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A fővárosi önkormányzat szociális alapon részletfizetési lehetőséget biztosít hajléktalan
embereknek nyugdíjasházi lakások bérlésére - döntött a Fővárosi Közgyűlés feladat- és
hatáskörében eljárva Karácsony Gergely főpolgármester.

Â A budapest.hu oldalon közzétett rendeletmódosítás értelmében a szociális alapon biztosított
részletfizetési lehetőségre éjjeli menedékhelyen vagy átmeneti szálláson élő hajléktalan
emberek jogosultak. Nekik így nem egy összegben kell megfizetni a nyugdíjasházba bekerülés
költségét, amely jelenleg több millió forint.

Az ilyen bérbeadás célja, hogy a rossz lakhatási körülmények között élő nyugdíjas emberek,
akiknek nem tudják a teljes térítési díjat egyben megfizetni, bérlőjévé válhassanak a
nyugdíjasházi lakásnak. Az így bérlővé váló lakót szociális munkás segíti a megváltozott
körülményekhez alkalmazkodó életvitel kialakításában és támogatja beilleszkedését a
nyugdíjasház lakóközösségébe.

A bérbeadás ezen alesetének bevezetése szociálpolitikai szempontból egyébként is indokolt,
sürgősségét pedig a koronavírus-járványhoz kapcsolódó életvédelmi feladatok indokolják írták.

A jogszabály szerint a lakás bérlője - a lakbér mellett - havonta köteles fizetni a térítési díj
megállapodás szerinti részletét, amelynek havi összege a lakásban együtt élők havi nettó
jövedelmének a tíz százaléka.

A részletfizetés összegét évente felülvizsgálják.
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A szociális alapon részletfizetéssel bérbeadott lakások száma egy nyugdíjasházban egyidejűleg
nem haladhatja meg az ottani összes lakás tizedét. A fővárosi önkormányzat tulajdonában 391
nyugdíjasházi lakás van.

A rendelet szerint a főváros jogosult felmondani a bérleti szerződést, ha bérlő három egymást
követő hónapban nem teljesíti részletfizetési kötelezettségét.

A főpolgármester emellett kihirdette a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen
megillető források idei megosztását. Eszerint a kerületi önkormányzatokat 118,8 milliárd (46
százalék), a fővárosi önkormányzatot 139,7 milliárd forint (54 százalék) illeti meg.

Határozat született arról is, hogy Budapest csatlakozni kíván a Párizsi Nyilatkozathoz, amelyet
tavaly december 11-én Párizs és Los Angeles főpolgármestere indított útjára. A nyilatkozat a
2015-ben aláírt kormányközi megállapodás, a Párizsi Egyezmény ötödik évfordulóján és annak
szellemében ösztönözni kívánja a városi szintű klímavédelmi intézkedéseket, így elősegítve az
egyezményben rögzített célok megvalósítását.

Karácsony Gergely kihirdette Budapest 2026-ig szóló környezetvédelmi programját (BKP 2026)
is, amelyet a főváros - kötelező önkormányzati feladataként - Budapest környezetének
védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések
környezeti szempontú megalapozottságának elősegítése érdekében dolgozott ki.

A BKP 2026 a legjelentősebb fővárosi környezeti problémák megoldására, a további
kedvezőtlen környezeti helyzetek javítására tartalmaz intézkedési javaslatokat.

Veszélyhelyzet idején - törvényi rendelkezés értelmében - a Fővárosi Közgyűlés feladat- és
hatáskörét a főpolgármester gyakorolja.
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