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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 
 

KIVONAT 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

2020. március 11-én 15.00 órakor tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő 
megkötése 

Sz-86/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 93/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy M. Z. a Budapest IX. kerület, ……….. szám alatti 
lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 94/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Cs. S. a Budapest VII. kerület, ………. szám alatti 
lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 95/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy K. Z. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti lakásra 
a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 96/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy G. E. Gy. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 
lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 97/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy J.-M. Cs. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 
lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 98/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy J. E. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti lakásra 
a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 99/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy A. M. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti lakásra 
a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre 
megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 100/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy B. S. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti lakásra 
a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 101/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy V. B. a Budapest XX. kerület, ………. szám alatti 
lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 102 /2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy P. N. K. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 
lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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GKB 103/2020. (III.11.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy B. P. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti lakásra 
a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 104/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy M. Z. a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti lakásra 
a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 

11./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében 

Sz-85/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 105/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Sz-85/2020. sz.- ”Lakás bérleti jogról történő lemondás, 
pénzbeli térítés ellenében” című - előterjesztést leveszi napirendjéről.  
Határidő: 2020. március 11. 
Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
  

11./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján 

Sz-89/2020. sz. előterjesztés           
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 106/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek G. K. A. részére a Budapest IX. kerület, 
………. szám alatti 1 szobás, komfortos, 28,20 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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13./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére 

Sz-90/2020. sz. előterjesztés         
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 107/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy H. J. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. 
kerület ………. szám alatti 1 szobás, 25,46 m² alapterületű, komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást biztosítja. 
Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is 
megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 108/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy K. I. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. kerület 
………. szám alatti 1 szobás, 36,44 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást biztosítja. 
Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is 
megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 109/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Ny. A. Zs. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. 
kerület ………. szám alatti 1,5 szobás, 66,54 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú szolgálati lakást 
biztosítja. Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti 
jogviszonya is megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak 
visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 110/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy S. E. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. 
kerület ………. szám alatti 1 szobás, 32,55 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást biztosítja. 
Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is 
megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 111/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Sz. E. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. 
kerület ………. szám alatti 2 szobás, 59,15 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú szolgálati lakást 
biztosítja. Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti 
jogviszonya is megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak 
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visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester      (8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 112/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy U. H. S. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. 
kerület ………. szám alatti 1 szobás, 45,15 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást biztosítja. 
Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is 
megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 113/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy V. M. részére 5 év határozott időre a Budapest IX. 
kerület ………. szám alatti 1 szobás, 25 m² alapterületű, komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást biztosítja. 
Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is 
megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (6 igen, 2 nem 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-91/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 114/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Sz. I. és Sz. R. K. Budapest IX. kerület, ………. szám 
alatti 1+2 félszobás, 45,41 m2 alapterületű komfortos bérleményükhöz a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 
1 szobás, 22,6 m2 alapterületű komfortos üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki 
csatolásához hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

(5 nem, 6 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 115/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy P. Z. Budapest IX. kerület, ……….  szám alatti 1 
szobás, 28 m2 alapterületű komfort nélküli bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 szobás, 
26 m2 alapterületű komfortos üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához 
hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

(7 nem, 4 tartózkodás) 
  

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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GKB 116/2020. (III.11.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy B. L. Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 
szobás, 23,8 m2 alapterületű komfortos bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 szobás, 25,8 
m2 alapterületű komfortos üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához 
hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

                                                                                                                               (3 igen, 4 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 117/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy N. A. Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 
szobás, 30,34 m2 alapterületű komfortos bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 szobás, 
28,65 m2 alapterületű komfortos üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához 
hozzájárul 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

(6 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
GKB 118/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy V. A. Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 
szobás, 41,17 m2 alapterületű komfortos bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ………. szám alatti 1 szobás, 
29,3 m2 alapterületű komfort nélküli üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához 
hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester” 

(6 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 

k.m.f. 
Takács Krisztián s.k. 
           elnök 


