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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 

KIVONAT 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

2020. október 7-én 15.00 órakor tartott rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
9./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése c) pontja alapján 

Sz-245/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 258/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek, P. V. jogcímnélküli lakáshasználó részére 
– a felhalmozott 1.154.242,- Ft összegű tartozás fenntartása mellett – a Budapest IX. kerület, ...……. szám alatti 1 
szobás, komfortos, 24.27 m2 alapterületű lakás 1 év határozott időre történő bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 259/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek, D. H. jogcímnélküli lakáshasználó részére 
– a felhalmozott 918.376,- Ft összegű tartozás fenntartása mellett – a Budapest X. kerület ………. szám alatti 1 
szobás, komfortos, 33 m2 alapterületű lakás 1 év határozott időre történő bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdésének c) pontja alapján 

Sz-246/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 260/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek H. G. és H. G. részére a Budapest IX. 
kerület, …………….. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 70,70 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre 
történő bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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GKB 261/2020. (X.7.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek H. N. részére a Budapest IX. kerület, 
………… szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 58,58 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő 
bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
11./ Lakásbérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében 

Sz-242/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 262/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy K. A. a Budapest IX. ker. ……….. szám alatti, 1 szobás, 
32,00 m2 alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 1.505.750 forint összegben hagyja jóvá. Az így 
megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlő a 
lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és az átadás napján benyújtotta a nullás díj-igazolásokat. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 263/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy R. L. a Budapest IX. ker. …………… szám alatti, 1 szobás, 
25,19 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 3.078.000 forint összegben hagyja jóvá. Az így 
megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlő a 
lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és az átadás napján benyújtotta a nullás díj-igazolásokat. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
12./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 169/2020. (VII.29.) sz. határozatának visszavonása 

Sz-243/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

GKB 264/2020. (X.7.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy K. G. T. Budapest IX. ker. …………. szám alatti lakásra 
fennálló bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszűntetésére vonatkozó GKB 169/2020. (VII.29.) 
számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr 
elhelyezésére 

Sz-249/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 265/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi 
Rendőrkapitányságon dolgozó A. P. részére 5 év határozott időre, a Budapest IX. kerület ………. szám alatti 1 
szobás, komfortos, 32,28 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbeadja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 266/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi 
Rendőrkapitányságon dolgozó J. S. részére 5 év határozott időre, a Budapest IX. kerület …………. szám alatti 1 
szobás, komfortos, 43,97 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbeadja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 267/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi 
Rendőrkapitányságon dolgozó V. N. részére 5 év határozott időre, a Budapest IX. kerület ………….. szám alatti 
1,5 szobás, komfortos, 38,37 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbeadja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
14./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett 

Sz-241/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

GKB 268/2020. (X.7.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy H. I. bérlő részére a Budapest IX. ker. ……….. szám alatti 
lakás bérleti érték csere keretében történő bérbeadásához, valamint a Budapest IX. ker. ……………. szám alatti 
lakásra fennálló tartozások bérleti érték különbözet terhére történő rendezéséhez legfeljebb 450 eFt összegben 
hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
Sz-240/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 269/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy R. Gy. a Budapest IX. kerület, ………... szám alatti 1,5 
szobás, 39,50 m2 alapterületű komfortos bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ………… szám alatti 1 szobás, 
32,60 m2 alapterületű komfortos üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához 
hozzájárul.” 

(1 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 270/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy L. J. és L. L. a Budapest IX. kerület, …………….. szám 
alatti 1 szobás, 46,50 m2 alapterületű komfort nélküli bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ……………... szám 
alatti 1 szobás, 30,40 m2 alapterületű komfort nélküli üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – 
műszaki csatolásához hozzájárul.” 

(3 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)” 
 

k.m.f 
 
 

               Takács Krisztián s.k. 
          elnök 
 
 


