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Előterjesztés 

2l)2> . számú előterjesztés 

4-7. melléklet bizalmas!

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a lakásbérleti jogviszonyok 2016. I. féléves alakulásáról 

szóló tájékoztatásról 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a to.vábbiakban: V�gyonkezelő) a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásokról és a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekről szóló 32/2012�i (IX. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Lakásrendelet) 13. § (5) bekezdése alapján elkészítette a lakásbérleti jogviszonyok 2016. év I. 
féléves alakulásáról szóló tájékoztatót. 
A tájékoztató tartalmazza a Vagyonkezelő nyilvántartásában 2016. I. félévben szereplő 
lakásbérleti szerződések statisztikai állományát, havonta kimutatva az abban bekövetkezett 
változásokat, a lakásbérleti szerződéskötések, szerződ�smódosítások, szerződés felmondások, 
továbbá a kiürítéssel érintett lakások számát (]. melléklet). A 2. mellékletben azok a lakások 
jelennek meg, melyek az időszak folyam_�n értékesítés miatt a lakásállományból kikerültek. 
A beszámoló a 3. mellékletben részletezi azokat a bérbeadói hozzájárulásokat (a tételek 
határozati számmal jelölt, felsorolásszintű kimutatása), ahol a bérbeadói hozzájárulás 
(Humánszolgáltatási Bizottság döntése·; polgármesteri bérbeadói hozzájárulás) alapján az arra 
jogosultak 2016. június 30. napjáig szerződést kötöttek, illetve azokat az eseteket, amikor a 
lakásbérleti szerződések megkötése, a bérbeadói hozzájárulás ellenére nem teljesült (4.
melléklet). 

A Lakásrendelet adta lehetőségek és az Önkormányzat, valamint a Vagyonkezelő által 
közösen kidolgozott feltételrendszer alapján 2013 júniusától kezdődően a Népjóléti, illetve a 
Humánszolgáltatási Bizottság már számos olyan új lakásigénylő, illetve lakásmobilitás 
keretében továbbköltöző kérelmét tárgyalta, ahol a lakások bérbevételét helyreállítási 
kötelezettség vállalása mellett biztosította az Önkormányzat. Az ilyen formában bérbe adott 
lakásokban a helyreállítási munkálatokat a bérlők többnyire már befejezték, így a 
Vagyonkezelő velük a lakhatási célú, határozott időre szóló bérleti szerződést megkötötte. A 
5. mellékletben a Vagyonkezelő azokat a lakásokat szerepelteti, ahol - a tájékoztatóban
érintett időszakhoz kapcsolódóan - a helyreállítási kötelezettséggel történt bérbeadás során a
bérlők a lakás előírt helyreállítási munkáit még nem fejezték be, vagy a lakás életvitelszerű
használatára jogosító bérleti szerződést az időszak végéig nem kötötték meg.
A Vagyonkezelő jelen beszámolóban tájékoztatja a Tisztelt Bizottságot a jogcím nélküli 
használatban érintett lakások köréről (6. melléklet). A jogcím nélkül használt lakások egy 
részénél - ahol a határozott idejű bérleti szerződés lejárt és a bérlő nem intézkedett a lakás 
újbóli bérbevételére - gyorsított végrehajtási eljárás indul. Azon lakások esetében, ahol a 
lakáskiürítésre a korábbi bérleti szerződés feltételrendszere alapján gyorsított eljárásban nincs 
lehetőség peres, illetve a lakáskiürítési ítélet alapján végrehajtási eljárás indul. A mellékelt 
táblázat részletezi a jogcím nélküli lakáshasználatban érintett személyek 2016. június 30. 
napján érvényes bérleti-, használati-, illetve egyéb, a lakáshasználattal kapcsolatban az 
Önkormányzat felé fennálló (pl. távhő).díjtartozásait. 



Az információs önrendelkezési jogról-_és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (l) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett 
hozzájárul, vagy azt törvény vagy- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 
körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli._ Erre tekintettel az előterjesztés nem 
nyilvános. 

Budapest, 2016. augusztus" (8. " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



Lakásbérleti szerződések statisztikája- 2016. január- június l sz. melléklet 

Lakásbérleti szerződéskötés /új bérbeadásbóU 5 2 4 3 - - 14 

Csereszerződés l 2 4 l 2 l ll 

Szerződésmódosítás (jogviszony folytatása, újbóli kiutalások ) 34 22 36 34 26 27 179 

Bérlő által leadott, vagy egyéb módon birtokba vett lakások 6 3 23 13 ll 10 66 

Lejárt, határozott idejű szerződések 88 81 89 80 64 62 

V égrehajtással foganatosított lakáskiürítések - l 14 3 5 5 l 28 

2 305 2 301 2 300 2 299 2 299 2 299 
l ----

2 025 2 031 2 012 2 007 2 OOO 2 001 
l 

280 270 288 292 299 l 298 

idejű szerződések (benne: jogcím nélküliek felmondott szerződései 
542 554 557 563 l 563 l 573 

idejű szerződések (benne: jogcím nélküliek felmondott 
l 483 1477 l 455 1444 1437 1428 

szerződései is) 
~' 

l hónapban felmondott bérleti szerződések - - 31 3 - 29 63 
----~~--



Lakásállományból törölt ingatlanok- 2016. január-június 2 sz. melléklet 

értékesítve 

Füzér u. 32 l Fszt. l. j 2016.03.22 

Noszlopy u. 20. =ti Fszt. 6. ~~ 2016.05.24 

Takarék u. 14. Fszt. 205 2016.04.07 
--·-----------~-- -----

Táma u. 4. Fszt. 12. 1 2016.01.31 

lakásfunkció megszűnt, helytörténeti múzeum kialakítása 

értékesítve 

értékesítve 



32. . K/13741-2/2015.VI 
-----+-~----- --- ---
33. 420/2015. (XI. l 7.) 

. ~-·-·----- -- -- -

34. K/1355-2/20 l 5 NI 2015.12.18. 

2016.01.27. 

2016.01.27. 

Megkötött lakásbérleti szerződések -2016. január- június 3 sz. melléklet 

Rácz László 
--~-------------

Mahmoud Bernadett Brigitta 

Bihari u. 8/c I. em. 32. 
---,-------------------- ----- -------+----------"--------
Ailomás u. 7. VIII. em. 40 . 

------ -----

Burkovits Katalin Bihari u. 8/c II. em. 41. újbóli bérbeadás 2017.12.31. 



Megkötött lakásbérleti szerződések - 2016. január- június 3 sz. melléklet 

Jónás Mária 

---+---- ~~2 · 10 · 2016.02.29. 
2016.02.29. 

Sárközi Krisztián 

Pázmándi József Attila 
~~~~-~:_~:fszt!2.-_ ____ --L J --~------- _ ~-----' 
Mádi u. 15/b II. em. 18. · 

- ------·-·----~---- -----

Komjáti Jánosné Román u. 6. fszt. l. újbóli bérbeadás határozatlan 
--~-------- ----- -------------------- --------- --~-------

67. 2016.02.10. Drozgyik Gabriella Halom u. 9. L em. l. lakáscsere határozatlan 



Megkötött lakásbérleti szerződések - 2016. január- június 3 sz. melléklet 

··----+ +----~-~~--~~---·-------- f-----·-------=---~-------+-- --+ ----1 

Koczka Róbert 

-------+----···-·-·····--····+-----~----+------- -· ·------------------+ .... ---------~------~ 

2016.03.23. 
~ -- --- ---~---------1------

2016.03.23. 

Kovács Erik 

Varga Alexandra 

Potóczi Ferenc 

Gulyás Antal József 

Hölgy u. 21. L em. ll. 
-~-------- ------~----- ---~--+-----

SaJgótarjáni út 51/a L em. 260. 
- ----------------------

Állomás u. 20. fszt. 2. 

új bérbeadás 

újbóli bérbeadás 2018.02.28. 

újbóli bérbeadás határozatlan 



Megkötött lakásbérleti szerződések -2016. január- június 3 sz. melléklet 

2017.02.28. 

határozatlan 
------------··- --~---------<--------

újbóli bérbeadás 
----·---------------t------

K/7822-1/20 16NI újbóli bérbeadás 



Megkötött lakásbérleti szerződések - 2016. január- június 3 sz. melléklet 




