
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő- testiiletének
Y źr os gazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Eloteľjesxő: Kisfalu Kft '

ELOTEzuESZTES
A Väľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

2013. október 7-i üléséľe

T źn gy : Javaslat krízislakások kij elölésére

Előterjesĺő: Kovács OtÍő ugyvezeto igazgatő
Készítette: Keľesztesi Zo|tánné |akássazdá|kodási ľefeľens

A napirendet nyilvános iilésen lehet tárgyalni.
A d ö ntés e lfo gadás áh o z e gy szer u szav aza|Íöbbs é g sziiks é ge s.

Tisze lt Y źlr o s gazdálkodási és Pénzü gy i B izotts ág !

I. Előzmény:

A Budapest Főváľos VIII' keľület Józsefuáľos Önkoľmányzat Képviselő- testiilete a 22|/20I3.(VI. 05.)

számú határozatánakf ') pontjáva|, aza|ábbiak szerint döntött:

,,A Képviselő-testület a Kisfalu Kfi. által beterjesztett, a lakósgazdálkodasi stratégiához szülrséges 2013. évi
irónyelveket - az.üres ésvarhaóanmegüľesedőla}ccsokbérbeadaijogcímérevonđlrazóan-, az alábbi pontok szerint
elfogadja.

2.) Krízis helyzěąe elküIonített, 5 db lakósból óuó óllomány, 5 db lakással kerüljon kibővítésre,
l00% onkormányzati tulajdonban lévő épületekben található lakósállomány terhére.',

il. Indoklás:

A Képviselő-testület döntése a|apjtn az a|ábbi 5 db lakás került kiválasztásľa 100%, önkormányzati

tulaj donban lévő éptiletekben.

- Kisfaludy u.70-12. fszt.6. 1 szoba komfortos 25,07 mz

- Kőris u. 1 1. fszt' 9. 1 szoba komfortos 27,09 m"

-Lujzau' 30. fszt. 9. 1,5 szoba komfort nélküli 38,30 m,
- Nagyfuvaros u. 26. 1. em. 16. 2 szoba komfoľtos 5|,37 m,
- Tömő u. f3la. félem. 19. 1,5 szoba komfortos f8,30 m.

ilI. Tényállás:

A Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|ő Iľoda munkatáľsai a kivźiasztott lakások műszaki á||apotźú

fe|Ĺilvizsgálták, a lakások lakhatóvá tételének költségeit az a|źlbbiak szerint állapították meg:

3 'G.t..sz.napirend
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Kisfaludy
u. l0-12.
Íšzt. ó'

komfortos )s n1

Kőműves: falvízesedés
megszűntetése, vakolat javításą
falak mennyezet festése
Szakipar : nyílászaĺók jav.
mázolása, parketta , bęręnc|ęzési
tźrgyak pótlása, cseréje, villany'
v iz,szenny,,l iz v ezetékhä|ó zat
cseréie.

r 950 000 60 000 0 40 000 2 050 000

2,
Kőris u. l t
fszt.9.

komfortos 27,90

Fix ráccsal zárva, ldvari
hom lokzat, |áb azat készítése,
belső falak, pad|ózat
talajnevesség elleni szigetelése,
burkolatok javításą cseréje,
nyílászárók j av iÍźsa mázo|ása,
berendezési tźlł gy ak pótlásą
elektromos, viz. csat', gća
vezetékek felülvizsgálata.

2 200 000 60 000 60 000 40 000 2 360 000

.:)
Lujzau.
30. fszt.9.

komfoń
nélktili

38,30

osszes fal, mennyezet tisztasági
festése, szobában parketta
csi szolás, lakkozás, ny i|ásztlĺ ók
javitása, mázo|ása (6db), konyha
kerámia burkolat fhgázás4
jav itása; villany, gáz, v iz.
csatorna hálózat fe|tilvizsgálat.

I 440 000 60 000 60 000 40 000 r 600 000

4
Nagyfuvar
os u. 26. 1.

em. ló.
komfoľtos 51,3',7

osszes fal, mennyezet festése,
burkolatok pótlásą szobában
parketta j av', csiszolás, lakkozás,
ĺyi|ászáĺók javitása
mázolásąvillany, gäz, víz.
csatorĺa háJ'ó zat felü lv i zs gál ata'

2 150 000 60 000 60 000 40 000 2 3r0 000

5
Tömő u.
23/a.
félem. l9.

komfortos 28,30

osszes fal, ftidém vakolat
j avítása tisztasági festés,
ĺy í|ászźlĺ ók j av ítása mázo|ás1
buľkolatok j avítása pótlásą vill.'
gźa1 iz- csatorna vezetékek teljes
felĺĺlvizssálata'

2 830 000 60 000 60 000 40 000 2 990 000

összes: 10 570 000 11 310 000

1.I.eęl9%) 2 853 900 3 053 700

Bruttó: t3 423 900 t4 363 700

Iv. Jogszabályiköľnyezetismertetése:

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában źůlő lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a

lakbéľ mértékéről sző]1ő többször módosított 1612010.(III.08.) szźlmű önkoľmányzati rendelet 16.$

értelmében:

(1) Közérdekii cétból történik a lakás bérbeadása, ha elemi csapós, vagy móS ok kovetkeztében

m e gs e mm i s ült, v a gy,é l e tv e s z é Iy e s s é nyi lv ónít ot t l akás has znól ój a :

ą ua,ru vagł lakáshasználó volt és a lakás az onkormányzat tulajdona, a volt bérlővel vagy

Iakáshasznáĺóval az önkormányzat mósik lakás juttatásakor ideiglenes elhelyezés esetében

határozott idej'ĺĺ, végleges elhelyezésére kizárólag a bérlővel határozatlan vagy határozott idejű

bérleti szerződést köt,.



b) nem önkormányzati tulajdorui lakásban lakou és a lakás tulajdonosa saját, vagy a használó
elhelyezéséľől - t)nhibóján kívüli okból - nem tud gondoskodni, az önkormónyzat . építésügyi

kötelezés esetén - ideiglenes elhelyezésre hatórozott idejii bérleti szerződést köt'

(2) Az ideiglenes elhelyezés céljából a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsóg óItaI kijelah lakások
használhatók fel. Az ideiglenes elhelyezés időtartama volt bérlő esetén a végleges elhelyezésig,

tulajdonos esetén az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok megszüntetéséig, de legfeljebb hórom hónapig
tart.

(3 Az ideiglenes elhelyezésrőI a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a bérbeadó Szervezet dżnt. A
bérbeadó szervezet az ideiglenes elhelyezésről tójékoztatja a tulajdonosijogokat glakorló bizottságot.',

v. A döntés taľtalmának ľészletes ismertetése.

Fentiekre tekintettel, javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy _ figyelemmel a Budapest Fővóros VIII.

kerüIet Józsefiáľos onkormányzat Képviselő- testüIete a 22I/20I3.(I/I.05,) számú határozatának 2.)

pontjára - a kľízis he|yzetre elktilönített, 5 db lakásból álló állomány, 5 db lakással kerü|jĺin kibővítésre,

|0o% ön|<oľrnányzatitulajdonban lévő épiiletekben ta|á|hato lakásállomány terhére.

vI. A dtintés célia, pénzügyi hatása:

A Tisztelt Bizoťtság döntése azért fontos az e|őterjesńés tárgyźhan, meľt az 5 db meglévő kĺízislakások -
jelenleg I db kivétetével - fo|yamatosan haszntńatbaĺ vannak, esetleges vis maior esetén nem rendelkezünk

azonn,a| bekö ltözhető l<ľízislakással.

A dörrtésnek pénzügyi hatása van, mely anyagi fedezetet igényel. A krízislakások felújítása a tulajdonos

önkormányzat feladata, melynek fedezete a2013, évi költségvetésben aI|602 címen tervezetÍ Ĺiľes lakások

laklratóvá tétele előirány zaton biztosított.

A KisfalLl Kft bonyolítási díja a Megbízási szerződés 24.19' pontja a|apján 3o/o + 

^FA, 
azaz 339'300.Ft +

AFA, öss,"serr bruttó 430.91l-Ft' melynek fedezete a11602 címen tervezętt íires lakások lakhatóvá tétele

e|óir źny zaton b i zto s ított.

Fentiek figyelenrbevételével, az a|äbbihatározati javaslatot terjesztjük elő.

Határozati javaslat

lf013 év (....hó' .nap) számú Yźrosgazdálkodásiés Pénzügyi BizoÍtsághatározata

Yárosgazdáll<odási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľos onkormányzat Képviselő- testületénekaf2|/20l3.(VL
05') számĹr llatározatänak 2.) pontja a|apjtn, a I00 %o önkormányzati tulajdonban lévő épületekben

található lakásállomány terhére, az a|źĺbbi 5 db lakást jelöli ki krízislakásnak:

I szoba komfortos 25,07 m2

1 szoba komfoľtos 27,09 m2

1,5 szoba komfort nélküli 38,30 m2

2 szoba komfoľtos 51,3.| m2

1,5 szoba komfortos f8,30 m2

- Kísfaludy u. 10-12. fszt.6'
- Kőris u' 1l. fszt. 9.

- Lujza u. 30. fszt. 9.
- Nagyfuvaros u. 26. 1. em. 16.

- Tömo u.23la' félem. 19.

Felelős: Kísfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. októbeľ 7.
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2.) |lozzájáru|:

a.) a Budapest VIII., Kisfaludy u. 10-12. fszt. 6. szám a|atti,1 szoba, komfoľtos komfortfokozatú,
f5,07 m2 a|apterülettĺ lakás lakhatóvá tételéhez 2.050.000,. Ft.+Afa összegben,

b.) a BirdapestVIII', Kőris u. 11. fszt. 9.szttma|atti,1szoba, komfoľtos komfortfokozatu,27,09 m"

al apterü letű lakás lakhatóvá téte léhe z 2.3 60.000,- Ft.+Afa össze gben,

c.) a Budapest VI[., Lujza u. 30. fszt. 9. szźlm a|atĺi,7,5 szoba, komfoľt nélküli komfoľtfokozatri,

3 8,3 0 m2 alapterületrĺ lakás lakhatóvá tételéhez 1 .600.000,- Ft.+Afa összegben,

d.) a Budapest VIII., Nagyfuvaľo s u. 26.I. em. 16. szttm a|atti, 2 szoba, komfortos komfortfokozatú,
51,37 lĺ2 alapterületű lakás lakhatóvá tételéhezf .31,0.000'- Ft.+Afa összegben,

e') a Budapest VIII., Tömő u. f3ĺa. félem. |9, szám a|atti,I,5 szoba, komfoľtos komfoľtfokozatú,

?8,30 n2 alapterületű lakás lakhatóvá tételéhezf .990.000,- Ft.tAfa összegben,

a f013. évi l<öltségvetés 1 !602 cimen tervezett üres lakások |a|dlatővá tétele előirányzat terhére,

osszesen bruttó 14.363.700-Ft összegben'

Felelős: KisfaluJózsefuárosiYagyongazdálkodóKft.
Határidő: 20i3. október 7.

3') A Kisfalu Kft bonyolítási díja aMegbizźsiszerződés24.|g' pontja aIapján3oÁ+ ÁFA,azaz339,30}-
Ft + ÁFA, összesen bľuttó 430.911-Ft, melynek fedezete a ||60f címen tervezett üľes lakások

lakhatóvá tétele eloirányzaton biztosított.

Felelos: Kisfa|LrJózsefuárosiYagyongazdálkodóKft'
Határidő: 2013. október 7.

A döntés végrehajtását végző szervęzeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata

(megfe|elő aláhĹrzanclól): nem indokolt hiľdető tttb|źtn

Budapest, 2013. szeptember 30.

a közzététe| módjára
honlapon

V
Kovács ottó

igyvezetó igazgatő

L_-J

rÉszÍľprra: Klsneru JóZSEFVÁRoSIVAGYoNGAZDALKoDoKr.r' Ą-
LeÍRľe' : KpRp szrps l Z o ĺ .ľÁi.wÉ LAKÁSGAZDÁlrooÁsl REFERENS.'<. . 7
PÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL,IGAZoLÁS: <. .-..'-...L--Ą ą t( 6 o /,-|
Jocl roNrRoI-I-: 

ŕ
El-l-pľonlzľp: /

#id
N-]E,GYZO

BETERJESZTESRE

íNL.ł,r
ĺ/RIMAN I]DINA

!fi${T Ü ?.

rovÁHe.cyu.:

IEGYZO A VÁnoscazoÁlr I BIZoTTSÁG ELNoKE


