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L Előzmények

A Budapest VIII. keľiilet, Kisfaludy l. 28la. szźĺn alaÍtí ingatlan tulajdonközössége máĺ a
20|2. évben taĺtoltközgyĹilésein(2012.05.24.,2012.08.02.,20I2.I2,|0.)targyaltaés kifejezte
eltökélt szźndékát a taľsasházuk homlokzatának felújítása vonatkozźsźlbarl. A javaslatok
figyelembevételével attrsashźn közös képviselője, a szárlvizsgáló bizottság tagjaival kcjzösen
megkezdte annak előkészítését, így kivitelezői pźlyazat kiírása töľtént meg, tárgyalásokat
fo lýattak le a megvaló sítandó munkálatok sziikségességének me gi smerése'

II. A beterjesztés indoka

Az épület kiilső-belső homlokzatának, erkélyeinek leromlott műszaki áIlapota (vakolatomlás
és nagy mértékű vakolathiĺány, eľkély korlátok konodálódása, erkélylemezek részbeni hianya
stb.) indokolja a felújítási munkálatok elvégeńetését. A múszaki munkálatok nagymértékben
növelik az épi|et állékonyságát. Az eltervezett beruhazás esztétikai megújulást eredményez és
nem utolsó sorban, n<jveli az ott lakók komfortéľzetét és az ingatlan értékét. A tźnsashźz
felújÍtasával kapcsolatos d<jntés meghozata|źraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

A társasház tulajdonosai a 20|3. április 17 -í ktjzgýlésen egyhangt szavazattal (58,03 %-os
jelenléttel) a Hercsel Építőipaľi Kft. bruttó 26.823.831,- Ft-os kĹilső hom|okzat feLtĄitasara
vonatkozó arajánIatát fogadták el, felhatalmana a k<jzös képviselőt avá||a|kozási szerzőđés
megkötéséľe. A váIla|kozásí szerződés az a|ábbí munkĺíkra keľült megkđtésre, amely
munkálatok j elenleg folyamatban vannak:

- kĹilső homlokzat utólagos hőszigetelése,

- erkélylemezek javítása, eľkélykorlátok festése, illetve kettő erkély buľkolatanak cseréje.

A 2013: augusztus 13-í közgyűlésen jelen lévő tulajdonosok döntöttek a felújítlísi munkák
folýatásĺíról, újabb munkfü megrendeléséről, elvégeztetéséről. A Hercsel Kft' (1186
Budapest, Kĺjzdiilő u. 24.) által leadott bruttó l9.7II.752,- Ft összegű árajtn|at a belső



homlokzati hőszigete|ési-, tlizfaL vakolásí, illetve szigetelési, az uďvai lakások (lépcsőhĺŁ és
az átjarő) falainak homlokzati hőszigetelési munkák kdltségeit tarta|mazza. A fulajdonosok
egyetéľtenek abban is, hogy a festési munkálatok e|őtt, muszakilag indokolt az elektromos
há|őzat sztikség szerinti javítása is.

A tarsasház a betervezett ĺisszberuhźzás bruttő kÓltségeinek 57,f8%o-źń, onerőből, míg a
42,72 oÁ-át az UniCredit Bank Zrt. és Fundamenta Lakáskassza Zrt. áIta| Ąán|o|t kombinált
hitelfelvétel konstrukciő alapjźn, hitelből kívanj a ťlnanszíľomi.

A hitelfelvétel konstrukció által biĺosított lehetőségek:

A magántulajdonosok, mint természetes személyek az általuk kötött egyéni
Lakástakarékpénztań szerződésükľe járő megtakaľítást atźrsasházĺa engedményezik, abetét
futamideje alatt befizetett összeget pedig a bank megelőlegezi a társashaznak előhitel
foľmájában. A Lakástakaľékbetét kizarő|ag a lakásokľa köthető meg, de a köttség minden
albetétre felosztásra került, a lakásokĺa és a nem lakás célú helyiségelľe egyarźnt.

Azok a magiĺnfulajdonosok, akik saját neviikön nem k<jthetnek lakástakarék szerzíĺdést (máľ
van a nevĹik<in ál|aĺni támogatássa| jarő meglakaritási szetzodés, több lakástulajdonnal
rendelkeznek és csak egy utiín vehetnek igénybe támogatást; nem lakás célú helyiségek
tulajdonosai;Önkormányzat)egyet|enközöstársashźniszerződéstkötnek.

Atźnsashtn 50 darab albetétjéből 14 nagykoru és cselekvőképes tulajdonos (havi254,I00,- Ft
megtakaľítási összeggel) 60 hónapľa kötötte meg a lakásźra vonatkozó ,,602 mőđozaí|,,,
2.720.000,- Ft szerződéses ĺisszegti előtakaľékossági szeruődést, amelynek megtakarítási
ĺisszegét a taľsasházĺa engedményezték. A fennmaľado 36 albetét tulajdonosa pedig a
táĺsasházi közös betétszerződést veszi igénybe. Ezek kozo|t van az onkormtnyzat is, 3
albetéttel, 3 .047 l I 0.000-ed tulaj doni hrányad aÉny ában.

A betervezett bruttó 46.535.852,- Ft-os bekeľülési költségből atźlrsasház bruttó 26.655.736,-
Ft összeget, valamint a hiteIlel és az LTP-vel kapcsolatos egyszei dijat, óvadék osszegét az
üzemeltetési megtakaľításból fedezi. A fennmaradó betervezett bruttó 19.810.116,- Ft
<isszeget kívĺínja a Lakástakaľékbetét megkötésének fedezetével felvett hitelbőlmegoldani.

A tiíľsashźnban az onkormanyzat a|<tuáIis tulajdoni hĺínyada 3,047lI\,000-ed, igy u
onkormĺĺn y zatt a eső felúj ítási hitelktj ltsé g összese n 6.I I 4 .7 I 9,- F t.

A ki5zgyíilés a 2. I a. szźĺn alatt az a|ábbi határ o zatot ho zta..

,, A jelenlegi 5819/10000 th. igenszavazattal,0/10000 th. nem, illetve 0/10000 th. tartózkodĺĺs
mellett egybehangzőan e|fogadtĺík és megszavaztźLk azt, hogy a lakókĺizösség megbízza a
kĺlzös képviselőt Gerenday Timeát, és a Számvizsgá|ő Bizottság elnökét, Komassy Ákost
egyĹittesen a pá|yazati ügyek intézésével, és a szetzodések együttes aláírásával. valamint
felhata|mazza abaľlki hitel felvételéľe, a hitellel kapcsolatos ügyintézésekľe, hitelszerződés és
ahite|szerződés alapján kozjegyző előtt tett egyoldalú kĺitelezettségvti|alő (tartozźs elismeľő)
ĺyíIatkozat.azesetegesfedezetekľevonatkozőszeruőđéseka|áirásźra.,,

A 2.lb. hatáĺ o zatában a taľsash áz a kov etkező döntést hozta:

,,A jelenlevők 2772110000 th. igen szavazatta|' 0/10000 th nem, illetve a (Kisfalu Kft
képviselőjének elvi hozzájarulasával) 3047/10000 thtaÍtőil<odĺís mellett határozat született. A
Budapest Józsefuĺĺľosi Oltkoľmányzat Yátosgazdálkodrási és Pénnigyi Bizottságának
kiegészített dcjntésével a Fundamenta-UniCľedit hitelkonstrukciót a Tźrsashźz igénybeveszi
aza|ábbiak szerint:

A lakóközösség a kĺivetkező felújítási munkálat az elozetęsen a Heľcsel Kft. által benyújtott
ar aj ánlatok a|apj źn l<lv ánj a vé grehaj tani :



l. ütem külső homlokzat felújítási
munkfü

26.823.830'- Ft Yá||alkoző
szerződés szeľinti ĺjsszeg

2. ütem blzfa| szigetelése és
vakolása, anagy belső udvaľ
5. emelet fiiggőfolyosó
nélküli lakás homlokzati
hőszigetelése

10.239.600,- Ft tervezett
összeg

3. ütem belső udvaľok, fiiggőfolyosó
nélküli homlokzatok
hőszigetelése, a |épcsőhźa
lakások hatĺáľoló falainak
hőszisetelése

9.472.152,- Ft tervezett
ĺisszeg

Osszesen 46.535.582.-Ft

A ben:hźnás bruttó költségeinek 42,72 yo-źLt hitelbóI finanszíÍozza a tátsasház, melyet az
UniCredi Banktól kíván a lakóközĺisség felvenni.

AzUniCredit Banktól felvenni kívlĺnt hitel <isszese 20.000.000.- Ft állami kamattámosatásos
hitel. A futamideje 66hőnap.

A banki hitel fedezetéül 14 db lakás tulajdonosa lakás-előtakarékossági szeruőđést
(továbbiakban: LTP. szerződés) köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel57 hőnap futamidőre
és összesen 38.080.000,- Ft összegben melynek megtakarítási összegét a tttrsashźrna
engedményezik, és fe|hata|mazzźlkakozos képviselőt Gerenday Tímeát aĺľa, hogy atźrsashźz
nevében a ľá engedményezett megtakarítási összegeket a Baĺkra tovább engedményezze.

A közgyulés dĺlntése a|apján a kĺiz<js képviselő jogosult és köteles a táĺsashźu nevében a
tulajđonosok által megkötcitt Fundamentaszerzóđések engedményezésételfogadni.

A várható összes megtakaľítás a hitel futamidő végéľe 20.068.160,- Ft lesz, ebből fog
megtörténni a hitel tőkerészletének visszaťl zetése.

A szerzőđésekre havonta befizetendő megtakarítási összeget a tulajdonostáľsak a kcizös
kĺiltség összege formájában ťlzetik' és megbízzźlk a táĺsashtzat, hogy a megtakaľítások
összegét egy összegben havontauta|ja a Fundamenta-LakáskasszaZrt. á|tal megadott lakás-
lőtakarékossági szĺĺmlá(k)ra. Ennek lebonyolítĺásĺíĺa, technikai szabáLyai megźi|apitásźa
érdekében jogosult a k<jzĺls képviselő a Fundamenta-LakáskasszaZrt-vel megállapodĺást kdtni'

A közös költségemelésre a hitelfelvétel miatt nincs szfüség.

Havi kifizetés:

Az UniCredit Bank felé 58.000,- Ft

A Fundamentának 253'428,-Ft

Osszesen: 3II.428,-F|

A lakástulajdonosok fe|hata|mazzźk a Taľsasház közös képviselőjét, hogy a hitelhez
szfüséges okmrányokat és igazo|ásokat a nevĹikben isbeszerczze.

A hitel további fedezeteként a Tĺírsashźz a hitelhez kapcsolódó kötelezettségek 3 havi
összegével megegyezó méľtékú, azaz943.050,- Ft óvadéki betétet helyet el a hitel futamideje
alatt ővadéki bankszámlźn az UniCredit Banknál. Az óvadékot a tĺáľsasház a meglakańtásďl
terhére tudj a biztosítani.



A fentiekben részletezett, aTársashźn további felújításĺĺnak ťlnanszirozásátkezdeményezett
Fundamenta-UniCredit ťrnanszítozási konstrukció igénybevételét (a megítélt hitelkérelem
igénybevételét) a T ársashaz elfogadj a.''

Az onkormányzat képviselője aszavazásban nem vettrészt,tájékoztattaa jelenlévőket, hogy
az onkormźnyzat d<intését aYźrosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság hozza meg, miveia
dĺintés meghozataLźxa| kapcsolatos fellratalnrazással rrenr ľerrdelkezik. A Lźtjékoztatőt a
Lakástakar ékpénnn jelenlévő képviselőj e is elfogadta.

Atźrsasház havi törlesztő részlete 66 hónapon keresztül 317.580,- Ft. Tehát a felvett hite|re az
állami tttmogatás igénybevétele miatt, ĺisszesen 19.054.800,- Ft ĺlsszegű visszafizetési
kötelezettsége van a tér sashźunak.

Az onkoľmányzatrajutó kĺitelezettség tĺibbletfizetést nem jelent, a jelen tulajdonviszonyok
alapjźn, a havi közös költség fizetési kĺitelezettségen felül, cé|befizetést nem kell teljesíteni a
tfusasház felé. A havi törlesztó rész|etek <isszege 317.580,- Ft.

További értékesítés esetén a tźrsashźaat terhelő fizetési kcjtelezettség tényét az adásvételí
szeruőđésekben rĺigzíteni szĹikséges.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy az onkoľmĺínyzat a tźxsashźz tulajdonostaľsaként igen szavazatával
támogassa a hitel felvételét, mivel az épi|et felújítlísa jelenleg mĺíľ folyamatban van, atovábbi
munkálatok kivitelezésével a táĺsasház majdnem teljesköni felújítása megtöľténik.
Amennyiben az onkormźnyzat a közgý|és határozatát nem tźlmogatja, úgy a felújítási
munkálatok leállnak, a tulajdonosok, így az Önkoľmźnyzat is célbefizetéssel kényszeľiil
megfizetni a felmerülő munkálatok költségét, ami az onkormanyzat részérő| plusz
költségvetési fedezetet igényelhet. A szerződésekľe havonta befizetendő megtakaľítási
ö,sszeget a tulajdonostarsak a közös kdltség részeként fizetik meg a tźrsashźn kĺjzĺjs
szálĺiájara, és a hiteltĺjrlesztést atźtrsashź-z 66 hónapon keresztiĺl, 317.580,- Ft-os részletekben
havonta utalj a a Fundamenta-Lakásk assza Zrt. szám|źĄára.

V. A diĺntés célja' pénzůigyi hatása

A felújítassal, illetve annak pénnlgyi fedezetének biztosítĺísával kapcsolatos dcjntés
meghozata|ap|uszfedezetetnem igényel, az Önkoľmtnyzat szánźrapénzngyihatással nincs.

Amennyiben az onkormĺínyzat nem tźmogatja igen szavazatáva| a kĺizgyiĺlés 2O|3.
szeptembeľ 11-én megtartott közgyrĺlésén hozott z.Lb. szźrrlű hatfuozatáú, tlgy az
onkormányzatot terhelő cé|beťĺzetés 6.114.7I9,- Ft, annak fiiggvényében, hogy ataľsišhaz a
cé|bęfizetés megfizetéséről milyen ütemezésben dönt.

VI. Jogszabályi kiirny ezet ismertetése

A Budapest VIII. Keľület Józsefiliíľosi onkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuiírosi
Yagyoĺgazdálkodó Kft. k<jzĺitt létrejött, és 2012. szeptember 1'-tł5I hatá|vos, egységes
szerkezetli, 2013. augusztus 1. napján módosított Megbízási szerződés 2.7 . pontja alapjźn az
előterj esztés tárgyában a Bízottsźąjogosult dcinteni.

Amegbízźlsi szerződés 2.7 . pontja ,,... Megbízott minden egyéb hitelfelvételhez oná|Iőan csak
akkor jźlrul hozzá, ha az összes törlesztő rész|et a havi 300.000,- Ft-ot nem ha|aďja meg és a
hiteLező a kĺlzgytĺlési határozatot kötelezettségvállalásnak ktilön tulajdonosként
keze s sé gvál |a|ási szet zo đé s aláír ás a né lkiil _ e l fo gadj a.''

Az onkormźnyzat vagyonaľól, a vagyon feletti ľenđelkezési tulajdonosi jogok gyakortásĺíĺól
sző|ő 6612013. (XII' 13.) szźĺmí ĺinkoľmanyzati ľendelet 50. $ d pontja alapjan A
Yźrosgazdálkodĺísi és Pénzrigyi Bizottság a tulajdonosi joggyakor|ő, a tfusasházi köz<js



tulajdonban lévó épiiletľészek felújítĺĺsával kapcsolatban az onkormiányzatta, aĺrnak
költségvetésében nem szerep|ő pénnigyi kihatással jźrőhatarozat e|ťogadasa esetén.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a dcjntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁROZATI JAVASLAT

.. . . ...12013. (. . . . . .) számú Vĺĺrosgazdálkodasi és Pénzügyi bizottsági hattnozat:

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy 3047110000 tulajdoni hanyadú
ígen szavazatáxal tétmogatja a Budapest VIII., Kisfaludy u. 28la. szźtm alatti táĺsashźz 2013.
s zeptemb er 1 1 - én me gtaľtott kö zgytĺl é s é n ho zott 2. lb . száĺrlí hatźtr o zatźi.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatríridő: 2013. október 14.

A döntés végľehajtásátvégző szęrvezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺíra
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. október 1 .

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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