Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 24-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
szociális alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról, a 1015 Budapest
Toldy Ferenc u. 29. 1. emelet 1. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló
171/2021.(X.21.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Biz., Gazdasági és Jogi Biz.

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzetre tekintettel a polgármester 2021. április 20-án a Tulajdonosi
Bizottság részére megküldte a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírandó pályázatról szóló előterjesztését, 72 órán belüli
véleményezésre. A polgármester a bizottság nevében eljárva a 150/2021. (IV.27.)
Polgármesteri határozatával, 2021. május 26-i beadási határidővel kiírta a pályázatot.
A képviselő-testület 2021. október 21-i ülésén - sürgősségi eljárás keretében - tárgyalta
az ügyet és döntött a pályázatról.
A 2/ 2017.(II.23.) önkormányzati rendelet 17.§ (3) bekezdés d) pontjában és a pályázati
kiírásban is szerepel, hogy érvénytelen a pályázat, ha a pályázó valótlan adatok
közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon az önkormányzatot
megtéveszti, vagy tévedésben tartja.
Időközben kiderült, hogy a 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 29. 1. emelet 1. szám alatti
lakásra a győztes pályázó valótlan lakcímadat beadásával tévedésbe hozta az
Önkormányzatot. Ezzel a megtévesztéssel a győztes a 30 pontjából 8 pontot szerzett.
Emiatt egyértelművé vált, hogy a győztes pályázat érvénytelen, ebben az esetben
pedig a második helyen végzett pályázót illeti a lakásbérlet.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Mötv. 46.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület ülése nyilvános, továbbá a
Mötv. 50. § alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az alábbi határozati javaslatot.
1. Határozati javaslat.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
171/2021. (X.21.) képviselő-testületi határozatot felülvizsgálja. Felkéri a polgármestert
arra, hogy a 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 29. 1. emelet 1. szám alatti lakásra
vonatkozó győztes pályázatot vizsgálja felül, ennek eredményéről a Képviselő
testületnek számoljon be és ha szükségesnek találja a 171/2021. (X.21.) képviselő
testületi határozat módosítását, azt terjessze a képviselő-testület elé a következő
ülésre.
Felelős: polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés.
Budapest, 2022. 03. 14.
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