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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
[3
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az
eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
I. A tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Szocialis, Egeszsegugyi es
Lakasiigyi Bizottsaga (a tovabbiakban: a Bizottsag) 2021. evi munkajarol a kbvetkezo
beszamolot terjesztem a Kepviselo-testiilet ele.
A Kepviselo-testiilet a Bizottsag letszamat 9 foben allapitotta meg, feladat- es hataskbreit a
Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.)
onkormanyzati rendelet 7. melleklete tartalmazza.

A Bizottsag a Kormany altal elrendelt veszelyhelyzet ideje alatt - 2020. november - 2021. majus
honapokban - nem iilesezhetett, mig 2021. juniusatol a Bizottsag havi rendszeresseggel ulesezett,
9 rendes ulest tartott, ahol mindbsszesen 87 hatarozatot hozott.

A Bizottsag tagjai az tileseken rendszeresen reszt vettek, tavolmaradasukat elbzetesen jeleztek a
Bizottsag elnokenel. illetbleg a Szervezesi Irodan.
A bizottsagi tagok szemelyeben valtozas tortent. 2021. julius 1-tol uj kulsos bizottsagi tag: dr.
Wiesz Gabor Miklos, uj bizottsagi tag Kbnczbl David kepviselb, 2021. augusztus 2-tdl uj kulsos
bizottsagi tag Mezei Boldizsar.

A bizottsagi tagok reszvetele az tileseken az alabbiak szerint alakult:
Bizottsagi tag neve

Hermann Gyorgy
Czegledy Adam
Santha Peterne
Balint Gergely
Mezei Boldizsar (2021.08.02-tbl)
Molnar Zoltan (2021.08.01-ig)
Egry Attila
Gosztonyi Geza
Szabo Geza (2021.06.30-ig)
Dr. Weisz Gabor Miklos (2021.
07.01-tdl)
Kbnczbl David (2021. 07.01-tbI)

Ulesek
szama,
amelyen
reszt vett
9
9
6
9
6
1
5
7
1
8

Ulesek
szama,
amelyen
tavolmaradt
0
0
3
0
2
1
4
2
0
0

Jelenlet %

8

o

100%

100 %
100 %
66 %
100 %
75 %
50%
55 %
77 %
100 %

100 %

A Bizottsag tagjai aktivan kozremukodtek a napirendi pontok targyalasaban, a hatarozatok
meghozatalaban es a dontesek elbkesziteseben is a Bizottsag tilesei kozbtt..

Torvenyessegi eszrevetel a Bizottsag dontesei ellen nem erkezett.

A Bizottsag feladat- es hataskbrebbl kbvetkezben leginkabb az alabbi temakban hozott
donteseket:

•
•

szocialis iigyekkel kapcsolatos dontesekben dbntott, elbiralta a hozza erkezett
meltanyossagi tamogatas iranti kerelmeket,
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. altal eloterjesztett iigyekben dbntott, tbbbek
kozbtt bnkormanyzati berlemenyek lakascsere szerzbdesenek jbvahagyasarol, lakasok
berbeadasarol, minbsegi lakascserekrbl, berlakas palyazatok kiirasarbl, berleti
jogviszonnyal kapcsolatos kerdesekben, hatralekkezelesi tamogatas iranti kerelmek
elbiralasarbl.

A Bizottsag 2021. ev soran 36 db targyalt eloterjesztessel kapcsolatban hozott dbntest,
amelyek a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. altal ellatott feladatokhoz kapcsolodnak.
Ezen dontesek kozbtt uj lakaspalyazatok kiirasa, a kiirt palyazatok lezarasaval jaro eredmeny
megallapitas, valamint hozza kapcsolbdb berlb kijelblese, berleti jogviszonyok rendezesere

vonatkozb elbterjesztesek keriiltek megtargyalasra. A lakaspalyazatok lebonyolitasa
folyamatos, az eredmenyek megallapitasarbl szblb dbnteseket a Bizottsag a palyazati
felhivasban megjelblt hataridbig minden esetben meghozta. Az uj Lakasrendelettel a
feladatok reszben valtoztak, a Bizottsag mas szabalyok szerint hozza meg dbnteseit az iigyek
tobbsegeben, figyelembe veve a kerelem benyujtasanak idbpontjat. A lakaspalyazatokhon
berbeadott fekijitando lakasok tobbsegeben berbeszamltas lehetbsegevel keriiltek
berbeadasra, amelyekkel kapcsolatban az elszamolasok a kesbbbiek soran esedekesek. Az uj
Lakasrendelet elfogadasaval megno azon iigyek szama, amelyek a kesobbiekben a Bizottsag
dbnteset fogjak igenyelni.

•

•
•

javaslatot tett bnkormanyzati tulajdonu lakasok atmeneti kijelblesere, kbzerdekii celok
megvalbsitasa erdekeben,
szakmai kituntetesekre tett javaslatokat,
a Bizottsag velemenyezte tovabba a hataskorebe tartozo kepviselb-testiileti
elbterjeszteseket hataskbrenek gyakorlasa soran, illetbleg velemenyezte azon
elbterjeszteseket is, amikor a polgarmester volt jogosult a dbnteseket meghozni.

Megallapithato, hogy a Bizottsag teljesitette, elvegezte azokat a feladatokat, amelyek ellatasa
erdekeben a Kepviselb-testiilet letrehozta, mindezek alapjan kerem a beszamolo elfogadasat.
B)
A Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek a Kepviselb-testiilet es Szervei
Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarbl sz616 36/2014. (XI. 06.) bnkormanyzati rendeleteben (a
tovabbiakban: SZMSZ) szabalyozta a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag altal
gyakorolt atruhazott hataskbrbket.

A Bizottsag altal atruhazott hataskorben hozott hatarozatai tekinteteben a Polgarmesteri Hivatal
szervezeti egysegei, gazdasagi tarsasagai elkeszitettek a hatarozatok vegrehajtasarbl szblb
tajekoztatasukat. Erre alapozva kesziilt el a jelen elbterjesztes mellekletet kepezb beszamolo,
amely tetelesen tartalmazza az bsszes, erintett idoszakban meghozott bizottsagi hatarozatot es
azok vegrehajtasat.
A hatarozati javaslat alapjan a Kepviselb-testiilet tudomasul veszi a Bizottsag munkajarbl,
valamint az atruhazott hataskbrbk gyakorlasarbl szblb beszamolbt.
II. A beterjesztes indoka
A beszamolo elfogadasa a Tisztelt Kepviselb-testiilet hataskorebe tartozik.
III. A dbntes celja, penziigyi hatasa
Tekintettel arra, hogy a bizottsagok a Kepviselb-testiilet atruhazott hataskbreben jamak el, ezert
a hataskbr forrasat - mint az bnkormanyzati hataskbrbk fb cimzettjet - az ellenorzbtt es tbrvenyes
bnkormanyzati miikbdes biztositasa erdekeben indokolt es sziikseges beszamolni az atruhazott
hataskbr gyakorlasarbl, az atruhazott hataskorben meghozott bizottsagi hatarozatokrbl, azok
jellegerbl es vegrehajtasarbl. A hatarozat elfogadasanak nines penziigyi vonzata.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szblb 2011. evi CLXXXIX. tbrveny (a tovabbiakban:
Motv.) 41. § (4) bekezdese szerint: „A kepviselb-testiilet - e tbrvenyben meghatarozott
kivetelekkel - hataskbreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszbnkormanyzat testiiletere, a
jegyzbre, a tarsulasara ruhazhatja at.”

Az Mbtv. 57.§ (1) bekezdese alapjan a Kepviselb-testiilet szervezeti es mukbdesi szabalyzataban
hatarozza meg bizottsagait, a bizottsagok tagjainak szamat, a bizottsagok feladat- es hataskbret,
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mukodesiik alapvetd szabalyait. E torvenyi rendelkezes alapjan a Kepviseld-testulet az SZMSZ
35-39. §-aiban letrehozta bizottsagait es meghatarozta mukodesiik alapvetd szabalyat.
Az SZMSZ 31. § (l)-(2) bekezdesei es a 37. § (3) bekezdese szerint az atruhazott hataskbrok
gyakorlasarol az azt gyakorld polgarmester, bizottsag, jegyzb sziikseg szerint, de legalabb evente
egyszer koteles a Kepviselo-testiiletnek beszamolni, tovabba a bizottsag evente egy alkalommal
beszamol a Kepviselo-testiiletnek a bizottsag munkajarol.

A bizottsag 11/2019. (XII. 16.) sz. hatarozataval elfogadott iigyrendjenek 1/18. pontja szerint a
munkarol eves beszamolo kesziil, melyet minden evben a bizottsag elnbke a kepviseld-testulet
utolsd iilesen terjeszt eld.
A veszelyhelyzet kihirdeteserol szold 27/2021. (I. 29.) Kormanyrendelet 1. §-a ertelmeben a
Kormany az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztetb tomeges megbetegedest okozd SARSCoV-2 koronavirus-vilagjarvany elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
megovasa erdekeben 2021. februar 8. napjatol Magyarorszag egesz teriiletere veszelyhelyzetet
hirdet ki. A katasztrbfavedelemrdl es a hozza kapcsolodd egyes tdrvenyck modositasarol szold
2011. evi CXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Kat. torveny) 46. § (4) bekezdesenek
felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a telepiilesi onkormanyzat kepviselo-testiiletenek
feladat- es hataskdret a polgarmester gyakorolta,, az ott megjelblt kivetellel.
A Kat. torveny egyes rendelkezeseinek eltero alkalmazasarol szold 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a ertelmeben a telepiilesi onkormanyzat kepviselo-testulete, illetve annak bizottsaga
2021 Junius 15. napjatol a feladat- es hataskdret maga gyakorolja.
Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.
Mellekletek:

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. junius 15. - 2021.
november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskbrben hozott
dontesei

Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
..../2021. (.) szamu hatarozata

a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott
hataskbrben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a Kepviselo-testulet szervezeti es
miikodesi szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol,
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott
hataskbrben hozott donteseirol szolo beszamolot az eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal
el fogadj a.

Felelos: polgarmester
Hataridd: azonnal
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A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest, 2021. december W. '

/Hermann Gyorgy
Szocialis, Egdszsegugyi es Lakgsiigyi Bizottsag
elnok

Torvenyessegi ellendrzes:
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/X Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag ugy
dont, hogy 1.) hozzajarul a Budapest 3
hrsz.-u. az ingatlan-nyilvantanas szennt Budapest v ui.
kcrulet. Lujza u
szam alatti. 22 m2
alapterulelu nem lakas celjara szolgalo helyisegre
t onatkozdan 2020 julius 7. napjan ietrejoit hasznalati
megallapodas idotartamanak cw cl torteno
meghosszahbitasahoz azzal. hogy amcnnviben berlbnck
fd nem rohato okbol a csatolas szabaiyossa tctele.
valamini az alapito okirat ntodositas ingatiannvdvanturiasun torteno atvezetese nem toncnik meg. a
husznatati megallapodas idotartama tovabhi 6 honappa)
hncghosszabbithaio

hozzajarul a Varosgazdalkddasi es Penziigyi Bizottsag
1 153/2016. (XL 14.) szamu hatarozatival jovahagyott, cs a
lakas ieluptasara forditott - le nem lakott - 183 86 l>.- Ft
osszegu lulHzetesnck a fizetendo largyhavi dijakba tortend
beszamhasahoz a berleti szerzodes niegkotesenek
napjatol.

felken a Jozsefxarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a
hatarozat 1.) pontjaban foglaltak szerinti bcrlcn szerzodes
inegkotesere.

A Szocialis. Egeszsegiigyi cs Lakasugyi Bizottsag ugy
dont. hogy 1.) hozzajarul a Budapest Jozsefvarosi
Onkonnanyzat tulajdonahan allo lakasok berbeadasanak
feheteleirol. valamint a lakber menekerot czAin 16/2010
(IH.08.) rendelel 22/C. §-a aiapjan 1
a jogcim
nelkiili iakashasznald reszerc az altaia lakott Budapest
V H I. .
. hrsz-u, Budapest VHL kcrulet, Lujza
utca 1
. szam alatti I szobas, kom fortos
komfonfokozatu. 25.70 m 2 alapterulelu dnkormanyzati
tulajdonu lakas berbeadasahoz, 5 ev hatarozott iddre
szoldan -• a lakber alapjat kepezd novelo cs csokkentb
lenyez.dk figyelcmbevetetevcl szamitott - jelenlcg 7 109.Ft/hd osszegu bcrlcti dijjaL cs a lakas csbkkcntb-nbvclb
tenyezok nelkiili kohsegelvu lakberenek 2 havi osszegevel
azonos merteku bvadekfizetcsi kotelezettseggel

A Szocialis. Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag ugy
dont. hogy 202 i . evben a ..Jozsefvaros Egeszsegugyeert"
kituntctest az alAbbi szemdyeknek adomanyozza: Dr.
Kleiber Ferencne - J EK Rcumatoldgia. asszisztens 2. Dr.
Szoczet Beata -JE K Nogydgyaszat. szakrendeles-vezetb
ioorvos 3 Dr Szalai Istvan - JEK Pszichiatna. pszichiater
4. Szanto Gybngyi - JEK Dtabeiologia. dietelikus 5 Dr
Todenbier /Xgnes - haziorvos Felclds Szocialis.
Egeszsdgiigyi cs Lakasugyi Bizottsag einoke

T artalom fa hatdrozat pontes szbvcge)
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Kozpont Zn.

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi
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Javaslat a Budapest
VIII keruiei. Tomo u
szam
atatti iakas
berbeadasaval
kapcsolatos ddntes
meghozatalara

berlakasok. es a
Kiraldhelyrajzi szamu.
tenneszetben 3657
K;--td. Beke i
szatn
alatti magantulajdonu
ingatlan lakascsere
szerzbdesenek
jovahagyasaval
kapcsolatos domes
meghozatalara

ouaapest VII. keruiei.
Kir ' rtca *
en
20. szain alatii
onkonnanyzal i

Javaslat a Budapest
VHL keriilet.
Szerdaheiyi utc"
f.

c
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szerzodes megkotesere

felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzal
kep\ iseleteben eljard Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zn.-t a hatarozat 1J pontjaban foglaltak szerinti berleti

A Szocialis. Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
ddnt, hogy I .) hozzajand a Budapest Jozsefvarosi
Onkonnanyzal tulajdonaban allo lakasok berbeadasanak
felteteleirbl. valanunt a lakber mertekero) szold 16/2010
(III.08.) rendelet 22/C. §-a alapjan
jogcim
nelkuli lakashasznalo rcszere az altala lakott Budapest
YUI
..................... .....
"
5.
1. CJTlClet
dldtu 1 S^uuuo,
kotnfonfokozatu, 24 m2 aiapteruletu dnkormanyzati
tulajdonu lakas berbeadasahoz. 5 ev hatarozott iddre
szoldan - a lakber alapjat kcpczb novctb es csbkkentd
tenyezok figyelembevctclevd szamitott •• jelenleg 8.497.Ft'ho bsszcgii berlctt dijjal. a Iakas csokkentd-ndvelb
tenyezok nelkuli kdltsegelvii lakberenek 2 havi osszegevel
azonos merteku dvadekftzetesi kotelezettseggel

felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkonuanyzat
kepviseleteben eljard Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zrl.-t az elutasito nyilatkozat kiadasara.

1

Kozpont Zrt.
vagyongazdalkodasi
igazgatoja

Jozsefvarosi Gazdalkodasi

igazgatoja

\ agyongazdalkodasi

Jdzseh aiosi Gazdalkodasi
Kozpont Zn.

1

2021. augusztus 30.
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A Szocialis. Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag ug>
dSnt.hcgy I f nem jarul hozza a Budapest VIB. keriilet.
hrsz.-u Budapest VIII. keriilet. Szerdaheiyi utc.i
szam alatii szobas. 35.05 m2
alapteruiciu. Komfortos kornfortfokozatu iinkormanyzati
tulaidnnn lakas. a Budapest VIL keriilet. Kiraly utca
i
./ szam alattt 2 szobas. 60 m2 alapteruktu.
komfort nelkuli komfonfokozatu bnkormanyzati iulajdonu
Iakas es a Kirald belteriilet •
hrsz.-u. tenr.eszetben
a 3657 Kirald Beke iclep
szam alalti
Tarsashazi iakas megielolesu 43 m2 ataptendetu
ingatianok 2021. majus i I . napjan kbton
csercszerzddeshez

qv sntunl

(vlkeii a Budapest lozsefvarosi Onkormanyzitt
kepvsclctcbcn el)an5 Jozse^arosi Gazdalkodasi Kozpnnt
Zrt.-t a hatarozat 1.) pontyaban toglaltak szennt a
hasznalati ntegailapodas meghosszabbitasara.

2021.08.27

’ 021.07.05

keriilt.

szerzodes alairasra

A Berleti

Az elutasnasrol
szold bei beadoi
nyilatkozat
alairasra es
ikiadasra keriilt.
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1.) telken a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t a
halarozat 1.) pontjaban meghalarozott palyazati felhivas
kdzzctetelere es lebonyolitasara.
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. . - ----- ddnt, hogy 1) a} hozzajand a Budapest VIII. kcriilet
Dioszcgi Samuel utca
szam alatti 28 m2
alapteriiletu komfon nelkiih komfonfokozatu lakes
mcgtckmteti allapotaban ibrteno berbeadasahoz
lakasbovites celjara
■
. a Budapest VJH.
keriilet, Dioszegi Samuei mca
szam alatti
iakas berloje reszere;

Jozsefvarosi Gazd^kodasi
Kazpont Ztt.
vagyongazdaikodasi
igazgatoja

2.) pont cseteben a
lebonyolitasra:
2021. november 29.

as kbzzetbtelcre: 202

------ ------------- ------------------

2021.11.10

?>

Jav aslat a Budapest
VIH. kerulei, Vig plea

Javaslat ..MCS/202
tipusu" berlakas
palyazst kiirasAra

A SzocUlis, Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag ugy
ddm.hogy ).) palyazalot it ki. a palyAzat bensujtasakor
legalabb 2 eve idzscharos; tulajdonu onkonnanyzati
lakast bcrlbk reszere az elbterjesztcs 2 szamu mellcklctet
kepezd Palyazati Felhivasban cs a 3 szamu nicllekletet
kepezd Palyazati jelentkezesi lapban meghatarozotr
tartalommal. berbeszamilassal. A palyazatra kiirt
lakasokra a ndajdonos Onkormanyzat kohscgehii berfeli
dij doirasa mellert. a lakasra vonatkozo csdkkenio-nbveld
tenyezok nelktil szamiiott lakber 2 havi dsszegevel azonos
merteku ovadekfizetesi megfizetese. valammt fehijitasi
kdtelezetts^g vaHalasa tneBett, 10 eves, hatarozon
iddtanamra szolb berieti szerzodest kbt a nyertes
palydzokkaL az alabbiakban felsoroit szobaszainu,
alapteruletii es komfortfokozatu. bsszescn 10 darab
beriakasra: (biblazatot lasd ahatarozat szerint)
O
ri
o

i
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A berleti
szerzodesek
mcgkbies^re a
cserelakasok
felujhasat
kovetoen keridhet
majd soi'.

szoV.

A hatarozat
tartalmi resze nem
stimmel! Ez a
szAtnu denies a
Vig u. 35. epiilet
kiuritese iigyeben,
a lakok masik
lakasba vald
elhelyezeserol

eredinenyh irdetese
a SZELB 71/2021(XL02.) dontes
alapjan
megtbrtcnt.

;A palyAzat

A palyazati
Irirtctmcm
kituggesztesre
keriilt.

2021

2(1.

5
-

x
■r. =
O i
7 «
Q 2
x .°z J2

szam alatti
laxasox csatolasaval

es

Budapest VHI..
Dioszegi Samuel utca

£
1

1

herbeadasahaz

1

1

lakasbovitesceltara
a Budapest VHI
keriilet, Dioszegi Samuel utca .
szam alatti
lakas berlbje reszere. b) hozzajarul a Budapest VHI
keriilet. Dioszegi Samuel utca .
szam alatti
28 m2 alapteruietii. vab«».»»» a Kudanest VIH. keriilet.
Dioszegi Samuel utca
xam alatti 26 m2
alapteruietii lakasok csatolasahoz azzal a felteteHei. hogy
berlbnek vallalnia kell a megnbvekedo alapteruletre
vonatkozo iakber megtizeteset, es a miiszaki cgyesitessel.
valamint a bbvitessel kapcsolatos eljaras es a munkalaiok
koltseget berbeszamitasi igeny nelkiil. Az epitesikivitelezesi munkalaiok a idepiileskepi djArAs scran
szuksgges tuiajdonosi hozzajarulas meglete eseten
kezdhetoek meg; c) a kijcloJt berloxel hasznalati
szerzodest kell kotm az epitesi-kivdelczesi munkalatok
befejezeserg. legfeljebb ev hatarozott iddre. Amennyiben
a kijelolt berlo a berbeadastol szamitott even beliil nem
lejezi be. illelxe epitesi engedelykotelcs tevekenyseg
eseten even beliil nem kap haszndlatbaveteli
(fennmaradast) engedelyt. a hasznalati szerzodes hatalyal
veszti. ilyen esetre az elv^gzctt munkalatok utani
megicntest igenyt a bet love! kbtott hasznalati
szerzodesben ki kell zarm

inegcekintett allapu^~~

A Szociaiis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
donl.hogy l}a) hozzajaru! a Budapest VIH. keriilet,
Dioszegi Samuel utca
szam alaiti 28 m2
alapteriiletu komtbrl nelkuh komioruokozatu Jakas

1

bj hozzniarul a Budapest \ III. keriilet. Dioszegi Samuei
utca szam alatti 28 m2 umptetukiu.
\alamini a Budapest VIH. keriilet. Dioszegi Samuel utca
szam alatti 2b m2 alapteruietii lakasok
csaioiasahoz azzal a fehetellei. hegy berlcnek valiahha
kell a mcgnoxekcdd ulapterulctre vonatko/.o lukber
megfizeteset. es a mtiszak: egyesitessel. valaimm a
bovitessel kapcsolatos eljaras es a munkalaiok kohseget
berbeszamitasi igeny nelkiil. Az epitesi-kivitdezesi
munkalatok a telepuleskcpi eljaras soran szukseges
lutaidonosi hozzajarulas meglete eseten kezdhelbek meg.
c) a kijeJolt berlove! hasznalati szcrzodest kell kotm az
epitesi-kivitdezesi munkalaiok befejezeseig. legleljebb I
ev hatarozolt iddre Amcnnyiben a kyeiolt berlo a
berbeadastol szamitott dven bcliil nem fejezi be. illetve
epnesi engedelykotelcs lexekcnyscg eseten even bcliil
nem kap hasznalatbaxctcli (tennmaradasi) cngedelyt. a
hasznalati szerzodes hatalyat veszti. ilyen esetre az.
elvegzctt munkalatok utam megteritesi igenyt a berlovel
kotott hasznalati szerzodesben ki kell zarm

,
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igazgaidja

t agyengazdslkodasj

Kozpont Zrt.

Jozseharosi Gazdalkodasi

«

VIH. 05

v il.

y

4 5 . nap.

a cscrelakasok
muszaki aivetelet
kb veto maximum

a 2.) pont eseteben:

Robert

A dontestol a
berld kiertesiiesrc
kerult. A
hasznalati
szerzodes
megkotcsere a a
(elcpuleskepi
eljaras
haiarozatanak
benyujtasa es
beruhazasi
megallapodas
alairasat kdvetden
kerulhel sor.

hatarozatabun
dontott. A
hatarozatnak tebb
pontja is xan. mek
alapjan a csatolas
tclcpuleskepi
eljarashoz koton
annak meglete
berld reszerdi a
csatolas feltetde

(v m .0 5 ) sz.

25/2021.

t.aszld csatulast
iigyeben a SZH.B
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A Szocialis. Egeszsegiigyi es Lakdsugyi Bizottsag ugy
dnnt hnov la J akacrendelft 14 8 (71 hpkrzdp^e nlanian
a lakas kozszolg^lati jelleget torii;

kotelezi f
hogy az i .) pontban mcgjclok
iakas birtokbaveielet kovcto legfeJejebb 90 napon belul. az
altahjclcnleg hasznalt. Budapest VliL keriilet. Baross u.
alatti lakast rendcitetesszxru hasznalatra
alkahnas ailapolban. ingosagaitdl kiurihe. ifrescn adja Ie.

1

L
■

beluj

202 i . esereiakas
birtokbav ctelel
koveid 9() napon

ri
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E

-f

1

-

felkeri a Budapest Jozseh aros Onkormanyzat
kepviseleteben eljarb Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zrt.-t. hogy a berld kezdemenyezesere lefolytatott telepiileskepi bejelentesi ejarasban hozott hatarozatban
foglall epiiesi tevekenyseg folytatasahoz. a sziikseges
lulajdonosi hozzajarulas erdekeben kesziisen eldterjeszicst
a Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es Kozterulethasznositasi Bizottsag fele;

a telepiileskepi bejelentesi eljaras koteles tevekenysegre
tekmtetlel. kotelezi a berlot a telepuieskcpt eljaras
letolytatasahoz sziikseges intezkedesek megletelere. ami a
csalolas vegrehajtasanak teltetele:

Felkeri a Budapest Jozsefiarosi Onkonnanyzat
kepviseleteben eljaro Jdzsefx arosi Gazdalkodasi Kdzpont
Zrt.-t a hatarozat I .) b.) pontja alapjan a beruhazasi
megallapodas es a hatarozat 1.) c.) pontja szerinti
hasznaiati szerzbdes megkotesere.

1

icszcre; bl hozzajarul a Budapest VI11. keruiet. Maiyas ter
wain alutu 24.4G m2 alapterulctu. xalamint a
Budapest VIH. keriiki. Maiyas ter
szam alatti
24 m2 alapterdletu lakasok csatolasanoz azza! a fcltetellel.
hogy berlonek valla!ma kcll a megnovekedo alapteriiletre
vonatkozd lakber megfizetesel. tovabba a mtiszaki
egyesitessel. valamint a bovitessel kapesolatos eljaras es
munkalaiok koltsegei bcrbeszamitast igeny nelkul. Az
cpitesi-ki\ ilelezesi munkalaiok a teiepiikskepi eljaras
soran sziikseges lulajdonosi hozzajarulas m egkte eseten
kezdhctok meg. cl a kijeloit berim e! hasznaiati szerzbdest
kel! kotni az epitest-kivitekzesi munkalaiok befejezeseig.
Icgfeljebb 1 ev hatarozott idore. Amennyiben a kijeloh
berlba berbeadastol szamitoll even belul nem fejezt be.
jlk tv e epitesi engedelykoteles texekenyseg eseten 1 even
tbeliil nem kapnak haszntHatbaxeteii (tennmaradasi)
engedeiyt. a hasznaiati szerzodes hatalyai xesztt, ilycn
esetre az eivegzeit munkalatok utani megtentest igenyt a
bedovel kordlt hasznaiati szerzodcsben ki kelt zacni.

'

A S;s'CMiis. Egeszsegugyj es LakasiigG Bizi’tisig dux
diir.t. hogy b a .) hozzajarul a Budapest VII! ketiHef.
Maryas ter
\ saint aialti I szobas. 24 m2
alupieniletu. felkomfonos komfortibkozatu Inkas
meglekintcH aliapotaban torrent? hasznalarba adasahoz
lakasbdviles cel jura
' c
. a Budapest VIH
kenilet. Maiyas ter . .
..turn alatt; lakas berlojc

Jozsefvarosi Gazdalkodasi
Kvzponl Zrt.
vagyongazdalkodasi
igazgatoja

a hatarozat 4 j
pontjaban
meghatarozott
lulajdonosi
hozzajarulas
megadasatdl
szamitott 30. nap.
a tdepuleskepi
bejelentest
eljarasban bozoti
hatarozat
kezhezveteletol
szamitott 30. nap.

i

A donlesiol 3
bcriu kjcjiesuesre
keriili. A
hasznaiaii
szcrzbdes
megkoiesere a a
ivicpuicsuepi
eljaras
hatatozaidnak
benyujtasa es
beruhazasi
tnegalldpodas
alairasat kovetoen
keiulhet sor.
1

j

1

r^.
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Berleli szcrzddes
eldkcszitve.
igazoiasok
csatolasa ok An
nem keriiit mcg
alairasra (Az uj
rendelet alapjan a
szerzbdes
koteshez
szukseges
igazolas. pl.
adbigazolas)

hozzajarul a.) a Budapest Jozseharosi Onkormanyzat
tuiajdonaban allo lakAsok b^rbcadasaidl szolo 16/2010.
(iH.08.) rendelet 22/C. §-a alapjan
jogeim
ndlkiih lakashasznalo reszere az allala lakott
. hrsz-u, a valosagban Budapest VJIJ.
Kcruim, jozsef u.
. szAm alatti. 3 szobas.
komfortos komfortfokozatu. 1 / m2 alapteriiletu.
onkormanyzati tulajdonu takas - a takber alapjat kepezb
nbvelo cs esokkento tenyezoket is ftgyelembe veve
lelenleg - kbhsegelvu komfortos 51 934 Fuho osszegu
berleu diya) tortenb berbeadasahoz. 5 ev hatarozott idore
szoloan: b.) a Budapest JozseK arosi Onkormanyzat cs
alia) a lakas felujitasara kotott beruhazasi
megallapodas alapjan teljesitclt. es meg fel ncm hasznalt.
utalvanyrendelet szerinti felujitasi osszeg Ptk.
rendclkezesei alapjan a berleti dyba torteno
beszamitasahoz:

,

Berleli szerzodcs
eldkcszitve.
igazoiasok
csatolasa ok An
nem keriiit mcg
alAtrasra. (Az uj
rendelet alapjan a
szerzodcs
kotcshcz
sziikscgcs
igazolas, pl.
addigazolas)

munkalaiok
befcjezeset. es a
csatolas
szabahszcrusegcne
k ellcnorzcsct
kovetd 30 nap

az epilestknilelczesi

hozzajarul a.) a Budapest Jdzsefvarosi Onkonnanszat
tuiajdonaban allo lakasok berheadasard! szolo 16/2010.
(III. 08.) rendelet 22/C. §-a alapjan
iojteim nelkuh lakashasznalo reszere az al tala lakott
. hrsz-u. a valosagban Budapest VIH. keriilet.
Hock J. u.
. szam alatti. I szobas. komfortos
komfonfokozatu. zz m J alapteruletu. onkormanyzati
tulajdonu lakas - a iakber alapjat kepezd noveld es
csdkkcnto tenyezoket is figydembe veve jelenleg •
kdltscgclvu komfortos 12 336 Fvhd osszegu berleli dijjal
lOncnc berbeadasahoz. 5 ev hatarozott idorc szoloan. b ) a
Budapest Jozseh arosi Onkonnanyzattal a lakas
felujitasara kotott beruhazasi megallapodas alapjan
tcljesitctt, cs meg fel nem hasznalt. utalvanyrcndelet
szerinti felujitasi osszeg Ptk. rendelkezdsei alapjan a
berlcti dijba lorteno beszamitasahoz;

A Szocialis, Egeszscgiigyi cs Lakasugyi BizotlsAg ugy
dont. hogy 1.) a Lakasrendelet !4.§. (?) bekezdesc alapjan
a lakas kozszolgalati jdleg£t torii;

1

dlendfzesel kovctoen. a Budapest VIN . Matyastcr
szam alatti lakas berleli szcrzddes modositasara

fclhatalmazza a Budapest Jdzscf\arosi OnkonnAnyzat
kepvjseleteben cliard Jozsetvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zrt.-t. hogy az 1.) h.) pontja szerinti epnesi-knitclczcsi

ri
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a

Berteti szcrzodes
elokeszilve.
igazolasok
csatolasa okan
nem keriih meg
alairasra. (Az uj
rcndelet alapjan a
iszerzddes
ikoteshez
sziikseges
igazolas. pi.
addigazolas)

•gazolasok
csatokisa okan
nein keriih meg
alairasra. {Az uj
rcndcici akipian
szerzodes
kuleshez
sziikseges
igazolas. pl.
adoigazolasl

B a!eu.,ze >z6Jc>
d ck o /.ir. c
i

csatolasa okan
nem keruh mcg
alairasra. (Az uj
rcndelct alapjan a
szerzodes
koieshez
szukseges
igazolas, pl.
adoigazolas)

igazolAsok

Berleti szerzodes
eldkeszitvc,

igazolasok
csatolasa okan
nem keiiilt meg
alairasra. (A zui
rendclet alapjan a
szerzodes
koteshez
szukseges
igazolAs. pl.
ad6igazolds)

Berleu szerzodes
dokeszitvc.

’

j

•

felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t a
berleti szerzodesck megkotcsere

hozzajarul a.) a Budapest Jozsefcarosi dnkonnanyzat
tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 16/2010.
(IJI.08.} rendelet 22/C. §-a alapjan
jogcim nelkiili lakashasznalo rcszei*. ________ _
34933. hrsz-u, a valosagban Budapest VIII. kerulet. CoInai
szam aiatii, 1 szobas. komfoitos
komfortfdkozaiu.
m2 alapteruletii, bnkormanyzau
tulajdonu lakas - a lakbcr alapjat kepezd nbveld es
csokkento tenyczoket is ftgyelembe veve jelenleg koltsegelvu komfortos 16.817 Ft/hd osszegii berleti diyal
tortend berbeadasahoz. 5 ev hatarozott iddre szoldan. b.) a
Budapest JozseM insi Onkonnanyzat es nehai Canyi
Istvin Laszldne altal a lakas feiujitasara kotbtt Beruhdzast
megaliapodas alapjan tdjesitett, es meg tel nem hasznalt.
utalvanyrendeiet szerinti felujitasi osszeg Ptk.
rendeikezeset alapjan a berleti dijba tortend
beszamitasahoz;

s

>si Onkonuanyzat
tukydonnban aik ’ lakasok berbeadasarui szoid io/2010
{111.08 I rendelet 22. C $-a alapjan J
jogciin
nelkuh lakashavznalo icszcre az altala takou
hrsz-u, a valvsagban Budapest VIII.
kerulet. Szigony u.
. szam aiatti. I szobas.
komfortos komfortfoKozaiu. .M.ot m2 alapteruiehi.
onkonnanyzati tulajdonh lakas ~ a lakbcr alapial kepezd
noveld es csdkkenib lenyezoker is iigyeletnbe veve
jcicnlcg kdltsegeku komfbnos 18 803 Ft ho osszegu
berfeii dyjal lortend berbeadasahoz. 5 cv hatarozott tdore
szoluam b.l a Budapest Jdzsefvarosi Onkonnanyzattal a
lakas feiujitasara kotbtt beruhazasi megaliapodas alapjan
tdjesitett. es meg fe! nem hasznalt, utak anyrendelet
szerimi felujitasi osszcg Ptk. rendeikezeset alapjan a
berleti dyba toneno beszamitasahoz;

hoz/Jjai ui j . i . Budapest Jozsek.n

n ro tiro r

o

eidkeszitve.
igazolasok
csatoiasa okan
nem keriilt m ig
alairasra. (Az uj
rendelet alapjan a
szerzodes
koteshez
isziikseges
jigazolas, pl.
adoigazolas)

iBerleti szerzodes

>

Bericd a / c i zudes
akiirasra keriiit.

NY

1X.21.

Javaslat az LNRF/2/2O2I tipusu"
bcrlakas palyazat
kiiris^val kapcsolatos
dontis meghozatalara

ri

rt

felkeri a Jozsefvarosi Gazdaikodasi Kbzpont Zrt.-t a
hatarozat 1.1 pontjaban meghatarozott palyazati felhivas
kbzzetetelere es a lebonyolltasara.

1

A SzociSUs. Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizousag ugy
dont. hogy 1 ) palyazatot ir kt. a Budapest Fovaros VJ1I
ketulct Jozsefvarusi Onkormanyzai Kcpvisclo-testulctenek
az onkonnanyzat tuiajdonaban allo lakasok berbcadasaiol
szdlo 25-2021. (VI1.22.) szamu dnkonnanyzali renddete
szerini azon szemelyek. teszeie. akik vagy akikkel egyutt
kohozo kozeli hozzatartozot a palyazat benyujtasakor
bekokozheib lakas tulajdonjogaval vagy haszonelvczeii
jogaval, onkonnanyzat i lakas bcrieii jogaval ncin
renddkeznek. az clolcrjcsztes es2 szamu mellekletct
kepezo Palyazati Felhivasban es a Palyazati jelentkezesi
lapban meghatarozott tartalommal A pdlyazatra kiln
lakasokra a tulajdonos Onkonnanyzat koltsegelvu berien
dii cloirasa mdlctt. a lakas csokkenld-nbvclo tenyezd
nelkuli iakberenek 2 havi bsszegevcl azonos merteku
dvadekfizetesi kotclczettseggeL 10 ev haiarozoti
tdotartamra szold berien szerzodest kbt a nyertes
Jozsefvarosi Gazdaikodasi
palyazdvai, az alabbiakban felsoroh szobasz.imu.
Kozpont Zrt
alapteruletu es komfonfokozatu. bsszcscn 8 darab
vagyongazdalkoddsi
bcrlakasra vonalkozoan. A tovabbiakban lasd a
igazgatbja
hatarozatot.

palyazati
lebonyolitasra:
2022. januir 31.

202l.oM6bcr29.:
2.) pent eseteben a

2.) pent eseteben a
palyazati felhh as
kbzzdetelere: 2021.
szeplember 27. i

2021.09.27

34/2021. (IX .2I.)

F/2/2021 tipusu ”
palyazat kiirasaval
kapcsolatban eszerint ket
ugyanolyan dont^s
szOletelt. SZELB

Az"LNR-

J

;

szain alatti
kozszolgdlaii lakas,
Budapest! Rendbrfbkapnanvsae
dolgozdja icszcrc
tbrtend berbeadassa!
kapcsolatos dontes
meghozatalara

Javaslat a Budapest
VMJ. kcrulet. Rakdczi
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A Szocialis.

Egeszsegugyi es Lakasugn Bizottsag ugy
dont. hogy 1 }az ..L N R J/202 1 ” tipusu palyazaton
meghiidetctt Bud«apest VIII. kcriilct
:. hrsz.-u
Budapest VII 1. keriilet. Dioszcgi Samuel ulca
szam alatti lakasra nein volt enenyes palyazali ajantat

felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t a
hatarozat 2.) pontjaban foglahak szennti berleti szerzbdes
megkotesere.

kotdezettseggd.

•

fokapnanysag allomanyaban dolgozb ?
rcszerc.
hatarozott - a ki|dbh berld Budapest! Rcnddrfbkapitanysagnal fcnndlo fogiaikoztarasi jogviszonyanak
vegegig tanb - idore szdld tddtanamra. a lakber alapjat
kepezo novdb es csdkkento tenyezbk figyelcmbevetdcvel Jdzsefvarosi GazdSlkodasi
megallapitott jdenleg 16 41^.- Ft/hd koltsegdvu berleti dij
Kozpont Zrt.
ftzelcsi koidczettseggd. a lakber - csokkenlb es novdo
vagyongazdaikodAsi
tenyezd nelkiilt - ketszeresenek megfelclo ovadekfizetesi

1

A Szociahs. Egeszsegiigyi es Lakasfigyi Bizottsag ugy
doni, hogy k) hozzajarul a Budapest Jdzsefvarosi
Onkonnanyzat tuiajdonaban allo lakasok berbeadasanak
fdteieleirbl. valammt a lakber tnertekerol szolo 16/2010
(111.08.} rcndclct 14. §-a alapjan a Budapest V111. kcriilct.
Rakdczi u t :
szam alatti szobas.
komfonos komfortfokozatu. 37.10 m2 alaptcriilelii.
rendeheiesszeru hasznalatra alkalmas allapotu.
kdzszolgalati iakas berbeadasahoz a B ’daocsti Rendbr-

fdkeri a JdzseM rosi Gazdalkodasi Kozpont Zn -i a
hatarvzat 1.) pontjaban meghntarozott palyazali feihivas
kozzetetdere es a ichonyoltiasra.

a pdlyazat
eredmenyenek
kdzlesere 2021.
szeptember 27.

2.) pont eseteben:
202Loktdber 31.

2022.0131.

2.) pent eseteben a
lebonyditasra:

feihivas
kozzelctdc.
kifuggesztcse
megtortcm.
A palyazat
IcbonyolMsa
foiyamalban van

A palyazali

Ncm volt nyertes
palyazo!

alairasat a a
rendelet szerinli
sziikseges
igazolasok
csatolasa utan
keriilhei sor.

4.
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Javaslat az .XNRF 2 0 2 !" tipusu
berlakas palyazat
eredtndnyenek
megallapnasaval
kapcsolatos domes
meghozatalara

1

1
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a
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K&zpont Zrt.
vagyongazdalkodasi
igazgatbja

j

polgannester

polgannester

30

202 J . szeptember

a palyazat
eredmenyenek
kozlesere 202 1.
szcptcmbci 27. 1-2.
ponlok eselebcn a
beruhazasi
megaUapodasok es
bericti szerzodesek
megkotesere 2021.
okidber 31.

2021.09.22

A

F
08b Budapest. Szerdahehi u.
t
. szam alatti lakos reszere a 04-1847/2021. szamu
ugyiratoan katralekkuzeiesi tamogaiast allaphsou meg
3(8; 000 - Ft dsszcgbcn a? cioterjesztes 2 szamu
mcllckletcbcn foglalt tartalommal.

.

A Szocialis, Egcszsegugyn es Lakasiigyi Bizoitsag ugy
diint. hogy javasolja a polgannestemek. hogy 1.
1086 Budapest, Danko u.
'. szam aiatti
lakos reszere a 04-234 J.<2021. szamu iigyiratban
rendkiviili telepulesi Limogatdsi allaptlson meg 80.000.- Fl
osszegben az cioterjesztes I szamu mellekletehen logtali
tartalammal.

1

Onkormanyzat kepviseleteben cljard Jdzsefvarosi
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt -t, hogy az ) - 2 ) pomban
meghatarozott lakasokra tonatkozdan a nyertes
palyazdkkak illctve a nyertes visszalepese vagy kiesese
cscien a sorrendben kovetkezo palyazokka! a berleti
szcrzodcsckcf kosse meg

fclkcn a Budapest Fovaros VIII keriilet Jdzsefvarosi

kovetkezo paiyazo soroslas alapian
pont

laksKra benyujtott palyazat eiso 5 helyczettje I
7 pont A sorrendben kovetkezo paiyazo sorsoias
eredmenyekem.
7 pont A sorrendben kovetkezo
paiyazo:
16 pont A sorrendben
kovetkezo paiyazo
5 nnm a "'►~‘"dben

az ..LNR-F'2O21 " tipusu palyazaton meghirdetctt
Budapest VIII. keriilet ;
hrsz.-u Budapest VM1.
Jdzscfvarosi Gazdalkodasi
keriilet. KarScsony Sandor utca *
. szam alatti

4ponl

.

dont. bogy 1 ) az«LNR-F-202l " tipusu palyazaton
meghirdetett Budapest VIH. keriilet 34?
rsz.-u.
Budapest VHT. keriilet. Berkocsis utca :
szam
alatti lakasra benyujtott palyazat d sb 5 neiyezcujv „
1
8 pout A sorrendben kovetkezo paiyazo
7 pont A sorrendben kovetkezo paiyazo sorsoias
aiapjdn: !
6 pont A sorrendben
kovetkezo paiyazo sorsoias credmenyekent
6 pont A sorrendben kovetkezo paiyazo

A Szocialis. Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizonsag ugy

felkcn a Budapest Fovaros VHI keriilet Jozscivarosi
Onkormanyzat kepviseleteben djard Jozseh arosi
Gazdalkodasi Kbzpont Z n -t. hogy az 2 1-n ) pontig
meghatarozott lakasakra vonatkozdan a nyw es
palyazdkkaL iliehc a nyertes visszalepese vagy kiesesc
cscien a sorrendben kovetkezo paiyazokkal a berleti
szerzodeseket kosse meg
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Az
eredinenyhirdetes
kifuggesztesre
keriilt.

A nyertes pdyazd
kiertesitese
megtbrtcnt.
A berleti
szerzodes
jnegkoiesere az
ovadek hefizetese
utan keriilhet sor.

A nyertes paiyazdk
kicrtesitesc
megtonent.
A bericti
szerzodes
megkotesere a
bcruhazasi
megallapodas, es
dvaddk hefizetese
utan keriilhet sor

Az
eredmcnyhtrdetcs
kifuggeszlesre
kerult.

i
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felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkoimanyzat
kepvisdeteben eljard Jdzsdvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zn.-t ahatarozari javaslat I.) pontja szerinti berleti
szerzddes megkbtesere

<

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
dont, hogy 1.) hozzajarul a Budapest VIII.
hrsz.-u. Budapest VIII. kcriilet. Dioszegi Samuet utvd
szam alatti I szobas, osszkomfortos
komfortlbkozatu, 30 m2 alapteruiefu. erkellyel renddkezo
onkonnanyzati tulajdonu lakas berbeadasahoz
1
iogeim nelkiili lakashasznald reszde. 3 er
hatarozurt idure szoluan - a lakber alapjat kepezd novclo
es csokkento tenyezdk figyelembevetetevel szamkott kbltsegeivu. osszkomfonos komfortfokozatu lakasbedeti
dijfizetcs-. vaiammt a lakbcrkategonanak megfeido
ovadekfizetesi kotdezettseggel.

’

a 1086 Budapest. Dugonicsu.
szam alatti lakdhdyrc bcjdenteu. de a
Kvji uobozi u. szam alatti
tartozkodasi cimen d o lakos reszere a 04-1975/2021
szamu ugyiraiban rendkhuh tciepiilesi tamogatast
allapitson meg 120.000.- Ft osszegben az doterjesztes 5
szamu mellekieteben foglalt tanalommal.

a IOS I Budapest. Kun u.
szam alatti lakes reszerc a 04-1964/2021. szamu
ugyiratban rendkivuli telcpiilesi tamogatast allapiison meg
60'000.- Ft csszegben az doterjesztes 4 szamu
mdlekleteben FogiaH mnatommaL

'l a 3 2 .B
2
= Ul =
<> E =
:

5
s

Javaslat a Budapest
VH1. keriiiet, Dioszegi
Samuel u.
<
. szam alatti
lakas berbeadasat al
kapcsolatos domes
meghozataiara

-

1

kcrcbnck dbiral& ara

-

iJavaskit mekanjossagi
tamogatas irami

!

Jozscfvarost Gazdalkodasi
Kozpont Zrt.
vagyongazdalkodasi
igazgatoja

polgarmestcr

pelgarmcster

;

202 1. december 31.

2021. szeptembei
30.

30.

2021. szeptember

“ n~
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:keriilhet sor

A szerzddes
alairasara a
rendelet szerinti
szukseges
igazolasok
esatotasa utan

2021

2021

X.05.

Javaslat a Budapest
VIH. keriilet. Luiza
utca
szam alatti
onkonnanyzan
berlakas es a BudapestVlil. keriilet
helyrajzi
szamu. termeszetben
Budapest VIIL
keriilet. Nagy Fuvaros
utca
szam alatti
magAntulajdonu
ingatlan lakascserc
szerzodesenek
jdvahagyasaval
kapcsolatos domes
meghozataiarol

Javashit a Budapest
VIH. keriilet.
Kisfaiudy u.
szam aiani
i-.-o uerbcadasaial
kapcsolatos dontes
meghozatalara

i

vagyongazdalkodasi
igazgatoja

Jdzseh arosi GazdalkodAsi
Kozpont Zrt.

ri

c>

N

kepi iscicteben eljarb Jozsefvarosi Gazdalkodast Kozponl
Zit.-t a lakascscre jovahagyasara \ onatkozo berbeadni
nyilatkozat kiadasara. es a hatarozat 2.) ponljaban foglalt
berleti szerzddes inegkoteserc

fclkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat

Budapest VIII. keriilet. :
. hrsz.-u
ingatianra vonatkozd 1/1 aranyu tulajdonioganak
bcjcgyzcscnck napjaval hnvyajand a Budapest. VIH.
keriilet. Lujza utca
. szam alatti. 2,5
Jozsefvarosi Gazdalkoddsi
szobas. 88,00 m2 alapicrtiletu. komfortos komfortfokozatii
Kozpont Zrt.
dnkormanyzati tulajdonu lakasra vonatkozo, hatarozatlan
vagyongazdalkodasi
idbre szolo Ixerleti szerzddes megkotesehez :
igazgatoja
• a lakber alapjat kepezd novelo es csoxKcmo
tenyezok figyclembcvctdei el szamitott -jclenlee 21 907.Fi'hd dsszegii koltsegclvii berleti dij. xalamint a
kapcsolodo kulon szolgaltatasi dijak. es 81.136.- Ft
dsszegii evadek mcgfizeiesc mellett.

.

A Szocialis. Egeszscgiigyi es Lakisugyi Bizottsag ugy
dont. hogy 1.) hozzajarul a Budapest VHJ.
hrsz.-u, termeszetben Budapest VIH. keriilet, Lujza uica
. szam alatti 2,5 szobas, 88.00 m2
alaptcriiletu. komfortos komfortfokozatu onkormanyzat
tulaidonn lakas berleti joganak. es a Budapest VIH.
1
. hrsz.-u. tenndszetben 1084 Budapest. VIH.
keriilet Nagy Fuvaros utca
. ajtoszam alatti.
lakas megnevezesu. 57 m2 tcruietu izuoas mgatlan
tulajdonjoganak escrejchez.

felkeri a a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
kepvisclctcbcn cljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zrt.-t a hatarozat 1.) pontjaban foglaltak szerinti berleti
szerzddes megkotesere

1

A Szociahs. Egeszsegiigyi es Lakdsugyi Bizousag ugy
dbm. hogy 1.) hozzajnrui az Budapest VI 11. keriilet.
Kisfaiudy utca
szam alatti H-l ft) szoba.
kom Jonos komioruoKuzaiu. m2 alaptenilctii. Budapest
Fovaros VIH keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
tulajdonaban allo lakas berheadasahoz
reszerc 5 ex hatarozott idbtanatnra - a lakber alapjat
kepezo novel© es csokkento tenyez.dk ligycicmbevetclcvc)
szamitott - kbltsegdvu. komfortos komfortfokozatu
lakasberleti dijlizetes-, valainint a lakberkatcgdrianak
m cgfdeld ovadekfizetesi kotelezettseggel

Berleti szerzodcs
megkoteserei a
tulajdonjog
bejegyzest igazolo
tulajdoni lap
bemutatasat kovetd
15 napon helul

Nyilatkozatok
kiadasara: 202 1.
oktdber 10.,

2021. decembcr 3 J .
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A berbeaddi
nyilatkozat, es a
berleit szerzddes is
alairasra keriill.

rendelct szerinti
sziikseges
igazolasok
csatolasa ulan
kerulhct sor.

A szerzddes
a lairas ara a
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Jozsefvarosi Gazdalkodasi
Kbzpont Zrt.
^.=p
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A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag ugy
dont. bogy 13 hozzajarul a Budapest VIII. kcriile
hrsz.-u Budapest VIH.. Dobozi utca I
szam
alatti 2 szobas, bsszkomibrtoskumfortfokozatu. 58,24 m2
afapteruietu onkormanyzati tuiajdonti lakas
jogcun nelkiiii lakashasznald reszere toneno
berbeadasahoz, 5 cv hatarozott idotartamra. osszkomfortos
komfortfokozatu. a lakber alapjat kepezd novelo es
Jozsefvarosi Gazdalkodasi
csokkentb tenyezdk ligyelembevetekvel megaBapttou
Kbzpont Zrt.
kbltsegelvxi lakasberleu dijfizetes-. valamint a
\ agyongazdalkodasi
lakberkategbrianak megfelelb ovadekfizetest
igazgatoja
kbtelczettscggcL

felkeri a Budapest JozsefVarosi Onkonnanyzat
kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont
Zrt.-t a hatarozati javaslat 13 pontja szerinti berleti
szerzbdes megkotesere.

1

A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag ugy
dont. bogy I .) hozzajarul
es
(
jogcim nelkdh lakashasznalok reszere
a:
hrsz alatti Budapest VIH kerulet. LHIdt u t :
<
szam alatti szobas, komfortos
komfonfokozatu. 59.70 m2 alapteruletu dnkonnanyzati
tulajdonu lakas berbcadasahoz. 5 ev hatarozott idbre
szoloan - a lakber alapjat kepezo novelo es csokkento
tenyczbkct is figyelembe vert - jelenleg 21 137.- Ft-hb
osszegu berleti dijjaL valamint 55.043.- Ft dsszcgii
ovadek fizetesi kotelezettseggei.

lelkeri a Budapest Jdzsefvarosr Onkormanyzat
kepxiseletebcn eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont
Zrt.-t a hatarozati javaslat I.) pontja szerinti berleti
szerzbdes megkotesere.

kotelezettseggei.

1

1 .2,
.« -c
It

Javaslat a Budapest
Vlll. kerulet. Dobozi
u.
_ lakas
berbeadasaxal
kapcsolatos domes
meghozatalara

Javaslat a Budapest
VIH kerulet, UHoi ut
szam
alatti lakas
berbeadasaval
kapcsolatos dontes
meghozatalara

szain a(«u>
kdzszvlgakiii Inkas
Sudapesti Rendor
rokapitanysag VU!
kcriileb
Rendorkapitanysag
dolgozdja reszere
tortenb berbeadasaval
kapcsolatos domes
meghozatalara

I

Javaslat a Budapest
VHI. kerulet. Rakbczi
u t . (Luther utca

1

X Szocsahv Igeszscgilgyi es, i.ukd>iigG Bt/oitsag ugy
dent. hvgy >hozzajarul a Budapest XIII
hrsz-u. ternes/eiben UiSl Budapest VIH. kcru'et. Rakbczi
(Luther utca
>zam alatti 2 szobas.
ktunfunos komfurrioKirzatu. o.».ou m2 ahpteruletu.
rendeltetesszeru hasznalatra alkulmas allapoiu. fduntm t
kozszolgalati lakas '
*
MIL kcruleti
Rendorkapuauysag doiuv^w,^ ■c^zere alabbi feketdckkel
totteno berbeadasahoz a) a feltetel bekovetkeztejg legtehebb a kudolt bedo VIH kerulcti
Rcndorkapitanysagnal fcnnallb tbglalkoztatasi
jogv iszonyanak fennallasaig tarto hatarozott idotartamra.
Jbzsefv arosi Gazdalkodasi
b) a lakber alapjat kepezo novelo es csokkentu tenyezdk
Kbzpont Zrt.
Htivdcmbevetdevel szainhot! ielenlcu 28.262. - Ft/hd
\ agyongazda kodasi
koltscgdvu berleti dij fizetesi-. valamint c) a lakber alapjat
igazgatbja
kepezd csokkemb es novelo tenyezdk nelkul szamitott
alaplakbcr kctszere.senek megfcleid dvadckfrzetesi

2021. decembcr 31.

2021. december 31.

a

ri

nem kei iilt
alairasra. 12.06

Hataridon belul
vagyunk.

'alahasra.(202 1.12.
063

Hataridon belul
vagyunk.
szerzbdes meg
nein kerult

!

j

jszam alattt lakas
jberbeadasaval
kapcsolatos dontesck
meuhozatalara
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ivahm int a Budapest
IVIIL keriilet, Jozsef

£ Z 6. *
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.A Szociaiis, Egcszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
dont, hogy 1.) hozzajarut a Budapest VIII.
heiyrajzi szain alatt felvetl onkonnanyzati tulajdonu
ingatlanon allo eptiletben elhelyezkedo. Budapest VIII
keriilet. Bezeredj utca
. szam aiaitt 2 szobas,
komfortos komfortfokozaru. a*,,™ m2 alapteruletii lakasra
berlokkel fennallo
berleti jogviszony kozos megegyezessel torteno
megszuntetes^hez,

feikeri a Budapest JozseRarosi Onkormanyzat
kepvjseieteben eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zrt.-t a jd e n hatarozat 1.) pontjaban fogiakak szerinti
berlets szerzodes megkotesere.

Szociaiis. Egeszsegiigyi es Lakasugyj Bizousag id
hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Jdzsef u.
szum alam ketto szobas. 53.62 m2 alapteruletu.
osszkomfort komibiifokczatu onkonnanyzati lakas
□erid reszere tortend berheadasahoz a iakasra
\onatkozd jovedehni viszonyok tigyelem beietdeiei
anegallaphott mszkomibrios komfortfokozatu berleti
dijjal. valammt a megallapiton iakber lipusnak megfeielo
imerieku ovadekfizetesi kdtelezeuscguel lOev hatarozou
iidore szolvan

2 X5 Til

keriilet. Danko
u.
’.. a
Budapest v ih .
keriilet, Magdolna u.

3 '-7 a
J .O

V1IL

so c
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Javaslat a Budapest

JozseR iiivsi Gazdalkmmsi
Kbzpont Zrt.
\agyongazdiilkodasi
igazgatoja

202M 231
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Hataridon betii!
\ugyunk,
szerzodes meg
nem keriilt
aiairasra. 12.06

;aiaira$r<t 12.06

Hatandtm behit
vagsunk.
;szerzodes meg
jium keruti
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meghozatalara

minosegi
lakascsereve!
kapcsolatos dontds

palyazaton khu !i

u

Javaslat a Budapest
VHJ. kerulet. Bezeredj

*

ri

-

1

fclhivja
”
es
berldket.
'
hogy az z.;
inegjelolt lakasok mnokbavetclet
koveto legfdjebb 90 napon beliil. az altaluk jelenleg
hasznall Budapest VIII. kerulet. Berzeredj utca
t
szam alatti lakast ingosagaitol kiuritx-c. uresen.
reiiddieicsszcru hasznalatra alkaimas allapotban. lisztan
adjak )e.

felkcri a Budapest Jozscft aros: Onkonnanyzat
kepviseletdbcn eijard Jozscfvarosi Gazdalkodasi Kbzpont
Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti megallapodas cs 2.)
pontja szerinti berleti szerzodesek megkotesere

1

•

...

■

az Ijpontban iron berleti jogviszony megszuntetcssd
CL'vidciuleg hozzajarul a Budapest \'HT
hdyiajzt szam alatti. tcnneszctbcn Budapest VIII. kerulet.
Kis Fu\ arcs utca
~ szamu.
szobas.
komfortos kontfortfokozaiu.
»n2 alapterulctii lakas
megtekintett allapotban tonend berbeadasahoz
I
berlb reszere hatarozatlan idotanamra szoiuan. a
lakasra vonatkozoan a jovedelmi viszonyok
.
figyelcmbcvdtdcve! megallapitott komfortos
komfortfokozatu berleti dijial. valamint a mcgaUapitntt
lakbcr tipusnak m cgfeldb mcrtckii ovadckfizetcsi
kbtelezettseggcl. valamint hozzdjarul a Budapest VIII.
L'
helyrajzi szam alatti ingatlannn taialhatd. Budapest
VIII. kcruler. Bezerddj utca
szam alatti
szobas. komfortos komfortfokozatu. 47.60 m2 alapterulctii
Inkas megtekintett allapotaban torteno berbeadasahoz
lozselvarosi Gazdilkoddsi
’
"
berld reszere hatarozatlan idotartamra
Kozpont Zrt.
b.______ - .a^asra vonatkozoan a jovedelmi viszonyok
vagyongazdalkodasi
figyelembevclclcvel megallapiiott komfortos
igazgatdja
komfortfokozatu berleti dijjal. valamint a mcgallapitott
lakbcr tipusnak m egfdeld mertekii ovadekfizetesi
kotelczeltscggd. az alabbi fd tctd ck k d a.) bcrlok a
leadasra keiuld bed emen vuket rendeltetesszcru allapotban
adjak at a cserelakasok birtokbavetdet kbvcid. legfdjebb
90 napon bdiiLb.) a cserelakasok lakhatova tetdevd
kapcsolatos miiszaki helyreallitas - sajat kohsegen a
berlok feladata. amdyet bcruhazasi megallapodasban
kctelesek \ alhlni. A beruhazasi megallapodasbau rogzitett

a cserelakasok
binokba\etelet
kovcid Q0 nap.

Hatandon beliil
\agyunk.
szerzodes meg
netn kcailt
alatrasra. 12.06
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lakasok

;kapcso!atos domes
incghozaialara
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Javaslat a Budapest
VIII. kcrulct,
Kisfaludyu.

1

1

munkaiatok befejezeset es a csatolas szabalyszeriisegenek
ellenorzeset kovetden. a Budapest V H l , Kisfaludy utca >.
szam alatti lakas berleti szerzodes
modositasara.

felhatalinazza a Budapest Jozselxarosi Onkonnanyzat
kepx iselcteben eljaro Jozseftarosi Gazdalkodasi KOzpont
Zrt.-t. bogy az I .) b.) pontja szerinti epitesi-kivitelezesi

fdkert a Budapest Jozsefx arosi Onkonnanyzat
kepviseleteben eljaro Jozsefx arosi Gazdalkodasi Kozpont
Zn.-t. bogy a - berlo kezdemenyezesere letolytaton telepiiieskepi bejelentesi eljarasban hozott hatarozatban
Ibglalt epitesi texekenyseg folytatasahoz, a sziikseges
tulajdonosi hozzajarulas erdekeben keszitsen eloterjesztest
a Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es Kozleriilethasznositasi Bizottsag tele.

a telepiiieskepi bejelentesi eijaras kiiteles tevekenysegre
lekintettd. kotelezi a bcrloket a telepiiieskepi eijaras
lefolytatfsahoz sziikseges intezkedesek megtetelere.

rciseri a ouuapesi jozscrvarosi unxonnanyzai
kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zn.-t a hatarozat I .) b.) ponlja szerinti beruhazasi
megallapodas, es a hatarozat 1.) c.) pontja szerinti
hasznalatt szerzodes megkotesere.

=

K S/octah-.. Egeszscgtigyt es L.ikasisgxi Bix-qt-./ig ugy
[diim. hugy l.i a.) hox/ajand a Budapes! V III. kcni ’ei.
iKisiahidy utca
. szam alatti. 1 szoba.
komfort nelkuh kmntortioKozaiu. 27 m2 alapteuiieui iakas
megiekmtetl aHapdaban torteno bcrbeadasahoz
‘akasbm ites uehara
Budapest VIII kerulet.
Ktsfaludy utca
szdtn alatti lakas
berloje reszere; h i hozzararui a Budapest VIH korulet.
Kisfaludy utca
•. szam alatti, i szoba.
komtbnos konHonfokozani. 26.87 m2 alaptcruktu,
\ alamint az 0X2 Budapest. Kistaludy utca
>zam alatti. 1 szoba. komfcii nelxuti
komfonibkozatu. 27 m2 alapteruletu lakasok csatolasahoz
azzal a feltctellel. hogy berlonck vallalnta kell a
megnoxekedo alapteruleire vonatkozo lakber megtizcteset
es a muszakt egyestiessel box itessei kapcsolatos eljarasok
letblytarasat. azok es a munkaiatok kohseget
berbeszainilasi igeny nelkuL Az epitesi-ki\ itelezesi
munkaiatok a telepiiieskepi eijaras soran sziikseges
tulajdonosi hozzajarulas meglete eseten kezdhetoek meg:
c.) a kijelolt bedokkct hasznalatt szerzodest kell kbtni az
epitesi-kiv itelezesi munkaiatok befejezeseig, legfeljebb
cv hatarozott idorc Amennyiben bcrldk a berbeadastol
szainitott 1 even belul nem lejezik he, illetxe epitesi
iengedelykdteles texekenyseg eseten even beliil nem
kapnak basznalatbaveteii (fennmaradasi) engedelyt. a
hasznalatt szerzodes h^aiyat veszti, ilyen esetre az
elvegzett munkaiatok ulani megteritesi igenyt a berlokkel
;

igazgatoja

Kozpont Zrt.
vagyo ngazdalkodasi

Jozseftarosi Gazdalkodasi

kh itelezesi

az epitesi-

a telepiiieskepi
bejelentesi
cljarasban hozott
hatarozat
kczhezxeteletoi
szainitott 30. nap.

munkaiatok
befejezeset. es a
csatoias
szabalyszerusegene
k eucnorzesct
koveto 30 nap
1

:

;

dbntes kozlesetbi
sz&niiott 30 napon
belul

pontjaban
meghatarozott
tulajdonosi
hozzajarulas
megadasatol
szainitott 30. nap.

a hatarozat 3.)

\ hasznalati
werzodes
nicgkoicsere a a
telepiiieskepi
eijaras
hatarozaianak
benyujtasa es
beruhazasi
megalkipodas
ulairasat koxctoen
keriilhet sor
:

o
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kapiM»lafr»s donics

1

A Szocialis. Egeszscgiigyt es Lakasugyi Bizottsag ugy
dont. hogy 1. hozzajarul a Budapest Vlli.
.. hrsz.-u.
tenueszeiben Budapest VII). keriilet. Karicsony Sandor
utca
.. szam alatli 1 -r 2 f^lszohas. 44.03
m2 alapteruietu. leiKomfortos komfonfokozatu
bnkonnanyzati tulajdonu lakasra vonatkozdan a I
berlb aha) rnditoti egyem vailalkozas
szekhetyekent tortenb bejegyzeselicz. a lakber alapjat
kepezo noveld cs csbkkentd tenyezbk figyelcmlKvetclevei
szannton jclenleg 7 133.- Ft ho osszegii koitsegelvu
berleti dij. valamint a kapcsoiddo kiilon szolgahatasi dijak
vahozatlanul hagyasa incllett:

felkeri a Budapest Jozscfx arosi Onkonnanyzat
kepviscletcbcn eljaro JozsefvArosi Gazdalkodasi Kbzpont
Zrt.-t ajclcn hatarozat I.) pontjaban foglaltak szerinti
berleti szerzodes megkoteserc

1

A Szociaiis. Egeszscgiigyt es Lakasugyi Bizottsag ugy
dont. bogy 1.} hozzajarul a Budapest VHI. keriilet .
hrsz.-u. a tenneszetben Budapest VII!.. [
szam alatti szobas, komfonos
kormontokozatu, 30 m2 alapteruietu dnkonnanyzati
fulajdonu feluiitott lakas .
, kerdmezd reszere
torteno berbeadasahoz, 5 ev hataro^Jt! idotartamra
vonatkozdan. a koitsegelvu (komfonos) berlakas
kategoriara iranyadb. jelenleg 10.373.- Ft osszegu berleti
dijfizeresi. valamint a lakber kategonanak megfelelo
27 660.- Ft dsszegu ovadekfizetest kotelezettseg mellctt.

szerzodes megkotescre

felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkonnaoyzat
kepx iseletebcn d jaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
Zn.-t a hauirozati ja\ aslat L ) pontja szerinti berleti

meHett.

Kbzpont Zrt.
xagyongazdalkodast
igazgatoja

Jczsch arosi gazdalkodasi

Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
xagyongazdalkodasi
igazgatoja

Gazdalkodasi Kozpont Zn.
vagyongazdalkodasi
igazgalbja

2021.1230
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Javaslai a Budapest
VHI. kerulel.
Karacsonv Sandor
utca
szatn alatli
onkennanyzati
berbkasTa x onaikozo
szekheh bejegyzesi
kcrctem
j<h ahagyasat at

Jax aslat

Sandor utca
. szant alatli
lakas bcrbcadasaval
kapcsohtes domes
meghozataiara

t*-.

2021

2021
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VHI. keriilet. Bauer

A Szociilis. Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
dom. hogy 1.} hozzajarul a Budapest VHI..'
hdyrajzi szAmu. tenneszetben Budapest VIII. keriilet.
Bauer Sandor utca 9-11. loldszint 9. szam alatli, 1 szobas.
2'7.27 m2 alapteruietu. kom fonos komfortfokozatu lakas
berbeadasanoz Bihart M in a jogeim ncikuli lakashasznalb
reszere. 10 cv halarozott idotanamra szoldan - a lakber
alapjat kepezb novclo es csbkkentb tenyezdk
figyeleinbeveteleve! szamitott -jeietdeg 7.286.* Fvhd
osszegu berleti dy ellcncben. a lakas csokkcntb-novelo
tenyezbk nelkub kdltsegclvu lakberenek kelhavt
osszegevel azonos mencku dvadekfizetcsi kotclezettseg

i

ri

Hatandon bclul
\agyunk.
szerzodes meg
nem keiiill
alairasra.)2.06

Hataridon bclul
vagyunk,
szerzodes meg
nem keriilt
alairasra. 12.06
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Javaslat az „LNRID2021 tipusu
bet Likas palyazat
kiirasavai kapcsolatos
domes mcghozataiara

dontes mcghozataiara

1

Viiraco.n1 L

Javaslat az ,.LNRJF/2021 tiousu"
bcdakas palyazat

domes inegbozatalara

i

1

i

1

felken a Jozseharosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a
hatarozat ) pontjaban meghatArozolt palyazati fclhiv.is
kozzetetelere es a lebonyolitasra. valamint a palyazat
eredmenyenek megallapitasara vonalkozd jmasial

A Szocialis. Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
dSnt. hogy 1.) palyazatoi ir ki. a palyazai benyujlAsakor a
65 eletevuket betoltott. lakassal ncm rcndclkezo iddsebh
jozsefvarosj polearok reszerc. az cldterjeszies 1 szamu
mellekietet kepezo Palyazati Fclhivasban, cs a 2 szamu
meltekletkent csmoli Palyazati jelentkezesi lapban
meghatarozott lanalotnmal kohsegelvii berleti dij fizetcsi
kdtelezensce m dlett. berbeszamitissal a jelen poniban
felsorolt 5 db lakasra.

hatarozat 1.) pontjabati meghat.irozott palyazati felhivas
kozzetetetere es a lebonyolitasra. valamint a pAlyazat
eredmenyenek megailapitasaia \ onatkozdjavasl.it
elotcrjesztesere

fdkcri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a

hatarozatol.)

A Szocialis. Eg^szsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy
donl. hogy 1.) paiyazatot ir ki. a palyazai benyujtaSakor a
18. eletev et betoltott. de 36. elcfoviiket be ncm toltott
lakassal ncm rendelkezd jdzsefvarosi Gatalok reszerc. az
eloieneszies 1 szamu mcllcklctet kcpezb Palyazati
Felhh asban es a 2. szamu melleklctkent csatolt Palyazati
jelentkezest lapban meghatarozon tanaiommai koltsegeku
berleti dij fizetcsi kotelczcttseg mellctl. Wrbeszimitassal a
jelen poniban felsoroh 6 db lakasra. (Tovabbiakban lasd a

lelken a Jozseh arosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a
hatarozat 1.) p<’ntjaban meghaiarozoti palyazatj felhh as
kozzctetelcre es a lebonyolitasra. valamint a palyazat
credmenyenek megallapitasara vonalkozd javaslat
efoteriesztescre

i

Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi
Kozpont Zrt.
vagyongazdalkoddsi

Jbzscfvarosi Gazdalkodasi
Kozpont Zrt.
vagyongazdnlkodisi
inazeatoia
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2.) pom eseteben a
palyazat
credmem cnek
megallapitasa:
2l»22. .iprihs 25.

2.) pom cseteben a
palyazat
eredmenycnek
megillapitasa:
2022. aprilis 25.

megajiapitasa:
2022. aprilis 25

2.) pent esetchen a
palyazat
ercdmenycnck

hinetmeny
kifuggcszlcsre fog
kerillni.

A palyazati

A pAlyazati
hinebnenx
kifuggeszi^sre fog
keriilni.

kiluggesztcsre fog
kcriilnt.

A paly Azali
hirtebndny

j

