatai vonatkoztak a20|2. év

lakásgazdálkodási koncepciójánakjóvźlhagyásźĺől, annak megvalósítandó elemeiről.

Hivatkozott képviselő.testtileti határozatban irányelvként meghattrozott elemek az alábbiakban részletezettek

szerint, részlegesen kerĹiltek megvalósításáľa.

A Képviselő-testü|et által meghatározott projekt A LÉLEK Program keretein belül 20 db lakás ker{i|t

korszeiűsítésre, illetve aIYSZ részére átadásra - amely az elmúlt időszak kôzérdekíi hasznosításának kiemelkedő

eleme -, azon célból, hogy a lakások a pľogramba bevonásra került és rehabilitáción résztvevő, korábban

hailéktalan személyek réśzére kerĺ'iljenek kiutalásľa. A progľam keľetein belül lett kialakítva továbbá a

til-prcĺlazľ. renauĺlĺteciós állomás, mely a VIII. Szerdahelyi u. 5. szám a|atti ingat|an felhasználásáva| - 2 lakás

megszüntetése mellett - kertilt kialakításra' A teljes bérlakás állomány míiszaki megoszlásában jelentős és érdemi

ar{nyvá|tozás a 2011. évi zárő adatokhoz viszonyítottan nem történt, követték az áI|omtlny darabszám

vźitőzásainak aľányait' A Képviselő.testület fent nevezett határozatźtval kiemelten döntott több ,,Lakáspá|yázat,,

kiíľásáról, az a|źhbiak szerint és alanyi köľben:

I. Képviselő-testület a I00/2OI}'(III.22.) számú határozat 3.1.) pontja a|apjźn úgy dontött, hogy 201f. |.

félévében a Jőzsefváros onkormányzatPo|gármesteri Hivatal köztiszrviselői, illetve más do|gozőL az

önkormányzati feladat- és hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, valamint a Józsefvárosi

onkormányzatkizárő|agos tulajdonában lévő gazdasági társaságának a dolgozói - akik a pályázat

kiírósakor legalább 3 éie az adott szervek alkalmazósában óllnak _ részére, felújítási kötelezettség

vállalásával ,1 év hatźrozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biĺosításával,5 db lakás

kijelölésével a 100 % <jnkormányzatitulajdonban lévő épületekben található lakásállomány terhére.

11. a Képviselő-testiilet a I0O]20I2.(III'2ł .) szálmí hatźrozat 3.f .) pontja a|apján úgy döntott, hogy fa1f . II.

félévben széleskörű pźl|ytnatkerüljĺin kiírásra, felújítási kotelezettség vállalásával, költségelvű bérleti

díj megfizetése melíett. E pźilyázati körben esetlegesen avégrehajtási szakaszban |évő, józsefvárosi

devizahitelesek koľe is bevonásra került volna, 15 db lakás kijelolésével a 100 % önkoľmányzati

tulajdonban lévő épületekben található lakásállomány terhére.

A II.) pontban megnevezett pá|yźnat kiírása soľán a Képviselő-testiilet f21'l20I2(07 '05.) számú hatźtrozatának |.)

pontjában foglaltakkal modoiĺtđta a korábban hozott I00lfoI2'(III,22') száműhatfuozat3'f.) pontjźń. Hivatkozott

hatáiozati pont a|apján atervezett alanyi köľ helyett a|ega|ább egy éve házasságot kötött,35. éIetévüket még be

nem töltött ifiú házasok részére kerülj-on kiírásrá a páIyźnat, akik józsefuáľosi kötődésűek, és munkaviszonnyal

rendelkeznek.

Tekintettel arra, hogy a20|f' II' félévében kiírandó |akáspźĺIyźtzat nem a kerĹilet szélesebb alanyi körét érintette,

ezért a 15 db önkormźnyzati béľlakás helyett 5 db lakás kéľült kiírásra, a 100 %o onkormányzati tulajdonban lévő

ép ü letekben ta|tilhatő lakásál lomány terhére.

Az I.) pontban meghattrozott alanyi köľ részére a pá|yázat kiírásának időpontja: 20|2. mtrcius 30., mig a

b enyújtás ának hatáľidej e : 20 | f . máj us f . napja v o|t.

A f0|2' március 30' napjárakiirt ,KSZDO12 típusú'' béľlakás pźůyázat érvényes volt, de Társaságunk javasolta a

Képviselő-testületnek, nőgy u,ĺ-nýiluánít'u eľeäménytelennek, tekintettel arra, hogy az 5 db bérlakásľa csekély
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sZźLmű páIyázat _ vélhetően a pályázati kiírás a pátyázók szélesebb körét kizórta azzal, hogy a pályázat eleve

eľedménytelen, ha a pátyózó 8 pontnól kevesebbet ér el - étkezeÍl, illetve a beérkezett páIyázatokból csak 1 db

l akásľa érkezeÍt érvényes pá|y ázat'

Ezze| egyidejűleg javasoltuk a ,,KSZDOIZ típusú'' béľtakás pá|yázat újabb kiírásźtt a fęnt nevezett alanyi köľ

bővítésével, valamint apálryázat eľedménytelensége esetében aponthatár csĺjkkentését, az a|źtbbiak szeľint:

. aza|anyikör bővĹiljön a Józsefuárosi onkormányzat által fenntaľtott koltségvetési szervek közalkalmazottai

és más dolgozói koľével, valamint
C a pá]ryźlző pźůytnata eredménytelen, ha a pźůyäző 5 pontnál . 8 pont helyett - kevesebbet ér el

Fentiekre tekintettel, 20If. március 30. napjźrakiírt ,,KsZĺ2012 típusú'' bérlakás pźńyázatot a Tisztelt Képviselő-

testület eredménytelennek nyilvánította, és egyidejűIeg úgy döntött, hogy az alanyi kör bővítéséve| apá|yázaÍ.20If '

július 2. napjźra rijból kertiljön kiírásra'

Apá|yázatkiírásánakidőpontja: 20l2. július f.,mígabenyújtásánakhatárideje:f01f' szeptembeľ 17. napjavolt.

A Tisztelt Képviselő-testület ezt aptiyátzatot is eredménytelennek nyilvánította, űjabb döntés szüIetett apáIyźĺzat

fO13. Í. negyedévében történő újabb kiírására vonatkozóan, a pá|yázati felhívás részletesebb kidolgozásával'

valamint ."tik'ég esetén a pćt|yázatok bírźl|atát kovetően hiánypótlási felhívást biztosított a pá|yázők részére az

i gazo lás ok, i lletve lemaradt a|źńr ások pótlásáľa.

A pźilyázat kiíľásának időpontja: 2O|3. január 14., míg a benyújtásának határidej e: f0I3. febľuár 18. napja volt.

A meghiľdetett 5 db lakásból 4 db lakásra nyújtottak be pá|yázati anyagot. Az 5 db lakásból 3 db lakásra váIasńotí

ki nyertes pá|yázőÍ' a Tisztelt Képviselő-testület.

Tekinteffel arra, hogy a meghirdetett 5 db lakásból 1 db lakásra éľvényes ptilyźľzat nem érkezett és 1 db lakásra

páIyázatot nem nyđjiottak be, ezért javasoltuk a visszamaradt 2 db lakás és további 2 db lakás ugyanebben az

ulunyi körben ttirténő pá|yázatikiírásat - figyelemmel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi )nkormányzat

ilajdonában álló lakások bérbeadásónak fettéteteiről, valamint a lakbér mértékéről szóló I6/20]0'(III'8.) számú

onkormányzati rendelet 4'$ szakaszában fogtaltalĺra -, a 464lf012.(X[.19.) szźlmű határozatban elfogadott

feltételekke|'

A Tiszte|t Képviselő-testület a I27l2oI3. (IV.03.) számű határozattxal dontott a fentiekben köľül írt pá|yázat

nyertesei mellôtt a sorrendben következő pźÄyáző|<rő| is, akikkel bérleti szerződést lehet kötni a nyeľtes kiesése

eśetén, valamint 2013. április ĺ5'.2013. május 15. között kiírt pá|yázatról - 464/20l2.(ilI,I9.) számĺl

határozatban elfugadott fetrctelek szerint - 4 db lakás kijelölésével a 100 o/o onkormányzati tulajdonban |évo

épĹiletekben t11álhatő lakásállomány terhéľe. Apá|yázat jelen előterjesztés megírásáig még nem zárult le.

A b) pontban tervezett alanyi köľ helyettjavasoltuk, hogy a legalább egy éve házasságot kötött,35. életévüket még

be nem tö|tött ifiú házasok részére kôrüljon kiírásra apźl|yźnat, akikjózsefuárosi kotődésűek, és munkaviszonnyal

ľendelkeznek. TekintetteI arra, hogy a žolz. ĺĺ. félévében kiírandó |akáspá|yázat nem a kertilet szélesebb alanyi

körét érinti, ezért javasoltuk, hogyä 15 db önkormányzatibérlakás helyett 5 db lakás kerüljon kiírásra, a 100 %-os

orrkoľmányzati tulajdonban lévő épiiletekben ta|á|hatő lakásállomány terhére.

Fentiekre tekintettel a Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testtilete, f07f.július 5. napjźtn megtaľtott ü|ésén a

221ĺfo|f.(vl.05') száműhatátozatźłnak 1.) pontjában,azalttbbi döntést hozta:

,,A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a IOOĺ2012'(nI.ff') szźm:ú képviselő-testületi hatźrozat 3.2. pontjät, az

al ább iakra v á|toztatj a:

2012' szeptember 3. .20|2. októbeľ 15. között \akásptiyázatot ír ki felújítási kötelezettségvá||a|äsáva|, 1 év

hatĺrozottidőre szóló béľIetijogviszonnyal, előbérleti jog biztosításáva| ahatározat mellékletétképező tartalomma|

az abbanmegnevezett jozsefvařosi kotődésű ifiú házasok részére, aYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság á|ta|

kijelölt 5 daľab lakás terhére'''

A fentiekben hivatkozotthatározatfigyelembevételével javasoltuk aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffságnak,

hogy 5 db üľes lakás keľüljön kijelölésre az ,,IH2012." típusú bérlakás pźiyázatra.

Az ,,IH fo12.- típusú bérlakás a pźůyázat kiíľásának időpontja: f0|2. szeptember 3., mig a benyújtásának

határideje: 2012. oktőber 15. napja volt'

Az előírthatáridore 7 db pä|yázatot nylijtottak bę. A 7 pźiytnőbĆ:| 7 pźiyázó lriányosan nylijtotta be a pá|yázatát,

mivel a pá|yázati anyaghoza szükséges igazolásokat nem teljes körűen csatolta.



A Képviselő testület ezt a pá|yázatot is eredménytelennek nyilvánította, újabb döntés született a pá|yázat 2013' |.

negyedévében történő újabb kiírására vonatkozőan, a pźiyázati felhívás részletesebb kidolgozásával, valamint
szükség esetén a pá|yázatok birá|atát követően hiánypótlási felhívást bizosított a pá|yźnők részéte az ígazo|tsok,
illetve lemaradt aláírások pótlására.

A pźiyázat kiírásának időpontja: 2013. február 18., míg a benyújtästnak hatáľideje: f01'3. március 25. napja volt.
A meghiľdetett 5 db lakásból 5 db lakásra nyújtottak be pá|yázati anyagot. A benyújtott pá|yázatokból 7 db
pá|yázat érvényes, 7 db pályázat érvénytelen.

A pá|yázatra kiírt Budapest VIII., Pľáter u. 18. I. em. 3. szźtm a|atti lakásra öt pá|ytnat érkezett, amelyből három
pá|yázat éľvényes és kettő érvénytelen volt. A három érvényes pá|yázatot|eadó pá|yázó azonos pontszámot (8-8-8

pont) ért el. A Budapest VIII' Dankó u. 40. III. em. 5. szám aIatti lakásra két pá|yáZő ért el 8-8 pontot, míg egy
páIyáző 7 pontot. A Budapest VIII., Magdo|na 44. II. em. 11' lakásra egy pá|yázó nyújtott be aján|atot, azt
azonban a második helyen jelölte meg. A Budapest VI[., Práter u. 55. mfsz.7, szám alatti lakásra benyújtott
pá|yázat érvénytelen volt' A Budapest VIII., Tĺjmő v 23/A' I. em.32. szám a|aÍÍi lakásra benyújtott pźiyázat
éľvényte1en volt.

A beérkezett pállyäzatok értéke|ése a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
464l20|z'(XI.|9) számű határozatában jóváhagyott pá|yázati felhívásban meghatározott fe|téte|ek
fi gye lembevételéve l történt.

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testület 4f8l20|f .(XII.06.) határozatźtval elfogadott
veľsenyeztetési szabáiyzat 50. pontja a|apján, a pá|yázatokat aLakáspá|yázatok Ertékelésében Közreműkĺjdők által
tett megállapításokat figyelembe véve a bérbeadó szervezet étékeli, és ennek a|apján a Kiíró vtiasztja ki a nyertes
pá|yázőt.

A fentiekben hivatkozott határozat 51.és 52' pontjaiban megfogalmazottak a|apján a Kiíró a pá|yázat nyeľtese

mellett neghatározza ań. a sorľendben következő pźůyázőt is, akivel béľleti szerződést lehet kötni a nyertes kiesése

esetén' A Kiíró dönthet úgy is, hogy azazonos feltételekkel rendelkezők közül a nyeľtest és a második helyre sorolt
pźiyázőt sorsolás útján kell kiválasztani.

A Képviselő-testület a Versenyeztetési Szabá|yzat 5f. pontját a |56120|3. (V.08.) számű határozatáva| akként
módosította, hogy ,,a kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel ľendelkezők közül a nyertest és a második

lrelyre sorolt pályázót sorsolás űtján vźiasztja ki. A sorsolás nyilvános, azt kozjegyzo je|en|étében, a pá|yázati

e|járás lebonyolítój a áIta| összehívott, |ega|ább háľomtagú soľsolási bizottság folytatja le, amelyľől szóló
jegyzőkönyvet az eľedmény megállapításáravonatkozó előteľjesĺéshez mellékelni kell.''

Mindezekre tekintette| a nyilvános sorsolást dr' Pál Katalin, mint dr. Halasi Lívia közjegyzó me||eÍIműködő

közjegyzó-helyettes jelenlétében 20l3. május 9. napján a Kisfalu Kft. Lakásgazdá|kodźsi Irodáján megtartottuk. A
soľso|ás eredménye a|apján a Tisztelt Képviselő{estület 2013. május 22-i tilésére összeállítottuk a pá|yázat

nyerteseire vonatkozó javaslatunkat' A fentiekben körülírt pźiyázat nyertesei mellett a sorrendben következo

pá|yázőkrő| . akikket bérleti szerződést lehet kötni a nyertes kiesése esetén - a Tisztelt Képviselő-testÍi|et

ugyanezen Ĺilésén döntött.

ilI. a Képviselő-testĺilet a 221,lf0I2.(VII.05.) számt hatźtrozatának 2' pontjában foglaltakkal módosította a

koľábban hozott Io0lf012,(nl'f2') szźmű határozatát o|y módon, hogy az eredeti hatźĺrozatott 10.) pont

felvételével kibővítette. A hatfuozatba bevont pont alapján Képviselő-testĹilet úgy döntött, hogy minőségi

lakáscseľe pá|yázat2o|3.I' negyedévében, míg a lakással nem rendelkező Jőzsefuárosban é|őkrészére2013.
II' negyedévében kertiljön kiírásra.

A köztisztviselői, valamint az ifiú házasok részére kiírt pá|yázatok elhúzódása miatt a minőségi lakáscsere

pá|yźzat 20|3.I, félévében, míg a lakással nem rendelkező Jőzsefvárosban élők részére pá|yázat 2013.II.
félévében keľül kiírásra.

A minőségi lakáscseľe pá|yázatkiírásáľól aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság33412013. (IV.08.) számu

határozat 1.) pontjában döntött, aza|źtbbiak szerint:

,,1o|3.június 3' - 2013.július 3. között kétfoľdulós, minőségi lakáscsere pźńyázatot ír ki, Pá|yázati

Felhívásban és a ptiyázati Jelentkezési Lapokban meghatározott tartalommal az önkormányzati lakásuk

visszaadását vállalók részére,1 év hatáľozott idore szóló béľleti szeľződéssel, felújítási kötelezettséggel,

előbérletijo gbinosításáva|, azalábbiakban felsorolt és megnevezett 15 darab béľlakásra'



1.) Budapest VI[., Dankó u' 16. I. em. 6.

2.) Budapest VIII., Dankó u. l6. I. em' 8.

3.) Budapest VIII., Dankó u. l6. II. em. 9'
4.) BudapestVIII., Dankó u. 16.III. em.3'
5.) Budapest VIII., Dankó u. 16. III. em. 8'

6.) Budapest VIII., Dankó u. 20. I' em. 3.

7.) Budapest VIII., Dankó u. 20. II' em' 7 '

8.) Budapest VIII., Dankó u. 34. II' em.4'
9.) Budapest VIII., Dankó u. 40. III' em.4.

10.) BudapestVIII., József utca 4,I.I.3.
1 l ') Budapest VIII., József utca 47 ' Iv . 8.

12.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. II. em. 3.

13.) Budapest VIII., Magdolna u. 44. L em. 1.

14.) Budapest VIIL, Nagytemplomu. I2lb. fszt. f7.
15.) Budapest VI[., Rigó u. 4, fszt.I.

I szoba f4,70
f,5 szoba 50,55
1 szoba 26,45
1 szoba + hall 55,28
1 szoba 26,50
1 szoba 33,63
1 szoba 35,43
1 szoba 3f,74
I szoba 35,64
1 szoba f7,30
l szoba 3I,77
1 szoba 27,60
2 szoba 55,00
1,5 szoba 62,68
2,5 szoba 91,94

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos
összkomfortos
komfoľtos''

m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'-

m'
mt
m'
m'
mt
m'
m'

Eevéb döntések

A Képviselő-testüIet a 10012012.(III'22.) számű hatźlrozat 5.) pontja a|Ąźn úgy döntott, hogy a f |akás
bevonásával megemeli a jelenleg 5 darab krízis lakások számát, azonban bevonható - a c,źlnak megfelelő
elhelyezkedéslĺ és alaprajzi kialakítású és műszaki állapotú és felszereltségű - |akás nem állt rendelkezésre, részben

az üľes lakások pá|yázati bevonásából eredő zárolások és a LELEK progľamba történő lakásbevonások miatt. A
Képviselő-testtilet a |00ĺf0|2.(III.22,) számű határozat 6.) pontjával döntĺitt a minőségi csere folyamaÍ.át érintó
támogatható feltételekről, gazdtikodási jellemzőiľől, melyekľőI a kapcsolatos feladatvégzések során figyelemmel
voltunk, illetve a vonatkozó előterjesztéseket és megállapodásokat is ezen jellemzőkhöz igazodő esetekben

készítettük el.

Sajná|atos megá|lapításként megjegyzendő, hogy a lakások elhelyezkedése és mrĺszaki felszereltsége, il|etve

á||apota sok esetben nem egyezik a minőségi cserét igénylők igényeivel, illetve amozgásteret jelentősen leszűkíti
az ťlres lakásállomány páJryäzati és egyéb programok vonatkozásában történő záro|ása.

A Képviselő-testület a |00lf0If,(|II'22,) szttmí határozat 8.) pontja a|apján úgy döntött, hogy támogatja az

elidegenítésben és éľdemben |akásgazdźůkodásba önállóan be nem vonható lakások esetében bérlők általi
kezdeményezésre induló lakáscsatolásokat. A felajánlások valamint a bérlők megkeresése során tapasztalatként
jelentkezett, hogy ugyan igény egyes esetekben lenne csatolásokľa, de a béľlők szűkös anyagi he|yzete azt nem

engedi meg, így 20|f ' évben mindösszesen egy esetben töľtént miĺszaki csatolás.

A Képviselő-testület a I00l20|f'(III.22') számű határozat 9.) pontja a|apján úgy döntött, hogy támogatja a

kiztrő|ag önkormányzat tulajdonában álló lakóépületekben találhatő, gazdźikodási és műszaki szempontok és

érdekek figyelembevételével a szükséglakások és a társbérletek megszüntetését, felszámolását. 2012. évben egy

darab táľsbérlet felszámolása tortént meg' Megjegyezni kívánjuk, hogy ez esetben a bérlői együttműkodésnek,

illetve a megfelelő miĺszaki állapotú és minőségű lakásoknak kiemelkedő szerepe van, mely fentiekben már je|zett

okok miatt korlátozottan megvalósítható'

A Képviselő-testület a|O0lf0|f'(III.22.) szttműhatározat 7.) pontja alapjźtn úgy dontott, hogy a|akásgazdźtlkodás

körében megnyíIó kötelező és napi feladatok ellátására felhasználni nem kívánt önkormányzati tulajdonban lévő

iires lakások kozül maximum 60 db lakás a gazdasźryosan fel nem újíthatő, vagy rossz műszaki állapota miatt

gazdaságosan nem lrasznosíthatő,ttrsashźai épületben lévő lakások kertiljenek elidegenítésľe.

3. E lideg e nítési folv amato k tttte kintése

Az elidegenítés folyamata egyrészĺol a bérlők részére történő eladásokból, másrészĺo| az árverés útján törÍénő

értékesítésekből áll. A vizsgá|t időszakból megállapítható, hory az e|idegenités lendülete tovább csökkent, mely

e l ső d le gesen a bérlők r észér e történő eladás ok cs ökkenésév e| magy ar ázhatő.

A bérlők vásár|ási kedvének visszaesése egyrészt magyarázhatő a gazdasźtgi válság negatív hatásaival, másrészről

azza| is, hogy a béľIőink jelentős ľésze mtr határozott idejĺĺ bérletijogviszonnyal rendelkezik mely az elidegenítést

szabá|yozó ńelyi rendelet szabályozása a|apjźn, a vételi ár mértékétjelentős megemeli. HattrozoÍt idejű béľlők

esetén a foľgalmi érték95Yo-aavéte|ár,mígahatározat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlők esetében a

forgalmi eieuzs,l,-a, komfoľtos lakás esetén a forgalmi érték 50%.a' Ez ajelentős vétel'i źlr differenciabe|áthatő

módon igazo|ja az e|idegenités visszaesését'



Az árverési eladások f0I2' évben 60 lakás keľült értékesítésre.

S ze r kezetdtalakítds i c élo k :

A fejlesztési ľendeletben, kertiletfejlesztési koncepcióban is megfogalmazásra került, a kertileti lakásállomány

átstrukturálásának igénye, mely magtha foglalja a ľossz mĺíszaki állapotu önkormányzati lakásállomány fokozatos

átalakítáSának szĺikségességét, melynek cé|ja egy miĺszakilag korszerű, fenntartható, maghatározott nagyságrendű

és (össz)komfortos komfortfokozatú lakásállomány kialakítása. A kitíĺzött célok eszközei közül kieme|endő az

e|avult, egészségtelen lakásállomány bontása, értékesítése, illetve a lakóépületek műszaki színvonalának emelése.

I. MNP III proeram

A 
',Budapest-Józsefuáros, 

Magdolna Negyed Program III.'' (a továbbiakban MNP III) végrehajtásáró| kotött

Támogatási szerződést és annak mellékleteit (azonosító szám: KMOP-5.l.1/B-12-k-f012-0001) a Nemzeti
Fejlesžtési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáľó Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonproťrt Kĺizhasznú Korlátolt felelősségiĺ társaság, mint kozremtÍködő szervęzet és a
Bűdapest Fováľos VIII. kerülef Józsefuárosi onkormányzat, mint kedvezményezett kozott 2013. január 30-án irták
aIá.

Az MNP III. pľojektbęn28 db 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóépt'ilet felújítása szeľepel. Ezek
kozu| az alábbi lakóépületek felújítási programja tarta|maz olyan munkálatokat, amelyek az adott épület

va|amennyi béľ|őjének életét átmenetileg jelentősen befolyásolják, igy a fe|űjítási munkálatok e|végzése soľán

kieme| éď fontos-szempont a bérlőkkel való szoros együttműködés' Ennek érdekében elkészült a Stratégiai és

Cselekvési Terv, melynek célja az cinkormányzati tulajdonú lakóépületekben felmerĺilő pľoblémák hatékony

kezelését szolgáló lépések meghatározása és megvalósulásának feltételeinek meghatározása. A Józsefuáľos

onkoľmányzat Képviśelőtesttilef I87lf0I3. (v'22.) számu határozatäval, fent nevezett Stratégia és Cselekvési
Tervet idiahagyta, melynek Lakźsgazdálkodást éľintő - alábbiakban kiemelt - ęlemei is vannak, melyek a

|akźs gazdźikodás i hatás ai is vannak'

Terv és kapcsolódó KT hatźrozat által megnevezetÍKrízisházak:
. Dankó ltca 77.,
. Lujza utca 8; 2f;30 és 34
. Magdolnautca If .,

o Magdolnautcaf0.,
. Magdolnautca44.,
. Nagyfuvaros utca26.,
. Szeľdahelyi utca 1 8.

Bérlői moratórium: A hat kiemelten keze|t lakóépület esetében 2013' május f3-tó| a béľleti jogviszonnyal

összefĺiggésben új eljárás nem indítható (bérleti jogviszony felmondása' létesítése, minőségi lakáscsere e|birźĺ|źsa,

új bérleí jogviszony létesítése, stb') 2013. szeptembeľ 30-ig, a |cizisházakat érintő szociális helyzetéfiékelés

eifogadásáig,-melytol eltéľni csak nagyon indokolt esetben, az érintett szervezetek pozitív állásfog|alása esetén

lehet.

Átmeneti takdsok biztosítlÍsa: A kivitelezés során felmerülő kľízisesetekre (műszaki, egyéb) való tekintettel

szükséges kijelölni 7 beko|tozésľe alkalmas önkoľmányzati bér|akást, ahova a kivitelezés során felmeľtilő, a

kivite|e"zés těljesítését veszé|yezteto okok miatt azonnali elhelyezést lehet végrehajtani. A 7 darab lakásból 5

darabot a felújított,, míg a maradék f darabot a nem felújított 100%-os önkoľmányzati épületben lévő bér|akás

állományyból kell kiválasztani, melyeket pá|yázat illetve pľogram nem érint.

Hú4feliigyetői lakósok kijetötése: A Kľízis Hźnak közül a kivitelezések megindításáig a Magdolna utca |2.és 44 a

ŃuĚyĺ"'ä'os utca 26., S|erdahelyi utca 18. épi'iletek6ę1 5ziiksé$es a házfelügyelői lakásokat biztosítani, illetve

vag"ýo,-'kezelőknek ."ík'ég.' môgvizsgálnia ée vizsgá|atának eredményét bemutatnia és javaslatot tenni a

hošśzútávri házfeltigyelői m]unkaköř uetotteset érintő hatásolaól és kötelezettségekľől a|ka|mazhatóság feltéte|eirol.

Lakbércsijkkentés: aKľízis Házakmindegyike jelentős, tobb hónapigtartő felújításon esik át a bérlők bent|akása

me|lett Ezek a munkálatok jelentősen zavarhatják az bér|ők életvitelét, ezért fent nevezett döntés a|apján

l akb éľcs ökkentés ke l l vé grehajtan i a hatär ozathoz ľendelt épületekben..

A Program végrehajtáň .oián Vugyonkezelő szervezetnek folyamatosan kapcsolatba kell áL|ni a Pľogram



Végrehajtó Szervezetekkel, melyek részére folyamatosan adatot kell szolgáltatni, a Program által megkövetelt
lakossági események kapcsán tájékoztatő fórumokat és bizalomépítő tľéningeket kell biztosítani, illetve a nem várt

események kapcsán azonnali lépéseket kell foganatosítani.

II. Iĺpůilet kiüľítések:

A Budapest VIII., Víg u,39. szźlm alatti épület kiürítése:

A Budapest Főváros VIII. kerütet Jőzsefvźlros onkoľmányzat Képviselő.testülete 2013. február 20-i ülésén

elfogadott f0|3. évre szóló költségvetésében a LI60f cim a|att, a Budapest Vil., Víg u.39. szám alatti, 1O0o/o-os

önkormányzati tulajdonú épület bontásáľa 57 '623'000,-Ft került elkĺilonítésre dologi e|őirźnyzaton.

A Budapest Főváros XIV. kerület Zug|ő onkormány zatYźrosépítési osztály Építéshatósági Csoport 20l3. március

11. napján kett, 8-391014ĺ20lr3 száműhatározatában bontási engedélyt adott ki az épület rendkívĺili ľossz statikai és

műszaki á||apota miatt. Az épület kiürítésével, valamint bontásával kapcsolatos feladatok e||ttását a Kisfalu
Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft . v égzi.

A f013' évi költségvetés elfogadását kĺivetően Társaságunk Lakásgazdálkodási Irodája ismételten megkezdte a

táľgyalásokat a Budapest VIII., Víg u' 39. szźlm alatti épĺiletben található 5 db lakott lakás bérlőjével. A béľlők

cserelakásokat nem fogadtak el, bérletijogviszonyukat pénzbeli térítés megfizetése mellett kívánták megszűntetni.

Az épĹi|etben 5 db bérleti joggal terhelt és 4 db ĺires lakás van' Az 5 db bérleti joggal terhe|t lakás tekintetében a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a345120|3'(IV.15.) számú és az504lf013. (V.13.) száműhatározatźtva|

hozzájáru|t, hogy a bértőkkel a béľleti jogviszonyt közös megegyezéssel megszűnteti és ľésztikľe a lakásbérleti
jogviszony megváltásaként _ a forgalmi értékbecslés szerinti - pénzbe|i térítést ťlzet azza|, hogy a lakás béľbeadó

réśzére történő birtokbaadásáig fennálló bérlői díjtaľtozásokat apénzbe|i térítés összegéből közvetlenül levonja' A
béľleti jogviszonyok közös megegyezéssel torténő megszűntetésére vonatkozó Megállapodások elkészültek'

melyek a|áírásaa bérbeadó és béľlők részéró| folyamatosan t<jrténnek.

ilI. Pá|yázatokelőkészítése:

a,) 20|3.II. félévben azon Józsefváľosban élő családok részére kerĹiljon pá|yázat kiírásra, akik deviza

a|apűje|zá|og hitelüket nem képesek törleszteni, illetve visszaťlzetni, és ezért ajózsefuárosi fekvésű,

tulájdonukat és egyben állandó lakcímüket képezo lakásuka vonatkozó đeviza a|apű

kölcsonszeľzódést a bank felmondta, és az ingat|an tulajdoni \apjára a végrehajtási jogot feljegyeńék, a

páIyázatra kiíľt lakáS felújítási kötelezettségével' a lakás felújításához szükséges önerő igazolása

mellett, és legalább aháztartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel.

A fenti alanyi köľ részéľe kiírandó pźiyázatra fo db lakás kerüljon kijelolésre a 100 % önkonnányzati

tulajdonban lévő, valamint a társasházi épületekben található üres lakásállomány terhére.

b.) fOI3,II. fęlévben azon lakással nem rendelkező Józsefuárosban élő családok, illetve pá'|yakezdő

ťratalok részére kerüljön ptt|yázat kiírásra lakás felújítási kötelezettséggel, a lakás felĺljításához

szĹikséges önerő igazolása mellett, akik józsefuárosi állandó bejelentett lakosok, esetleg tartózkodási

hellyel rendelkezők, és legalább egy éves munkaviszonnyal ľendelkezők.

A fenti alanyi kör részéľe kiírandó ptůyázatra 15 db lakás keriiljön kijelölésre a 100 % önkoľmányzati

tulajdonban lévő épületekben található üres lakásállomány terhére.

III. LAIĹłsÁLLoMÁNY LAIĹ$GAZDÁLKoDÁsI JELLEMZoI

1 . Az üres lakásállomány jellemzői

A |akásgazdállkodás az üľes lalcĺsokľa épůil, ezen alapul. A korábbi évek tapasńa|atai a|apján, a

|akźsgaz{á|kodási feladatok teljesítésére évente kb. 50-80 újra hasznosítható lakás áll ľendelkezésre, melyek kevés

tivétáItől eltekintve nem a kerúlet frekventáltabb ľészén helyezkednek el. Műszaki jellemzőiket tekintve többnyiľe

egyszobás, alacsony komfoľt fokozatÍsak, melyek rossz műszaki állapotuk miatt jellemzően nem beköltözhetőek,

illetve Iakhatővátételĺik, felújításuk magas helyreállítási koltséggel jár.

A|akćlsgazdálkodás korébe bevonható lakások három féleképpen üľesedhetnek meg:

a. ą lakás bérlője/hasznólója leadja,



b.

b. végľehajtás során,
c. bérlő elhalálozása esetén,

A bérlők źita| kezdeményezeÍt lakás |eadás történhet pénzbe|i téľítés megťlzetésével,
jogcímeken, egyĺittesen 20If . évben 5 db lakás üresedett meg.

Végrehajtás során tiresednek meg a peľes eljárással érintett bérlemények. Ezekben
eljáľás |ezárásźtt követően ĺinálló bíľósági végrehajtó foganatosída a lakás e|hagyására
végrehajtását 'Ezen a jogcímen 201,f . évben13 db lakás tiľesedett meg.

Az onkormányzat jogainak érdekében 2012. évben f9fdb felmondás került kiküldésre, az a|ábbi bontások
szeľint

. l80 db került peresítésľe,
o 1 12 db rész|etfizetést kötött (Kisfalu Hátra|é|<kezelési Irodával) ebből
o I ldb adósságcsökkentési támogatást kapott.

Bérlő elhalá|ozása miatt éves szinten, átlagosan 20-30 db lakás tiresedik meg, ezen a módon fl|f. évben22db
kerti lt az tnkoľmány zat birtokźLb a.

Hagyatékos lakás esetében - amennyiben nem indul kozjegyzői e|járás - az örökös a bérlő ha|á|źiő| számitott90
napon belül kötęles a lakásbó| az ingősźęokat elszállítani, amennyiben ennek nem tesz eleget' az ingóságok
raktározásra kerülnek. A kozjegyzői eljárással érintett lakások megüresedése hosszabb folyamat, amely akár
több évet is igénybe vehet'

A |akásgazdálkodási munkafolyamatok során, a hasznosításba való bevonáskoľ a megĺ'iresedő lakások, az
a|ábbiakban rész\etezett szempontok figyelembevételével is megvizsgáIásra kerti|nek.

A lakós míĺszaki adottságai (alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata), valamint állapota alapján.

A megüresedő sztikséglakások önálló bérbeadásaľa a lakástörvény és a helyi rendelet értelmében nincs lehetőség.

Ezen lakások csatolásra ajánlhatóak fel, illetve társasházi épületben megüľesedő szükséglakás esetén azok
elidegenítéséľe van mód.

Kieme|endő, hogy az üres földszinti lakások többsége, elsősorban mrĺszaki állapotuk a|apján nem alkalmasak az

önálló béľbeadásľa' így megüresedés esetén nem vonhatóak be íĄra a |akásgazdá|kodás körébe. Ezen lakásokat,

amennyiben társasházi épĹiletben ta|álhatőak, tryy az éľtékesítésľe szánt lakások körébe vonjuk be'

Éľtékesíthetőség szempontjai alapj án, a gazdaságosan fel nem újÍtható vagy źi|apota miatt nem hasznosítható

társasházi épületben lévő lakások elidegenítésľe történő záro|ásra, majd árverésľe kerülnek (2012. évben 60 db

lakás került átadásra)'

A l00%-os önkormányzati tulajdonú épületekben, a lakásállomány műszaki öSszetételének javítása érdekében, a

szĹikséglakások, gazdaságosan fel nem újítható üres lakások esetén lakásbővítéssel - csatoIás- kerÍiInek

hasznosításra. Ilyen jellegű csatolás f012. évben aYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése alapján -

l esetben r ea|izá|ő dott'

Kiemelendő szempont, hogy éves szinten rendelkezni kell olyan szabadon felhasználható, és beköltozhető

lakásokkal is, melyek kizárő|agéletveszély miatti kihelyezés során hasznźihatők fel. Erre acé|ra 20l2. évben 5 db

(mindegyik l szobás komfortos) lett meghatározva, melyből az év folyamán 4 db keriilt felhasználásra. A
Iakásállomány méľete és az épületek általános műszaki á||apota, valamint az MNP III. Programban részľvevő

épületek felújítása miattfO|3' évben indokolt lenne legalább 2 db l szobás, komfortos, valamint l db 1,5 vagy 2

szobás komfortos, beko ltözhető állapotú lakást elkülönítése.

Iv. BÉRBEADÁSI JoGCÍMEK

l' Az önkormćnyzat tulajdonában á||ó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló,

többször módosított 1612010.(III.08') számú rendelet 3.$ (4) bekezdése szerint a lakásokat a következő
jogcímeken Iehet bérbe adni:

a) pá|yźnatutjźtn,
b) rendkívtili élethelyzetben lévőkkel létesített bérlet, ptiyázaton kivu|,

c) bérlő halála után a lakásban visszamaradtjogcím nélküli használók elhelyezése,

vagy térítés nélkül' Ezen

az esetekben a bírósági
' vonatkozó kotelezettsés



lakásgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében,
bérbeadás minőségi csere keretében, pźiyázaton kívtil,
bérlőkij elo lési és bérlő kiválasztás i j og alapj án,
ko zszolgáIati alkalmazo ttak r é szér e szolgźi ati j e 1 l e g ge l, gyermek- v agy háziorvosi feladatok el|átására
szolgálati jelleggel,

h) törvényben, bíróságĹ vagy hatósági hatźrozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség
a|apján,

i) kozérdekű célok megvalósítása érdekében,
j) HVT teri'iletén feltétel bekövetkeztéig,
k) e|őbéľlętijogalapján,
|) házfeltigyelőiszolgálatijelleggel,
m) olyan jogcímnélküli lakáshasználók elhelyezése keretében, akik koľábban bérlők voltak.
n) nem lakás célú helyiség lakássá minősítését követően, új béľleti szerzodés kötésével

f. A kovetkező jogcímeken történő bérbeadás esetén, nem sztikséges arányokat meghatározni, mive| ezen
béľbeadások, az üres lakásállományt nem, vagy csekély mértékben érintik:

a) Az előbéľletijog alapján történő bérbe adás:

Ha a határozoÍt idore létesített bérlet a hatźrozoÍt idő lejána miatt szűnik meg - feltéve, hogy nem
következett be a bérlet létesítését kizźrő ok -, az onkormányzat abérIőnek biztosít elsőbbséget a lakás
ismételt bérbevételére, va1y másik lakást ad béľbe. Előbérleti jog alapján torténő bérbeadásra 201f . évben
eddig mintegy 60esetben került soľ.

b) A jogcím nélkuli lakóshasználók elhelyezése..

- aki koľábban bérlő volt, de bérleti jogviszonya felmondásra került, azonban a felmondási okot megszüntette a

bérleti jogviszony helyreállításáről 20|2. évben l6esetben került sor ezen a jogcímen bérleti szerződés
megkötéséľe,

- törvényben előírt bérbeadási kötelezettség a|apján (pl.: jogviszonyfolytatáý 2012. évben 28db bérbeadás
történt,

- bérlő halála után a lakásban visszamaradt jogcím nélküli használók elhelyezése keľetében a rendeletben
fog|altak teIjestilése esetében a jogcím nélkĹili által lakott lakás bérbeadásáról aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság donthet. f0|2. évben ezen a jogcímen 1 db esetben került sor.

c) RendkívüIi éIethelyzetben lévők számára méltányosságból, pályázaton kívül történő béľbeadás..

A szociáIis ügyeket gyakoľló bizottság . a bérbeadő szervhez benyújtott kérelmek (kezdeményezések)
a|apjźn - azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés
a|apján a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a szociális béľlet létesítését kizáró ok
vizsgá|ata néIkül, pźiyázaton kivi|, évente legfeljebb 12 lakás mértékéig, szociális alapú lakbér
rnegá|lapítása mellett - béľleti jogviszony létesíthetĺí. Ezen a címen á|ta|ában egy szobás, kis alapterületű,
alacsony komfortfokozatű, fe|tĄitást igénylő lakás bérbeadására kerül sor. f012. évben ezen ajogcímen
béľbeadás nem történt.

d) Jóvóhagyott lakáscsere szerződés alapján tÖrténő bérbeadás:

Ezen a címen történő bérbeadás az á||ampo|gári cserét jelenti, ebben az esetben a bérlő személyében
történik vä|tozás.2012. évben 17dbilyen típusú bérleti szerzodés megkötéséľe keľült soľ.

3. Az üľes lakásállományt érintő bérbeadások:

a) H ázfe lii gy e I ő i I akás okkal kap c s ol at o s fe l adat o k

Kerületĺ'inkben a szo|gálati lakások helyzetének ľendezése ügyében az utolsó átfogő intézkedés f006-ban
történt, melynek során a Tulajdonosi Bizottság 62912006. (VI'07.) szálmű határozatával javaslatot tett a
házfe|ugye|oi szolgálati lakások helyzetének ľendezéséľe. Ennek soľán megállapításra került' hogy a

mindenkoľi kizáróIagosan önkormányzati tulajdonú épületek esetében (2012' évben l75 db), annak

számához viszonyítva |l3 (szómítottan 58 db) arányű legyen aházfe|igye|oi szo|gá|ati lakások száma.

Jelenleg ezazarány elmaľad (38db) a kívánttól, igy aze\oirányzott arány éľdekében 35 db szolgálati lakás

aktiválása szi'ikséges.

A kezelési feladatok hatékonyságának növelése érdekében, valamint a béľlők által tanúsított negatív

magatartási problémák kiszűrése cé|jthő|, 2013. év I' félévében legalább 5 db szolgálati lakás beá||ítása

lenne szĺikségszeru' Ktilönös tekintettel arra, hogy az MNP III' program megvalósításához i|leszkedő

d)
e)

Đ
s)

t0



Stratégiai és Cselekvési Terv kapcsán, a felújításra kerülő 100% onkormányzati tulajdonú épületek közi| 7

db épületet Krízisház státusba helyeztek. Ennek megvalósulása esetén is jelentős elmaradás lenne a

kívánatostó I, valam int a fenti hatźtr ozatban megj elö lt iránye lvtő l.

b ) L akás gaz d ólko dás s aI kap c s o l at o s fe l adat o k

Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok teljesítése címén tĺjrténik a bérbeadás a ľehabilitációs területről
történő kihelyezés kapcsán f}|f ' évben ezze| kapcsolatos kihelyezés nem történt, illetve a minőségi csere

teliesítése sorźn20|2. évben l2db dontés sziiletett, aza|ábbi elosztásban:
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A minőségi csere teljesítése a mindenkori ellátandó feladatok fi.iggvényében történik, ezért ezen igények

|akźspźiyäzaton kívüli teljesítésére nem tud hatáľidőt vállalni az onkormányzat' A ľendelet értelmében a

bérlő ľészéľe magasabb komfoľtfokozatű,vagy nagyobb alapterületű lakás béľbeadását kérheti - jogosultság

esetén - az áIta|uk bérelt bérlemény rendeltetésszerĺÍ hasznáIatra alkalmas állapotban való |eadása me||ett,

amennyiben a lakáson lakbér és egyéb köztizemi dijtartozás nincs. Ebben az esetben bér|ő köteles a

visszaadott és a bérbe adandó lakás forgalmi érték különbozetének 50%o-źlt a lakásbérleti szerződés

me gkötés ének napj ái g bérbeadó r észér e me gfizetn i.

c) B éľ b e adás p áIy áz at on t or t,źnő r é s zv ét e l l e l
A bérbeadás feltételeiről szóló új rendelet hatá|yba|épését követoen 20|f. évben bérbeadásról szóló pá|yázat

kozzéÍéte|ére 2 esetben kerÍilt sor:

1, fo\f ' I. félévében a Józsefuáľos onkormányzatPolgármesteri Hivatal köztiszťviselői, il|eťve rnás dolgozói,
az önkormányzati feladat. és hatásköröket jogszabálynál fogva e|Iátő személyek' valamint a Józsefvárosi

orrkormányzat kizárő|agos tulajdonában |évó gazdasági táľsaságának a dolgozói - akik a pályázat

kiírásakor legalább 3 éve az adott szervek alkalmazósában áIlnak - részére, felújítáSi kötelezettség

vá||a|źsźlva| l év határozottidőre szóló béľleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztosításával. ĺ5 db|akásl

2. 20|2.II. félévében a józsefuárosi kotődésiĺ legalább egy éve házasságot kötott, 35' életévüket még be nem

töltött ifiú házasok részére, fetújítási kötelezettség vá||a|źsźtva|, 1 év határozoťt idore szóló bérleti
jogviszonnyal, előbérleti jog biĺosításával. l5 db |akásl

v. LAKÁSGAZDÁLKoDÁSI IRÁNYELVRE voNATKoZó JAVASLAT

Tekintettel a fent leírt feladatoka, az onkormźlnyzattulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint

a lakbér mértékéľől sző|ő 1'6lf010.(III.08) sz' ľendelet 3. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -
fig1łelemmel a bérbeadási jogcímek arónyaira -, az a|ábbijavaslĺ elfogadása indokolt:

l.) LÉLEK Pľogľam keľetében, belépő hajléktalanok részéľe méltányosságból töľténő bérbeadásra, |00yio-

ban önkormányzatitulajdonú épületben |évó |2 db lakás kijelölése megtöľtént.

Rendkívi)Ii élethelyzetben lévők szómára méItányosságbóI, pálydzaton kíviil történő bérbeadós, a

Humánszolgá|tatási Bizottság döntése a|apjźn (12 db lakás) melyet 100% önkormźnyzati tulajdonri

épületben, valamint társasházban lévő ĺjnkormźnyzati tulajdonú lakások felhasználásával kívánunk

megoldani.

Javasoljuk tovźhbá, hogy a ľendkívüli é|ethe|yzetben lévők számára méltányosságbő|, pźůyázaton kívÍil

toľténő béľbeadás esetén, a lakás 10 éves elidegenítési tilalom kikötése mellett kerüljon béľbeadásra.

Kľízis helyzetľe elküIłinített, meglévő 5 db lakás, melyből jelenleg 4 darab hasznáIatban van, 5 db

lakással kertiljön kibővítésre, melyet 1}}Yo-ban önkormányzati tulajdonú épületben lévő lakások

felhasználásával kívánunk me goldani.

f.)

il

3.)



4.) Pá|yázat útján történő bérbeadás:

a.) 2013. II. felévben azon Jőzsefvárosban élő családok részére kerüljön pá|yázat kiírásra, akik deviza
a|apű jelztůog hitelüket nem képesek törleszteni, illetve visszaťlzetni, és ezért a jőzsefvátosi fekvésű,
tulajdonukat és egyben állandó lakcímtiket képező lakásukĺa vonatkozó deviza alapú
kölcsonszerzodést a bank felmondta, és az ingat|an tulajdoni |apjára a végrehajtási jogot fe|jegyezték,
vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljárás folytán megszíĺnt, a ptiyázatra kiírt takás felújítási
kötelezettségével, a lakás felújításához szükséges onerő igazolása mellett, és legalább ahánartás egy
felnőtt tagja rendelkezik jovedelemmel.

A fenti alanyi kör részére kiírandó pá|yázatra f0 db lakás kerĺ'iljön kijelölésre a 100 oń önkormányzati
tulajdonban lévő, va|amint a társasházi épületekben található üres lakásállomány terhére.

b.) 2013. II. félévben azon lakással nem ľendelkező Józsefuárosban élő csa|ádok, illetve pá|yakezdo
fiatalok részéľe kertiljön pá|yánat kiíľásľa lakás felújítási kötelezettséggel' a lakás fe|űjításához
szükséges öneró igazolása mellett, akik józsefuárosi állandó bejelentett lakosok, esetleg taľtózkodási
hellyel rendelkezők, és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezők.

A fenti alanyi kör részére kiíľandó páIyázatra 15 db lakás kerüIjön kijelölésre a |00 % onkorrnányzati
tulajdonban lévő épületekben található üres lakásállomány terhére'

5') Minőségi lakáscseľe:

Ev Kéľelmek
száma

Teljesült
kéľelmek

száma
Arány

f009. a) 0 0%

2010. 53 0 0%

20r1 78 8 10.f6%

'Z:A,12.;, :49: I2 f4.48%

Ossz. 183 ff |f,02%o

A minőségi lakáscsere kiteljesedésének a lelretőségét, a lakások bérbeadását szabá|yoző 1612010' (n.08).
szán.ű helyi ľendelet módosítása teremtette ffiog, melyet a fenti táb|ázatban köz<jlt adatok is
a|túámasztanak. A növekvo számok és javuló aľányok je|zik a minőségi cseľe intézményének

Iétjogosultságát, a lakossági igényt. Tapaszta|ataink alapján várhatőan az érdek|ődés fokozódása várlrató,

hiszen konkét lakásproblémák megoldástú,va|amint hátralékos helyzetek feloldását segítheti.

Je|en rendeleti környezetben, azon bérlők minőségi cseľekérelmét kívánjuk támogatni, akik egyrészről
vállalni tudják a hatályos ľendeletben előírt kotelezettségek teljesítését, valamint a csere fo|yamán leadandó

|akások mtíszaki jellemzői a lakásgazdálkodási koncepció megvalósításához, valamint a felszínre keľü|t

feladatok teljesüléséhez illeszkednek, segítik azt, ťlgyelembe véve az MNP III. progľamban résztvevő

épületekre vonatkozó korlátozást.

Árveľés:

Javasoljuk' hogy a |akásgazdáIkodás körében megnyíló kötelező és napi feladatok e|látására felhasználni

nem kívánt önkormányzati tulajdonban lévő üres lakások közül, a gazdaságosan fel nem újíthatő, vagy

rossz mrĺszaki állapota miatt gazdaságosan nem hasznosítható, társasházi épületben lévő lakások kerüljenek

elidegenítésre a hatályo s szabźiyozćlsok firyelembevétele mellett (maximum 70 db).

Lakásbérleti jogviszony _ bérlői kezdeményezés alapjón - közös megegyezéssel való megszüntetése

pénzb e|i térítés e llenében :

A 1612010'(III.08.) szźtmű rendelet 36.$ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: ,,Ha a határozatlan

időtartamra szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő a bérleti jogviszony megszüntetését kezdeményezi

pénzbeli térítés ellenłźben és a lakóst kiürítýe ótadia, úgy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsóg döntése

alapján, a lakós beköltozhető forgalmi értékének 25%-a fizethető a részére',' Ebben az esetben fontos

6.)

7.)
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Szempont' hogy azon lakások keľüljenek elsósorban előnybe, mely lakásokat a lakásgazdálkodásl

feladätokban előíľt kötelezettségek teljesítése, valamint a gazdasźryos hasznosíthatóság érdekében fel

tudunk használni _ legatább ],5, 2 lakóhelyiségbőI álló, komfortos, összkomfortos, egyedi Jűtéssel
rendelkező - a teljes önkoľmányzati tulajdonú lakásállomány, valamint az e|fogadott f013, évi

önkormányzati költségvetés terhére.

KéľjĹik, a fentiekben meghatározott szempontok és célok alapján meghatározoÍt, és az a|ábbiakban felsorolt

határ ozati javas lato k elfo gadás át.

HłrÁnozĺ.TI JAvAsLAT

A Képvisető-testtilet a Kisfalu Kft. által beteľjesztett, a|akásgazdálkodási stratégiához szükséges f0|3. évi

irányelveket . az Ĺ)res és várhatóan megüresedő lakdsok bérbeadásijogcímére vonatkozóan -, aza|ábbi pontok

szeľint elfogadja.

1') Pá|yázat útján torténő bérbeadás, az a|áhbi kiírás szerint:

a.) fO|3.II' félévben azon Jőzsefvárosban élo családok részére kerüljön pźiyázat kiírásra, akik deviza

a|apű je|zá|og hitelüket nem képesek törleszteni, illetve visszaťtzetni, és ezért a józsefoárosi fekvésiĺ,

tulájdónukat 
- és egyben állandó lakcímüket képezó lakásukra vonatkozó ďeviza alapú

kölcsönszerzodést a bank felmondta, és az ingat|an tulajdoni |apjára a végrehajtási jogot feljegyezték,

vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljárás folytán megszíĺnt,a páIyázatra kiírt lakás felújítási

kořě|ezettségével, a lakás felújításához szükséges önerő igazolása mellett, és legalább ahánartás egy

felnott tagj a rendelkezik j övedelemmel.

A fenti a|anyi köľ részéľe kiírandó pźt|yázatrafo db lakás kerüljon kijelölésre a 100 % önkormányzati

tulajdonban Iévő, valamint a táľsasházi épületekben található üres lakásállomány terhéľe.

b.) 2013. II. félévben azon lakással nem rendelkező Józsefvárosban élő családok, illetve pá|yakezdó

fiatalok részére kerüljön pá|yázat kiírásra lakás felújítási kötelezettséggel, a lakás felújításához

szükséges öneľő igazo1ása mellett, akik józsefuárosi állandó bejelentett lakosok, esetleg taľtózkodási

hellyel rendelkezők, és legalább egy éves munkaviszonnyal ľendelkeznek.

A fenti alanyi kor részére kiírandó pá|yázatra 15 db lakás keľüljon kijelolésre a |00 % önkormányzati

tu|ajdonban lévő épületekben található üres lakásállomány teľhére.

A pá|yźzatĺa kituzatt lakásokra kötött bérleti szerződésekre egységesen, l0 éves elidegenítési tilalom

kerti lj ön felj e gyzésre.

Krízis he1yzetre elkülönített, 5 db lakásból á1ló állomány, 5 db lakással kertiljön kibővítésre, |00 %

önkormányzati tulajdonban lévő épületekben ta|źibatő lakásállomány terhéľe.

Minőségi lakáscsere során, elsősoľban azon béľlők minőségi cserekérelme támogatható, akik egyrészró|

vá||a1ják a hatályos rendeletben előíľt kötelezettségek teljesítését, valamint a csere fo|yamán leadandó

lakásók műszaki jellemzői megfelelnek a gazdaságos hasznosítás igényeinek' illetve a |akásgazdá|kodási

napi fe|adatainak e||ttását elősegítik. Azon esetekben, ahol a csere kapcsán önkoľmányzati köte|ezettség

keietkezne, igy azcsak, kifejezetten szociálisan aľrarászoľulók részére kezdeményezhetó.

Lakásbérletijogviszony _ bértői kezdeményezés alapján, pénzbeli térítés ellenében - közös megegyezésse|

való megszíĺňt"ie." ,oián, azon lakások kerüljenek elsősorban előnybe, mely lakásokat a lakásgazdálkodási

feladatokban előíľt kötelezettségek teljesítése, valamint a gazdaságos hasznosíthatősźry éľdekében fel lehet

használni _ Iegatóbb l,s, z lakdhetytšégből áIló, komfortos, összkomfoľtos, egyedi Jiitéssel rendelkező - a

teljes onkorňányzati tulajdonú iakášállomány, valamint a mindenkori elfogadott önkormányzati

költségvetésben biĺos ított fedezet terhére.

Árverés

A |akŕsgazdálkodás korében megnyíló kötelező és napi feladatok e||ttására felhasználni nem kívánt

onkormá-nyzati tulajdonban lévő üres lakások közül maximum 70 db lakás a gazdaságosan fel nem újítható'

uugy .o55ź műszaki á||apota miaÍt gazdaságosan nem hasznosítható, tfusasházi épületben lévő lakások

keľtilj enek elidegenítésre.

felkéľi a Kisfa|u Kft-t, hogy a Képviselo-testület 2013. jriliusi első rendes tilésére tegye meg javas|atát a

jelen előterjesztésben iogtäítuk a|ipján, a Budapest Józsefuárosj orrkormányzat tulajdonában á||o lakások

bérbeadásának feltételeiřol vatamint u lukbé. ménékéről szőIő 16ĺ2010.(III.08.) számis önkormányzati

rendelet módosítására vonatkozóan

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)
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Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: l a.) pont tekintetében: a Képviselő-testĺilet 2013 . jliniusi második rendes ü|ése

1b.) pont tekintetében: a Képviselő-testĺilet f0I3. szeptemberi második rendes ülése

2.) pont tekintetében: aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. júliusi első rendes ülése

3'), 4.) és 5') pont tekintetében: folyamatos
6.) pont tekintetében: Képviselő-testtilet 2013. júliusi első rendes tilése

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest' 20|f . mź|us22.
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Kovács ottó

ugyvezetó igazgatő

Törvényességi ellenőrzes :

Rirnán Edina
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