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Tisztelt

Képviselő

Asszony!

Bár sokan tagadj ák, ma Magyarországon lakhatási válsággal küzdünk . A lakásárak az egekbe
szöktek, az alacsony j övede lm űeknek nincs esélyük az ingatlanvásárlásra, a hitel szóba sem
j öhet, így marad az albérlet - az is csillagászati összegekért. És egyel őre megoldatlan a
devizakárosultak problémáj a is.
Nagyon sok embernek egyetlen lehetősége az, hogy szociális lakáspályázaton próbálj a
megoldani a megoldhatatlant. Miközben a szociális bérlakások aránya a telj es lakásállomány
alig 2-3 százalékát teszi ki. Saj nos nagyon sok rászoruló ember évekig is vár arra, hogy
megfel e lő lakhatáshoz jusson. N incsen o lyan fogadóra, ahová a bej e l entkezők szinte
mindegy ike ne lakásügyben kéme meghall gatást.
Ezért a j övő évben el sősorban a XV. kerületben élő rászorulók lakásgondjainak megoldása
érdekében legalább három lakáspályázat ki írását fogom kezdeményezni összhangban a He lyi
Esél yegyenlőségi Programba fogla ltakkal.
Kerületünkben az önkormányzati bérlakások száma j elenleg 1985, ame l yből 1756 lakott
lakás . A bérbe adott önkom1ányzati lakásállományból 479 lakás szociáli s, 988 lakást
kö ltsége lvű 289 lakás esetében pedig piaci bérleti díjj al adunk ki .
Je lenleg 15 1 üresen álló önkormányzati bérlakás található a XV . kerületben, ebbő l 11-et lehet
felújítási kötelezettséggel kiadni és pályázatra kiírni. 24 lakás kiadás alatt van, míg bontásra
12 lakást j elöltek ki. 22 ingatlant eladásra j elöltek ki, 2 1 pedig kiürítés alatt á ll ó épületben
található üres lakás, a fennmaradó ingatlanok egyéb okból á llnak üresen.
201 8-ban két lakás pályázatot írtunk ki, a január 1 5 -tő l február 23-ig terj edő id ő ben p1ac1
alapon öt lakásra lehetett pályázni, míg november 19. és december 2 1. között szintén öt
lakásra lehet pályázni, költségelven. 20 17. december 1. és 2018. november 30. között 98
darab méltányossági kérelem érkezett hivatalunkhoz, mel ybő l elutasításra került 50 kérelem,
döntésre vár 44, és 4 kérelem került mé ltányosságból előterj esztésre az illetékes bizottság elé.
Budapest, 2018. december }~ ."
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