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Képviselő.testülete számár a

Előterj esztő : Egry Atti la alpo lgáľmester, Szili B a|ázs képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013,június 5. ' sz. napiľend

Tárgy: Beszámoló a Kisfalu Kft' által nyilvántaľtott jogcím nélküli |akáshasznźtlók helyzetének
felméréséről, és iavaslat a iogcím nélküli lakáshasználók helyzetének rendezésére

A napirendet nyiltlzárt tilésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához eryszerÍilminősített
szav azattobbs é g szüks é ge s.

ElorÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG: KIsľaru Kpr. 3
KÉszÍrľľrp: Hanu KATALIN IRoDAVEZEľo, MÉszÁn9s-I{e.ruaľN
SľRsIrcANoRp,ł.IRooavEzpľo ď 

. 
,/

PÉNzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNYEL. IGAZoLAs'i "J.-^
JocI roNľąoĺ-l-: y Ku
BprBzuBszľÉsnľ eI-reĺ.řn.s'

IRoDAVEZEIŐ. KovBsot.ĺÉ

k-"^H
lF;cvzo

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságvéleményezi x
trHumánszolgáItatási Bizottságvé|emény ezi

Határ ozati j av as|at a bízottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénztig-vi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testü letnek az e|őterjesztés me gtárgy a|ásáú.

Tisĺelt Képviselőtestület !

A T. Képviselő{estület f2|ĺfI\f ,(vII.05.) száműhatźrozatźtnak 3.) pontjáva|, az a|źĺbbi döntést hozta:

,,3.) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogl a jogctm nélktłli lakáshasznáIók helyzetét mérje fel, és

az eredmények ismertében a jogcím nélkĺ;li lakashasznáIók helyzetének rendezésére tegye meg javaslatát,
legkésőbb a Képviselő-testiilet 20]2' decemberi első ľendes ijlésére,,,

A Képviselő-testület f55lf0|2' (VII.19') számű hatźtrozatának 1') pontjában elvi hozzźĄźru|ási szándékát
fejezte ki az egyszeres és tobbszörös mértékű lakáshaszná|ati díjak nettó külonbözetéből adódó követelések
elengedése vonatkozásában azza|, hogy a tételes, számszeríisitett csomagot a f0I2. októberi második ľendes

Képviselő-testületi ülésén fogadja el.

A Képviselő-testület döntései szoľosan _ mindkét határozat a jogcím nélkuli lakáshasználókra vonatkozik -

összefüggnek. Társaságunk Lakásgazdźikodźsj Irodája elsődlegesen azon jogcim nélküli lakáshasználók
iratanyagtń llézte tú, akiknek többszörös haszná|ati díj keľült megái|apittlsra, Az ügyiratok átnézéséve|

egyidejiĺIeg módosították - a hatáIyos jogszabályoknak megfelelően _ a korábban kiközölt többszörös

haszná|ati díjakat egyszeressé, kiközölve azt a jogcím nélküli |akáshasznźtlók felé'
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A Díjbeszedési Iroda a haszntůati díjak módosítása után, f01f' oktőberében elkészítette az egyszeres és
többszoros méľtékű használati díjak kĹilönb ozetére a tételes tźtb|źuatot (78 jogcím nélküIi lakáshasználó).

A Képviselő-testÍilet 255l20If.NII.19.) számű határozat 1.) pontjának megfelelően, az e|óterjesztés a
melléklettel együtt megktildésľe kertilt a Józsefilrárosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivata\źnak' Azonban az
előterjesztés megfźtrgyal.źtsának akadálya volt az idoközben bekén NAV állásfoglalás, mely szerint a
követelés elengedés mind az adós, mind az onkormányzat számára adó-, illetve jaľulékfizetési
kötelezettséget keletkeztet. A mai napig folyamatos - jogászok, illetve kormónyhivatal bevonásával _ a
megoldás keresése a jogcím nélktili lakáshasználók adósságát csökkentő problémára.

A fenti feladattal piáľhuzamosan azidőközben jogcim nélkülivé vtit (pld. határozott idejű bérleti szerződés
lejárt, a bérleti jogviszony felmondósra került, bérlő haláIa után visszamaradt jogcím nélkúliek stb-stb.)
lakáshasználók felé 2012. oktőber 3l. napjáva|bezárő|agelkészítetti'ik ahaszná|ati díjközlőket.

A 20|f ' október 3|. napjźig nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének felmérését _ a Kisfalu
Krt. LakásgazdáIkodási lroda, Díjbeszedési lroda, Hátľalékkezelési lroda, onkormányzati Házkezelő lroda, a
Józsefiárosi Családsegítő és Gyermekjóléfi Kazpont, valamint a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Iroda
eglüttesen- a fenti feladatok e|végzését követően kezdte meg, azonban a jogcím nélktili lakáshasználók
magas számábő| adódóan a fe|adaÍta| (iratanyagok tételes átnézése)kapcsolatos előterjesztés elkészítésére
hatáľidő módosítást kérttink.

Társaságunk 20|2. október 31. napjáva|bezźrő|ag 691 jogcím nélkül lakáshasználót tartott nyilván,amelyet
táb|źnatba foglalt, irodánkénti bontásban különboző, szűrésre és dontés előkészítésre alkalmas szempontok
szerint.

Az adatok összegzéséig a2012. október 3|-i tů|apot szerinti 691 jogcím nélküli lakáshasználóból 16 jogcím
nélküli he|yzete rendeződött (a tartozósát rendezte és ezáltal bérleti szerződést kdtouank velĺ;k), ezért a
továbbiakban 675 jogcím nélküli |akáshaszná'|ő he|yzetét kellett megvizsgálnunk.

A jogcím nélkü|i lakáshasználókat 3 fő kategóriába soroltuk be, az alźtbbiak szerint:

l.) volt bérleti jogviszonya
2.) nem volt bérleti jogviszonya
3') haszná|ati szeľződése volt

A mellékletként csatolt tźtb|ázatok tarta|mazzák azon adatokat, amelyből láthatő, hogy a lakásokat jelenleg
jogcírn nélkül használóknak hogyan szűnt meg a bérleti jogviszonyuk, valamint azt is,hogy mennyi lakásban
lakik visszamaradt jogcím nélktili hasznźiő (nem volt soha bérleti szerződésük)' mekkora tartozást halmoztak
fe|, a fĺzetési morált, volt-e többszörös haszná|ati dij elĺĺíľva, szám|ázunk-e víz-csatornahaszná|ati díjat,
adósságkezelési támogatásban vagy Hźůőzat A|apítványi támogatásban részesült-e, lakásfenntaľtási
támogatást igényelt-e, egyéb támogatásban részestiltek-e, a lakást rendeltetésszeriĺen használj ttk-e, az
együttélés szabá|yait betaľtják-e, a közműórtlkat tartoztls miatt leszerelték-e, áram|opźts történt-e, a

Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozponttal együttmiĺködnek-e, a jogi e|járźls szakaszait, a jogcím
nélküli lakáshasználat kezdetét, valamint a jogcím nélktili lakáshasználók á|ta| haszná|t lakások
komfoľtfo ko zat szer inti me goszlás át.

Atáb|ázatoktźĄékoztatőjellegűek, ugyanis anagyszámú jogcím nélkül lakó problémájának megoldásához,
elsődlegesen az a|ábbi szempontok figyelembevétele javasolt:

l. A jogcím nélküIi haszná|ő ťlzęti-e ahaszná|ati díjat, és kapcsolódó ktilön szolgáltatások díjait'
2. A |akást rendeltetésszeruenhaszná,|ják-e, és ennek megfelelően a lakás źil|apota.

3 ' Magatartźtsi problémák mertiltek-e fel a használóval és a vele egytittlakókkal szemben.

A tulajdonos onkormányzatnak az az érdeke, hogy a lakásokban ťlzető, rendezett köľülmények között lakó

béľlői legyenek, ezért gazdasági|ag és szociális szempontból sęm indokolt, hogy a mttr aműgy is ott lakó

lrasználókat hosszas peres eljáľás keretében kilakoltassa.



Ezért azonjogcím nélkĺi|i lakáshasználóknak, akiknek nem volt bérleti jogviszonya, de nincs használati- és

kapcsolódó ktilön szo|gźútatási díjtaľtozásuk, és a Kisfalu Kft. tnkormányzati Házkeze|o lrodája
bérleményellenőrzés során pozitív tényeket tźr fe|jegyzőkönyvében,azohe|yzetük rendezéséľejavasoljuk a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdontlban álló lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint a
lakbér mértékéről sző|ő l6lf0t0.(m.08.) számű önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Lakásľendelet) II.

fejezet 3. $-ának módosításával új bérbeadási jogcím bevezetését, így esetükben bérleti szerzódés
megkötésére nyílna meg a lehetőség.

Abban az esetben, ha a jogcím nélküli hasznźůőnak van ugyan tartozása, de vele szemben nem meri.ilt fel
egyéb ok a lakás kiüľítésére, fel kell hívni, nyi|atkozzon arra vonatkozőan, hogy az elmaľadt
b é ľ l eti/has zn á|ati dij tartozás át m i ly e n m ó do n tudj a me gfi zetn i.

Ha a használónak tartozása van _ a táblázatban is feltlÍntetve _ és már megindult vele szemben a peres
eljáľás, de a bérleti/hasznźł|ati díj tatozását a járulékos költségekkel egytitt, egyosszegben megfizeti, a peres
eljáľást meg kell szűntetni. Abban az esetben azonban, ha részletfizetési megállapodást köt, a pert

szüneteltetni lehet. Ha a használó a szünetelés 6 hónapja a|att a rész|etťlzetési megállapodásban rogzitett
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a peľt a bérbeadó utasítására azeljźtrő ügyvéd folytatja' A 6 hónap letelte
e|óÍt azonban (a per megszĺÍnésének elkerüIése érdekében) aze|jźtrő ügyvéd _ egyeztetést kovetően - újabb
szĺĺnetelést kér, e gészen a r ész|etťlzetés futamidej é i g'

Azok a jogcím nélküli haszná|ők, akiknek azért szunt meg a bérleti szerződése, mert a bérbeadő azt
felmondta, a Lakásrendelet 40. $-ában meghatározottak alapján kothetnek majd bérleti szerződést.

Azok a jogcím nélkiili hasznźůók, akiknek határozott idejű bérleti szerződésük volt, és annak |eiáÍtźLt

követően azért nem tudták ismételten megkötni a bérleti szerzodést, mert bérleti díj/haszná|ati díj, vagy
egyéb tartozásuk volt, annak rendezése esetén a Lakásľende|et fIlA $-a alapján van lehetőségük a bérleti
szerzódést megkötni.

A jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének rendezése érdekébenjavasoljuk továbbá, hogy a tartozás |0 %o-

ának egyosszegben történo megfizetése, és a fennmaradő bátra|ékľa, valamint kamataira köthető, legfeljebb
f4 hőnapban maximalizźit rész|etfizetési megállapodások helyett, valamennyi jogcírn nélki'ili lakáshasználó
részére_ ]0 % nélküli - egyen|ő t<irlesztő összegĺĺ, 36 havi futamidejtĺ rész|etťlzetési megállapodások
megkötését(ebben az esetben szükségessé váIik a Lakásrendelet 40.$-ában és 41,$.ában foglaltak
módosítása)'

Ezt azoknál a jogcím nélküli használóknál javasoljuk, akiknek a fennálló hźltra|éka adósságcsökkento
támogatás éslvagy Há'|őzat Alapítványi támogatás igénybevételével,feltehetően rendezésre kerülhetne, és

ennek éľdekében együttmĹiködik.

Egyéb esetekben a visszamaradt jogcím nélktili használók ellen a lakás kiüľítése és használati díj megfizetése

irárrt meg kell indítani a peres e|járźst.

Fent leírtakat figyelembe véve, javaslom a f21/f0lf'(V[.05.) szźtmű Képviselő-testtileti határozatra adolt

beszámo ló elfo gadását.

A Képviselő-testĺilet hatásköľe a Magyaroľs zághe|yi önkormányzatairő| szőlő f0| 1. évi CLXXXIX. törvény

13. $ (1) bekezdés 9. pontjában foglaltakon alapul.

K é ľe m, az a\ źlbbi határ o zati j avas lat e lfo gad ás át.

H,ą.ľÁRozeľI JAVASLAT

A Képviselő-testület űgy dönt, hogy:

1.) a Kisfalu Kft' á|ta| 2012, október 3|. napjáig nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználók

he lyzetének fe Iméréséľe adott beszámo lój át elfo gadj a.



2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testtilet 2013. júliusi első ľendes tilésére tegye meg
javas|atát a jelen előterjesztésben foglaltak a|apján, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szóló
| 6 /20 | 0.(W. 0 8. ) számú önkoľmányzati rendelet módosításáľ a v onatkoző an.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: l.) pont esetében: 2013. június 05'

2.) pont esetében a Képviselő-testület 2013. júliusi elsőrendes ülése

Budapest, 20|3. május f2.

alpolgármester

-yąA L0['ĺ"
Szili Balázs
képviselő

Töľvényességi ellen<ĺrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízasából:

ń*,,y,ffi,p
a\jegyző

/U IJ IVIAJ

Melléklet:
I' sz. nlelléklet: jogcím nélkĺłliek összesített nyilvóntartása
I'/] /a-sz. melléklet: jogcím nélkijli lakóshasználók, akiknek hatórozott idejű bérleti szerződése volt, de lejórt
I./ 1 /b' sz. melléklet: jogcím nélkiili lakńshasznólóh akiknek a hatórozott ĺdejű bérleti szerződése felmondással szűnt meg

I./]/c' sz' melléklet: jogcím nélklłli laknshasználók, akiknek a munkaviszonyuk megszűnésével eg1łidejíileg afeltétel bekołetkeztéig
szóló bérleti szerződése is megszűnt
I./2/a.sz.melléklet: jogcím nélkĺili lakáshaszruźlólc akiknek a határozatlan idejii bérleti szerződése felmondással szíĺnt meg

I'/2/b' sz' melléHet: jogcím nélh;li lakáshasznólók, akiknek a munkaviszonyuk megszűnésével egyidejűleg a hatórozatlan időre szóló
bérleti szerződés is megszűnt
I]/t. számú melléklet: jogcím nélktili lakashasználólc akiknek nem volt bérleti jogviszonyuk és jogszerűen befogadott személyként

maradtak vissza
II'/2. sz' melléklet: jogcím nélküli lalcashasznáIók, akiknek nem volt bérleti jogviszonyuk és nem jogszerűen befogadott személyként

nrcradtak vissza
ilI'/]/a.sz, melléklet: jogcĺm nélkiłli lakáshasználók, akinekhatározott idejű használati szerződés volt, de lejárt
ilI./1/b. sz. melléklet: jogcím néllaili lakźshasznólók. akiknek a határozott idejű hasznólati szerződésefelmondással szűnt meg

III/2. sz. melléklet: jogcím nétkĺłti lakáshasználók, akiknek a határozatlan idejű használati szerződé'se felmondóssal szűnt meg

III/3, sz' melléklet: jogcim nélkuti takashasználó, akinek a használati szerződése fekétel bekovetkeztéig szól (engedély nélkiili
állampolgóri csere után visszamaradt j ogcim néllcl.ili kihelyezése)

IV' sz. melléklet: ajogcím nétküli lakashasználók óltal hąsznált lakasok komforfokozat szeľinti megoszlósa
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l. sz. melléklet

aa

osszes JogcímnéIküli: 675 db.

t. Volt Bérleti iogviszonva :

].. Határozott idejíí: t98 db.

a. |ejárt: 1-63 db.
tartozás megosz|ása

o nincs tartozás vagy túlfizetés:
o f-300.000.-Ft-ig:
o 300'001- 750.000.- Ft-ĺg:
o 750.001- L.000.000.- Ft-ig:
o 1.000.000.- Ft. feletti:

Osszesen:

b. fe|mondás: 33 db.
tartozás megosz|ása

o nincs tartozás vagy tú|fizetés:
o f-300.000.-Ft-ig:
o 300.001- 750.000.- Ft-ig:
o 750.001- 1.000.000.- Ft-ĺg:
o 1..000.000.- Ft' fe|ettĺ:

Osszesen:

c. munkaviszony megszűnt: 2 db.
tartozás megosz|ása

o [-300.000.-Ft-ig:

s48 db.

Ebbő|:

2 db.
40 db.
s2 db.
20 db.

49 db.

Ebbő|:

1_ db.
4 db.

r_3 db.

3 db.
Lf db.

&!€s
0 db.
9 db.

42 db.
r.9 db.
48 db.

118 db.

0 db.
2 db.
9 db.
3 db.
9 db.

23 db.

ffi
2 db.

31 db.

10 db.

1 db.

1 db.
4s db.

W
1 db.

2 db.

4 db.

0 db.

3 db.
10 db.

2db. )m

2. Határozatlan idejű: 350 db.

a. felmondás: 349 db'
tartozás megosz|ása

o nincs tartozás vagy tú|fizetés:
o L- 300.000.- Ft-ig:
o 300.001- 750.000.- Ft-ig:
o 750.001- 1.000.000.- Ft-ig:
o 1.000.000.- Ft. feletti:

tsszesen:

b. munkaviszony megszűnt: 1 db.
tartozás megosz|ása

o 1.000.000.- Ft. feletti:

Ebbő|:

2 db.
s1 db.

IfLdb,
s0 db.

12s db.

1 db. ) peres

P.eŕqg

2 db.
29 db.

106 db.
47 db.

118 db.
302 db.

0 db.

22 db.
1s db.

3 db.

7 db.
47 db.

Oldal: 1/ 3



l. sz. melléklet

!l. Nem volt bérleti iogviszonva: 111 db.
,.(vissza ma radt jogcím néI kü I i)

1.. Jogszerűen befogadott: 59 db.

tartozás megosz|ása rbbő|: Pe.ŕéś Wo nĺncs tartozás vagy tú|fizetés: 6 db. 1 db. 5 db.
o ! - 300.000.- Ft-ig: l_8 db. 1 db. Lt db.
o '300.001- 750.000.- Ft-ig: 13 db. 5 db. 8 db.
o 750.001- 1.000.000.- Ft-ig: L0 db. 4 db. 6 db.
o 1.000.000.- Ft. feletti: 12 db. 9 db. 3 db.

Összesen: 20 db. 39 db.

2. Nem jogszerűen befogadott: 52 db.

tartozás megosz|ása ebbő|: ŕerós ffio nincs tartozás vagy tú|fĺzetés: 13 db. 3 db. 1.0 db.
o | - 300.000.- Ft-ig: 15 db. 6 db. 9 db.
o 300.001- 750.000.- Ft-ig: 5 db. 3 db. f db.
o 750.001- 1.000.000.- Ft-ig: 7 db. 6 db. L db.
o 1.000.000.- Ft. feletti: 12 db. 9 db. 3 db.

Osszesen: 27 db. 25 db.

ll|. Használati szerződése Volt: 16 db.

].. Határozott:
a. |ejárt: 3 db.

6 db.

tartozás megosz|ása
o t-300'000.-Ft-ĺg: 1db. +páĺäi
o 300.00]. - 750'000.- Ft-ig: 1. db. + pęĺe9
o 1.000.000.- Ft. feletti: 1- db. ) peres

b. felmondás:3 db.
tartozás megosz|ása

o 300.001- 750.000.- Ft-ig: 2 db. )
o 750.001- 1.000.000.- Ft-ig: 1 db. )

2. Határozatlan: 9 db.
fe|mondás: 9 db.

tartozás megosz|ása Ebbő|: Péres
o l-300.000.-Ft-ig: 5db. 4db.
o 300.001- 750.000.- Ft-ig: 4 db. 2 db.

Osszesen: 6 db.

3. Egyéb (engedéIy néIküli csere, kihelyezés): 1 db.
tartozás megoszlása

o nincs tartozás vagy tú|fizetés: 1 db. ) W

Wperes

ffi
1_ db.

2 db.
3 db.
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