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Váľosgazdálkodásĺ és PénzĺiryiBĺzottság véleményezi x

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

x

Határ ozati j av aslat a bizottság szźlmára:

A

VĺáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság, valamint a Humánszo|gáltaüási
Képviselő-testiiletnek az e|őteńesztés megtársv a|ásźlt.

Bizottság javasolja a

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

A

Képviselő-testĹilet a 22l/20I2. (VII. 05.) hatarozatźnak 1. pontjában úgy dĺintött, hogy
,,20]2' szeptember 3. - 20]2. október I5. kÓzött lalraspályázatot ír ki feĺújításik1telezettség
vállalósáva| ] év hatórozott időre szóló bérletijogviszonnyal, előbérletijog biztosításóval a
határozat mellékletétképező tartalommal az abban megnevezett józsefiórosi lútődés.ű irt?,
hózasok részére,a Városgazdólkodósi és Pénzügli Bizottság óItal kijelölt 5 darab lakás
terhére. ''
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Budapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzat tutajdonában áIIő lakások béľbeadásĺínak
feltételeiľől, valamint a lakbéľméľtékérőlsző|ő 1612010. (III. 08.) önkoľmźnyzati rendelet (a
továbbiakban: Lakbeľrendelet) 4.$ (2) bekezdésének e) pontja szerint ,,a bérbe adható
lalĺasok rendelkezésre óllásától fiiggően, szociólis bérletre jogosultak részérevagy szociális
bérletre nem jogosultak részéremagasabb bérleti díj előírósa mellett pályázat kiírására
keriilhet sor legfeljebb 40 néglzetméteres alapterĺjletű lalrasok (a tovóbbiakban: garzonlalaźs)
bérbeadására 35 évülrBt be nem tôltÓtt házasok és felsőfoki tanintézményben tąnulók
szúlłtúľa,'.

A kiírandó lakásbęrleti

páIyźaatok sonín az aktuálisan rendelkezésre źiliő, tiresen á11ó béľbe
p á|y ázható l akásokat kij elö lni.

adható lakások köziil |ehet

Tekintettel aĺra" hogy a tulajdonos, bérbeadó onkormĺányzat céIja az iť1ű hazasok szźtmźra
élhető, családalapításľa alkalmas kozepes méretii bérlakások biztosítása |akáspá|yazatűtján, a
képviselő-testĺileti ülésen elhangzottaknak megfelelően javaslom a Lakbérrendelet
módosítását azzal, hogy a ľendelet apá|yázható lakások méreténekfelső határát nehatźlrozza
ffiQg, hanem a Kisfalu Yagyongazdálkodó Kft. jel<ilje ki a lakásokat az aktuálisan
rendelkezésľe álló iires lakasok közül, valamint egy szerkesztesĹjogtechnikai módosítas
szfüséges.

A képviselő-testtilet hatásköre az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdęsében foglaltakon
alapul.

Kérem a tiszte|t Képviselő-testĹiletet a rendelet módosítás elfogadásáľa.
Budapest, ŻIlŻ.július 12.
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Dr.Jőćsis Máté
polgiírmester

Tĺiľvényességiellenőrzés
Riman Edina
jegyzĺ5
nevében és mesbífásából
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Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi Önkoľm ány zat Képvĺselő.testüIetének
... ĺ2012. (...) iinkormányzati ľendelete
a

Budapest JőzseÍvárosi Onkoľmányzattulajdonában áltó lakások béľbeadásának
szóló 1612010. (Iil.08.)
feltételeĺről,valamint a lakbér méľtékéľől
tinkormányzatĺ ľendelet módosításáról

Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkoľmźnyzat Képviselő.testiilete a lakások és
nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek bérletére, valamint az e|iđegenitésiikľevonatkozó egyes
szabályokĺól szóló |993. évi L)O(WII. töľvény 3.$-ban kapott felhatalmazás a|apjźn az
Alaptörvény 32. c1kk (1) bekezdés a) pontjában meghatźttozott feladatköľében eljaľva a
ktivetkezőket rendeli ę1:

1.$

A

Budapest Józsefuĺĺľosionkoľmanyzat tu|ajdonában á||ő lakások bérbeadásának

sző|ő |612010. (III. 08.) önkormźnyzati rendelet (a
feltételeiľől, valamint a lakbéľméľtékéľől
(2)bekezďés
pontja helyébe a követkęző ľendelkezés lép:
e)
4.$
továbbiakban: RenđeleĐ
,,e) 35. évĹiket be nem

töltött

hĺĺzasokvagy felsőfokú tanintézményben tanulók szźITláÍa,,,

2.$ Ez a ľendelet 20|2. augusztus l-jén lép hatźiyba és a folyamatban levő tigyekben is
alkalmazni kell.

Budapest, 2012.jú1ius ...

Riman Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgĺĺľmesteľ

Indokolás

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete a lakások és
nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek bérletére,valamint az e|idegenitésiikre vonatkozó egy€s
szabályokról szóló 1993. évi L)O(VIII. torvény 3.$ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
aLapján az onkoľmányzat Képviselő-testiilete rendeletében hatźrozza meg a bérbeadás
feltételeit.

A

Budapest Józsefuĺĺrosi onkormányzat fulajdonában á||ő lakások

béľbeadásanak

feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékérőlsző|ő I6lf0l0. (III. 08.) tinkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Lakbéľľendelet) 4.$ (2) bekezdésének e) pontja szerint ,,a bérbe adható lakások
ľendelkezésre állásától függően, szociális bérletre jogosultak tészétevagy szociális béľletre
nem jogosultak ľészéľemagasabb bérleti díj előíľasa mellett pá|yźzat kiírásáľa kerĹilhet sor
legfeljebb 40 négyzetméteres alapteľiiletíĺlakások (a továbbiakban.. garzon7akás) bérbeadására
35. évfüet be nem töltött hazasok és felsőfokú tanintézményben tanulók szttmáta,,.
Tekintettel aľra, hogy a kiírandó lakásbérleti pźiyźaatoksoran az aktuálisan ľendelkezésľe
álló, ĺiľesbérbe adható lakások köZíil |ehet pá|ytĺzhatô lakásokat kijeliilni és arľą hogy a
fulajdonos, bérbeadó onkoľmanyzat célja az iť1ű hazasok szálnźna élhető, családalapításľa
alkalmas közepes méľetiĺbérlakások biztosítása |akáspá|yźaat űtján, szfüseges és indokolt a
megpá|yázható lakások méreténekfelső határát törĺilni.

A 4.$ (2) bekezdés e) pontjában szereplő
egymástóI elhatĺĺrolni.

két pá|yazői köľt ,,vagý' szőva| szfüséges

Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat
tulajdonában álló lalĺĺsokbéľbeadásának
feltételeiről, valamĺnt a lakbéľméľtékéľőI
szőiő 1612010. (Iil. 08.)
łinkoľmánvzati ľendelet

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefvárosi Onkorm ńnyzat Képviselőtestületének
... 12012. (... ) önkormányzati ľendelete
a Budapest Jĺôzs efvárosi Onkoľ mányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeĺről,valamint a lakbér méľtékérőI
sző|ő 1612010. GII. 08.)
łinkoľmányzati rendelet módosításáról
4.$(2)

4.$(2)

bérbe adható lakások rendelkezésre állásától
bérbe adható lakások rendelkezésľe állásától
szociális bérletre jogosultak részéte
szociális bérletľejogosultak részére
szociális bérletre nem jogosultak ľészére
szociális bérletľenem jogosultak részére
bérleti díj előírása mellett pźlyźaat
béľletidíj előírása mellett páIyźzat
iirásfuakerĹilhet Soľ:.' .
tirásźtra kertilhet soľ: . . .
e) legfeljebb 40 négyzetméteľesalapteriiletíĺ
lakások
továbbiakban: garzonlakás)
bérbeadásaľa 35 évfüet be nem tt'ltött
hazasok
felsőfokú taruntézményben
tanulók szźlmźľ:a,

(a

és

e) 35. évĺiketbe nem töltött házasok vagł
fel

sőfokú tarintézményben tanulók számźtra,

