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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

      18
Állami szerepvállalás a bérlakásépítésben és felújításban 
Budapest belső kerületeiben
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1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A lakbérek,  albérletek durva áremelkedése leginkább Budapest belső kerületeit  -  Terézváros,
Erzsébetváros,  Józsefváros  -  érintette,  akár  60-100%-kal  is  emelkedtek  a  bérlemények  árai.
Ezzel  rengeteg  egyszerű  dolgozó  ember,  diák  kiszorul  a  városból.  A kínálat  szűkösségét  a
turisztikai  rövid  távú  lakáskiadás  robbanásszerű  fejlődése  is  súlyosbítja
Szabad önkormányzati bérlakás jellemzően nincs. Úgyhogy létre kell hozni, méghozzá állami
támogatással.
Az önkormányzatok forrás híján még az önkormányzati  lakások felújítására is  alig költenek.
Ennek terhét az egyébként is rossz szociális helyzetben lévő lakók viselik. Az ő helyzetüket is
javítaná az állami szerepvállalás a felújításokban.
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