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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A rezsiköltségek elképesztő mértékű emelkedése már jelenleg is számos polgártársunk lakhatását
sodorja veszélybe, ez a helyzet pedig az idő előrehaladtával minden bizonnyal romlani fog. Már
érkeznek a hírek arról, hogy munkásszállók zárnak be, illetve a rezsiköltségek emelkedése miatt a
bérbeadók nagyobb összegű kauciót várnak el a bérlőktől, amelyet azok nem minden esetben tudnak
megfizetni. Ezzel párhuzamosan a hajléktalan-ellátás rendszerében meghatározó szerepet játszó civil
szervezetek közszolgáltatásainak fennmaradása is veszélybe került, mivel a létező finanszírozásuk az
emelkedő rezsiköltségeket kigazdálkodhatatlanná teszi.
Ebben a helyzetben minden eszközt igénybe kell venni annak érdekében, hogy minél kevesebb
polgártársunknak szűnjön meg a lakhatása, különösen a téli hónapokat megelőzően. A jelenlegi
válsághelyzetben morálisan igazolhatatlan az utcára tenni önkormányzati bérlakások bérlőit, még
akkor is, ha élethelyzetük miatt fizetési késedelembe estek. Mindez nem pusztán erkölcsi parancs az
elesettekkel szemben, hanem a társadalmi költség szempontjából is optimális megoldás, hiszen az
egyébként

is

elképesztő

anyagi

nehézségekkel

küzdő

hajléktalan-ellátás

működőképességét

veszélyeztetné, ha ott tömegesen jelennének meg kilakoltatott polgártársaink, hiszen így kiszorítanának

olyan ellátottakat, akik az utcára kényszerülnének, ami még a szerencsés lakhatási helyzetben levő
számára sem kielégítő helyzetet eredményezne.
Minderre figyelemmel azt javaslom, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata önkéntesen
vállalja azt, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 182/A. § (1) bekezdése
szerinti, november 15-től április 30-ig tartó kilakoltatási moratóriumot megelőzően sem kezdeményezi
lakóingatlan kiürítésének foganatosítását, illetve ha mégis folyamatba kerül végrehajtási eljárás,
kezdeményezi annak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár, az
Önkormányzat kintlévőségének növekedést okozhatja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva akként határoz, hogy
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint végrehajtást kérő 2023. április 30-ig magánszemély
kötelezett esetében
a) nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítésének foganatosítását, vagy
b) kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan
kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
Határidő: 2023. április 30-ig folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: GAMESZ
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