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SzeľvezésÍés Képviselői Iľoda

Szedliczkyné Pekári Kaľolina
irodavezető
részére

Táľgy: Yáiasz afoÍ3.január 2I. napján taľtott Humánszolgáltatási Bizottság üléséna ,,Javaslat a Budapest
Józsefuórosi onkormónyzat tulajdonóban óttó lalaisok bérbeadásánakfeltételeiről, valamint a
Iakbér mértékérőlszóló 16/2010, QII. 8.) önkarmónyzati rendelet módosítós tervezetének
elfugadósóra.,, szó|ő előterjesztés tárgyábanDr' RévészMártaképviselő asszony és Bálint Mónika
képviselő asszony által feltett kérdésre
Tisztelt Iľodavezető Asszonv!

A 2013. január ĺ.0.i állapot szerint 3768

db bérleti joggal terhelt, míg734 db jogcím nélkül haszná|t önkormányzati
tulajdonú bérlakás van keľületünkben, ez együttesen 450f db bérleményt jelent' ALakásgazdálkodási Iľoda 2013.
január 10. napjáig 438 bérlő, míg 1 jogcím nélküli lakáshasználó részéreállapított meg szociális lakbért.

A

Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér méľtékéľőlszóló ľendelet 43.s (1)' (2) és (3) bekezdése, az alábbiak szeľint
szabá|yozza, a szociállis helyzet alapján tőrténő lakbéľmegállapítását:
,,1) Az a bérlő,

a) aki a

lakńsónak komfort fokozatótól függetlentil, az alóbbi lakńsnagysógot meg nem haladó

lal<ńsban lakik:

b)
s

1-4fő esetén2 szoba,
5-8Íő esetén 3 szoba,
9 vagy efelettifő esetén 3,5 szobavagy annól nagyobb szobaszĺim, és
aki lakbér és a ĺakbérrel együtt beszedendő kiilön szolgóltatási díj hĺitralékknlnem rendelkezik

zocióli s lakb ér me góIlapítós óra j o go s ult.

(2)

A szociólis lakbér megóIlapítósóra jogosult bérlő az alábbiak

szerint mególlapított mértékíjbérleti

díjatfizet:

a) Az I. kntegórióba tartozik az a bérlő, akinek a hóztartósóban az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg ą.z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének l507o-át. A lakbér
mértékea ténylegesenfizetendő lakbér alapját képező _ növelő és csökkentő tényezőkfigyelembevételével
_ mególlapított szociólis lakbér 20 %o-a.
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-2b) A II. kategórióba tartozik az a bérlő, akinek a hóztartósĺiban az egy fogyasztósi egységre jutó havi
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ]5]%o és 250%o-a közé esik, A takbér
mértékea ténylegesen fizetendő lakbér alapjót képező _ nijvelő és csijkkentő tényezőkfigyelembevételével
_ me gĺillapítottszociólis lakb ér.

c) A III. kntegóriĺźba tartozik az a bérlő, akinek a hóztartósdban az egy fogyaszttisi egységre jutó havi
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25]%o és 350vo-a kijzé esik, A lakbér
mértékea ténylegesenfizetendő lakbér alapjót kepező _ növelő és csökkentő tényezőkfigyelembevételével
_ megdllapított szociólis lakbér ]00 vo-a.

(3) Az (1)

bekezdés b) pontja alól kivételt képez, aki a lakbér és a lakbérrel együtt beszedendő kiilön
szolgáltatdsi díj beszedésérejogosult szervezettel a tőke tartozósóra részletfizetési mególlapodóst köt.,'
Fentiekre tekintettel, szociális lakbér megál|apítására azok a bérlőlďhasználók jogosultak, akik a ľendeletben
meghatározott feltételeknek együttesen megfelelnek.

A

szociális lakbér igénylésénekfeltételeiről a kerület lakosait minden év elején (lakbéremelés)írásban
tájékoztatjuk, amely tájékoztatő a lakásbéľleti díjszámla mellékletétképezí.Ezen túlmenően a szociális
lakbéľigényléséneklehetőségéreügyfélfogadási időben is felhívjuk a T. Ügyfelek figyelmét, táĄékoztatva
a feltételekľől, a szifüséges igazo|íłsokbeszerzéséroI - az igény|olap egyideju átadásáxal.

A lakbéĺtámogatás megszúnésévelegyidejűleg új típusri szociális lakbér keľĹilt bevezetésre 20|f. március

Avźltozásokról, valamint a szociális lakbér igényléséneklehetőségérőIlőzsefváros lakossága
- a fentieken túlmenőełz - éľtestilhetett a 20If . február havi számlán feltüntetett táłjékoztatóból, valamint a
Józsefváros c. lapban megjelent tźĄékoztató cikkből is.
1. napjától.

Atájékoztatásolďfelhívások ellenére a Lakásgazdálkodási Irodára továbbra is kevés számí szociális lakbéľ
megállapítására vonatkozó kérelem éľkezik.

A fentiekben hĺvatkozott ľendelet a szociálĺs lakbéľmegállapítására való

jogosultság

feliilvizs gál atát, az alábbiak szeľĺnt szab á|y ozzaz

,,44.s (1) A takbér ismételt megĺillapítás érdekébena bérbeadó szervezet bórmikor, de legalóbb évente
jogosultsága. Ha a
fethívja a bérlőt annak igazolósdra, hogy fenndll-e a szociólis ĺakbérrevonatkozó

bérbeadó tudomóst szerei arróI, hogy a bérlő szociólis lakbérre vonatl<ozó jogosultsóga megsztłnt, a bérlő
ismét költségelvű bérleti díjat kötetes fizetni. A bérbeadó szervezet erről a ĺdltségelvűbérleti díj
me g óll ap ítĺis óv al e gy i dej űl e g t ĺij éko zt atj a a b é rl ő t.
(2)

A bérlő a szocióIis bérletre való jogosuĺtsĺigát elveszíti, ha:

a) afelütvizsgólat azt ĺiltapítjameg, hogy nemfelel
és v agy

me7

a'

szociólis bérlet mindenkori szociólis, jövedelmi

oni felt ételeinek,

b) a bérleti jogviszony

létesítésétkizáró ok ktjvetkezett be,

bérbeadó szervezet fethívĺisóra nem bocsótja rendelkezésre a kért adatokat, vagy a szociólis,
jövedelmi és vagyoni feltéłelek,ittetőteg a bérleti jogviszony létesítésétkizĺiró feltételek felülvizsgálata
sorón valótlan adatot kiizöl.

c) a

hatlilybatépésétkövető 90 naponbelĺil abérbeadó Szervezet elkészítia szociólis
takbért fizető, 60 napot meg-hatadó lakbér- és kapcsolódó ktilön szolgóItatósi díjhótralék|<nl re-ndelkező
bértők kimutatáslit, majtt megktitdi a Poĺgármesteri Hivatal Humónszolgóltatĺisi UgyosztáIy
45.

s ...(1)A rendelet
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eredményéről 90 napon belül kötelesek tájékoztatni a bérbeadó szervezetet'
Amennyiben a rendelkezésre álló idő a szociólis lakbér feliilvizsgóIati hatóridejének lejórtát meghaĺadja tekintettel arra, hogy a rendelet szabólyozza az ] éves kötelező feltilvizsgólatot -, ú8y az addig feltórt
tényekről is l<ötelesek a bérbeadó Szervezetet tójékoztatni a szĹikséges intézkedések megtétele végett'
(2)

(3) Amennyiben a szocióIis lakbérrel rendelkező egyiittmiÍködő adós nem képes adóssógót teljesíteni, úgy

felmondós előtt _ különös méItányossógból, rendkívüli élethelyzetre tekintettel _ egyszer 6 hónapra a
felmondósi eljóróst a szociólis tigyeket gyakorló bizottsóg javaslata alapjón a tulajdonosi jogoknt
gy akorló b izox s óg fe lfĺ,i g g e s ztheti.

(4) Amennyiben a szociólis lakbérrel rendelkező adós nem együttmiÍködő, abban az esetben a bérleti
felmondósra kerül.,, ...

j ogviszony

A

rendelet 44.š-a a|apján a már szociális lakbérrel rendelkező bérloket/haszná|ókat a szociális lakbér |ď1á'rtát
megelőző 1 hónappal a Lakásgazdálkodási koda írásban tájékoztatja a szociális lakbér |ejártáró|' felhívva a
figyelmüket a szociális lakbér felülvizsgálatára, kéwe a szociális lakbér igényük ismételt benyújtására. Sajnos
előfordul, hogy a bérlőlďhasználók ennek ellenére sem nyújtják be ismételten kérelmtiket.
- a Hdtralékkezelési lroda tdjékoztatósa alapjĺin _

f}If . évben szociális lakbénel
rendelkező bérlő felé, bérleti jog felmondás nem tcirtént. Ebből következik, hogy a f01'3' január 10-i állapot szerinti
734 jogcím nélkĺili|akáshasználó nem a szociális lakbénel rendelkező bérlők köréből vált ki. Megjegyzendő, hogy
nemcsak bérleti jogviszony felmondásával válhat valaki jogcím nélktili lakáshaszná|ővá. Ez a kör kibővül a
visszamaradt jogcím nélküliek (ptd. volt atbérlő, bértő halóla utdn visszamaradt személy stb-stb.) számáva|.
valamint azokkal, akiknek a bérleti szerződésük lejárt, és az ismételt bérbeadást akadá|yoző köľülmények állnak

A rendelet 45.$-sára figyelemme|
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bérelt/haszná|t lakások száĺma 2011. december havi állapot szerint 4742 db volt, míg a20If' december havi
állapot szerint 4515 db. Tehát }OIf. december év végérea bérelt/haszná|t lakások számaf27 db-a| csökkent. A
váltása
bérelt/használt lakásállomáłny száĺma a kovetkezőkmiatt csökkent: 4 épület bontása és 3 épület funkció
miatt, értékesítésútján (bérlői kezdeményezéssel/drverés),megüľesedéssel.

A

Kérem tájékoztatátsom szíves elfogadását, és a Tisztelt Humánszolgá'|tatási Bizottság tĄékoztatását

a

Budapest, f0I3. januáĺ ff.
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