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átw : Válaszlevél kiizmeghď|gatásta

Tisztelt Uram!
Kĺlszönettel megkaptuk a 2016. đecember2O-i kozmeghďtgatĺs kapcsán feltett kérdéseit,
amelyekkelkapcsolatbanazalźbbiakróltajékoztatom.
Mindeneke|őttrogzíterukell, hogy a lakbéľ megÍizetése nem szociális kérdés,az mindenkire
nézvekotelęző. A szociiílis kéľdésaz,hogy a bérlő képes-e, s miből a lakbér megfizetéséľe.
A rászoruló emberek helyzetének segítése, frzetési nehézségeik megoldasa éľdekébena
Józsefuarosi Önkorměnyzat kiteľjedt szociális ellátó és tamogató rendszert miÍkĺidtet,
valamint ľészleteiben ďaposan kidolgozott jogszabá|yi rendszeľt és eljaľasrendet alakított ki.

A Józsefuárosi Önkormtnyzat(továbbiakban: onkormanyzat)jelenlegi vezetése elkötelezett
amellett, hogy biztonsĘos, hosszú tĺívriés méltĺĺnyossegítséget nyújtson a kerületi
bér1őknek, egyidejiíleg azzal, hogy a vagyongu'ĺJálkodás egyensúlyát is megteremti. Az
Önkorrnányzat rĺllĺáspontja egyéľtelmiĺ:az egyĺittmiiködo és a közösségi egyÍittélés
szabáIyut betartó bérlőknek minden segítségetmegad

a

lak.bér megfizetéséhez,hogy

esetleges anyagi nehézségeikmiatt ne veszíĹsékel ottlronukat.

A jelenleg hatalyos ĺlnkoľmányzati rendelet hátrďékkeze|ési tźmrogatźsesetében nem zéĄa
ki az önľészrész\etekben tĺir.ténő megfizetését, aziigyfél vźlasztásáftőlfügg, hogy az önľészt
egy összegben vagy rćszletekbenťtzetimeg. A ľendelet 2015. máľcitts 1-jei hatáJyha |épése
az oĺlrész
óta nem foľdult elő, hogy azngyféI azértĺemkapott tźmogatatźlst, mert nem fudta
összegét egy összęben vagy részletekben megfizetĺri. A hátrďékkezelési tanácsadó
személyes tanácsadiĺs keľetében k<jzremíĺkö đikazegyéb tźĺnogatźsilehetőségek feltarasában
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,3tá::'ľH:és igénybevételében,segítséget nýjt a kérelmek összeállításábarl, valałrlint sztikség esetén
megla|á|ja azokata taľsadalmi szewezeteket, amelyek segítséget nyujthatnak az ügyfélnek a
tartozása ľendezésében.Továbbá tájékoztatom, hogy az onkormźnyzat által nyújtott
települési trímogatási típusokon beliil is van lehetőség aháta\ékkezelési támogatason feltil
más

j

ellegrĺ támogatas igénybevételéľe.

A rendelet

szabá|yai szeľint nem minden esetben van sztikség az elogoĺđoz'ť:siiidilszak'ra, igy

mentesiil az előgondozási iďoszak és az ęLozętes együthntíködés alól az akéręLmezo, aki
örľészének megfizetés ét egy összegben vállďja, vagy akinél köziizemi đíjtzrtoztsmiatt a
szo|gźltatást kikapcsoltźlk. Az e|ógondozźls megszĹintetése nem indokolt, tekintettel aľra,
hogy ezen időszak a|att ahátralékkezelési tanácsadó felméri a kérelmező ťĺzetesikészségét
és képességét,megvizsgźlja és segíti az ügyfelet abban, hogy a későbbiekben a
szÍ.ikség
háta|é|d<ezelési üĺmogatas megítélésesorlán az onrészťlzetésikĺitelezettségnek szerint egyéb támogatások bevonásával _ eleget tuđjontenni.

lakások eladásaľa vonatkozó kérdésévelkapcsolatban tájékoztatom, hogy az
onkoľmányzat 2017. miĺľcius l-jétőt minden, rendezet|jogviszonnyď ľendelkező bérlő

A

az á||apota
számárabiztosítjaa bérelt lakasa megvásĺáľlasrának lehetőségét,ez aIő|klzárőIag
hogy a
miatt bontan dő hźfjban taláIhatő lakasok képeznek kivételt. Ezattźl| abétlő döntése,
A lakasok
felelősségteljes mérlegeléstkövetően megvásĺíľo\ja-e a bérelt lakast, vagy sem.
_
ellentétben
megvásaľlására vonatkozó lehetőség biztosítasrá'nak célja levelében foglaltakÍ<ď
_ nem a fe1újíĹási kötelezettség bérlőkĺe töľténő áthźritasa, tekintettel arra, hogy a bérlők
utián is
lakĺássď kapcso1atos fenntaľtĺĺsik<ĺtelezettségei a megvasĺáľlĺĺsravaló d<ĺntésfü
hogy az
ugyanazok lesznek, mint előtte. E körben fontos egyrészt annak kiemelése,
Lakásgazdálkodasi
onkoľmany zat szempontjából jelenleg ĺagy veszteséggel múködik a
a feliilvizsgalat, s
rendszer, amelynek fenntaľthatósága szempontjából is indokolt lépés
_ jelenleg ugyanis a beszedett bérleti
ennek keretében a meglévő lakĺásrállomĺny csökkentése
jelent a lakasá]loffiíny
đíjakonfeliil is több mint 600 millió forintos éves többletkiadast
jelentősen mepferheli a költségvetést.
fcnntoľtĺísaaz oĺkormźnyzatnak, ami hossni tavon
béľlők
Mĺĺsrészta döntés a Józsefvrĺľosban hosszú tavon berendezkedni kívanó
amelynek keretébęn a
szempontjából is rendkíviili elörelépést jelent az otthonteremĹésben,
bérliĺa havi béľleti díjjal megc gyczo mértékiĺtorlęsztő ľészletetfizethc,t'

tfusasházi pá|yźzati
Attó1 kezdődően, hogy a bérlők a lakasokon trrlajdont szereztek, a
bárki mĺísnak,
ľendszer ľévénugyanolyan lehetőségefü lesznek a|akőhazakfeltljítasaĺa,miľ
hogy az onkormźnyzat a
ak.l tnsashźnban lakik a keľületben. Mindemellett tĺĺjékoztatom,
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,3ľá?:'js:jövőben is nagy figyelmet fordít a tarsasházak felujítasźra.Az elmúlt két évben eľľe
biztosított 1 milliaľd foľint utan csak 2017-ben csaknem további egymilliaľd forintot szźn e
célra. Ebben azidőszakban tehát az onkormźnyzat szárlottevően nagyobb tlsszeget fordított
a táĺsashćlzak felújításáľa,mint az elmúlt 16 évben összesen, a következő évękben pedig
tovább folýatódik a keľĹileti épiiletĺllomany megujítasa.

Fentieken ttiltajékoztatom, hogy aIőzsefuáľosi onkorményzataz utóbbi években több mint
hatszźtz millió forintnyi saját forrást biztosított az önkormźnyzati hrlajdonú ingatlanok
felújításaľa,ami csaknem kétszerese az ugyaÍIezen célokľa 2002 és 2006 között foľdított
ĺisszegnek.

kapcsolatban fontosnak taľtom hangsúlyozni, hogy
lakasmaffrára vonatkozó kéľdésével
_a
2002 és 2006 kozijtt _ az akkori gyakorlat és szabtiyozźs arĺomáIiáiből fakadóan
jelenség sajnos keľĹileti szinten nagy problémát jelentett, amelynek hatźsát a mai napig
éręzli lehet Józsefuarosbaĺr. A jelenlegi, rijonnan elfogadott szabělyozźs számos olyan
st tarta|maz, ami a lakásmaffrávď kapcsolatos problémak kiďakulását hivatott

A

rendelkezé

meggátolni.

Bizombenne, hogy felvetéseire sikeriilt kimerítő váLasszal szolgálnom!
Budapest, 2016. december 20.
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