
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Y źrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esztő : Kisfalu Kft.
C'
J r...\2..,..rr. napirend

I

ęó(
ELoTERIESZTÉs

Táľlgy:

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. málus 16-i iiléséľe

Javaslat a Budapest VIII., Nagy Fuvaros utca f6. szélm a|atti épiilet bérlői/hasznźilői részére
cserelakások kijelöléséľe |akásgazdáikodási feladatok teljesítése körében

Előterjesĺő: Kovács ottó üg1rvezető igazgatő
Készitette és leírta: Zsemberi Magdolna |akásgazdáikodási referens

A napirendet nyílt iilésen kell táľgyalni.
A döntés elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szüksé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények:

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefráros onkoľmányzat Képviselő-testiilet 462/20|3.(XII.18.) sámú
határozatźtban az a|źtbbi döntést hozta:

,, f . kezdeményezi a Pro Regio Kozhasznú Nonprofit Krt. felé a KMOP-\. 1 . I /B- I 2-k-20 I 2-00u azonosító
szómú, a Budapest-Józsefvóros Magdolna negłed Program III. tdrgłóban kotott tómogatĺźsi szerződés
módosításóL melynek keretében a Budapest VIII. kerüIet, Nagłfuvaros utca 26. szdm alatti önlrormdnyzati
tulajdonban lévő lakóépiilet részleges fmkcióvóltósót és ezzel eg,lidejűleg a felújítósi pľogram módosításót,
oly módon, hogł a Budapest VIII' lrBrület, Nagłfuvaros utca 26. szĺźm alatti önkormónyzati tulajdonban lévő
lakóépület ,,B,' épiiletrész lebontĺźsra kerüI, ąz ,,A,, épületrészre vonatlrozó, a pólyazatszerinti, műszaki
tartalom megtartósa és a lakóéptilet felújítására vonątkozó összes kóltség megtartósa mellett. Felkéri a
P olgźrmes tert a módos ítąs i kérelem alóírás ara.

2. a) felkéri a Kisfalu l(rt. ügnezető igazgatójĺźt a Nagfuvaros u. 26. szóm alatti lakóépiilet
módosított tervdokumentóciĘónak és a szĺilrséges engedéIyeinek beszerzésére.
b) az a) pont szerinti feladatok (tervezési/engedélyezési) ellátĺźsaľa _ mely a tómogatasi szerződés
módosítąsóval a pólyázati aźmogatasban elszómolható költség lesz - bruttó ] 016 000 Ft-ot biztosít a
tómogatósi szerződés módosítdsdnak befogađásĺźig az MNPIII. önkormdnyzati sajót forrós - a Kisfafu Ęrt.
munkatórsąinak iizemeltetési, valamint szociĺźIis és kommunikációs tovóbbképzése _ terhére.

c) az l. pont szeľinti Tómogatósi Szerződés módosítĺźsának befogadását követően a b) pont szerint biztosított
ótmenetifedezet keľiiljön az elvondst megelőző óllapotnak megfelelően visszaóllítósra. A Kiýalu Krt hanźlyos
Megbízósi szerződésében szereplő és ądott előirĺźnyzattal lĺapcsolatos feladat végrehajtósa dtmeneti
fedezethiĺźny miatt _ a Tźmogatasi Szerződés módosításdnak befogadósóig -feffiiggesztésre lĺeriil.

3. a határozat 1. pontja szerinti tómogatósi szerződés módosínźsĺźnak befogadósĺźval

a) megindítja a Naglflmaros u. 26. szóm alatti lakoépület felújítĺźsĺźra vonatkozó kÓzbeszerzési eljóróst
(kon z ul t óc i ó s fe l h ív ás).

b) felkéri a Kisfalu Krt iignezető igazgatójót, hogł tegłe meg a szülrséges intézkedéseket aa
Nagłfuvaros u. 26. szóm alatti lakoépület éptilet bérlőinek végleges vagl ótmeneti elhelyezése érdekében. A
bérlőkótmeneti elhelyezéséľe bruttó 25.000,0 e Ft kerettjsszeget biztosít önkéntvóllaltfeladatként a 2014.
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évi koltségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás keretében 19.685,0 e Ft-ban ĺ)nkormónyzati sajĺźt
bevétel terhére, 5.3I5,0 e Ft-ban dfavisszaigénylés terhére.

c) felkéri a Kisfalu KfÍ iignezető igazgatójtźt, hogy tegłe meg a szi)lrséges intézkedéseket a Naglftmaros
utca 26. I' em. 21. szám alatti LELEK-Programhoz kapcsolódó lakás épületen belüli pótlasa érdekében, és a
lakĺźs felĺújítĺźsóra (kivitelezési kohség, tervezési és műszaki ellenőrzés díj) bruttó 2'500,0 e Ft keretosszeget
biztosít önként váIlaltfeladatként a 2014. évi koltségvetés terhére előzetes kötelezettségvóllalás keretében az
onkormányzati saj dt bevételek terhéľe.,,

A Támogatási Szerződés 4. szátmű módosítása 20|4. március 3l-én került a|áirásra.

II. A beteľjesztés ĺndoka:

Az előterjesztés tárgyź.ŕlan a döntés megllozata|a azért sztikséges, meľt a Budapest Józsefuárosi
onkoľmányzat tu|ajdonában źń|ô lakások bérbeadásának feltételeirőĺ, valamint a lakbér mértékéről szóló
16/2010.(II.08.) számú rendelet értelmében a bérlők elhelyezéséről a Tisztelt Bizottság jogosu|t dönteni.

m. Tényállási adatok:

A Nagy Fuvaros utca26. szétm a|atti épületben jelenleg 41 db lakás ta|źihatő. A jelenlegiállapot szeľint 18

db lakásban béľlők laknak, 12 lakásban jogcím nélküli haszráló van, l db lakás a LELEK programba
tartozik, és l0 db lakás tires.

A Nagy Fuvaros utca 26. szźlm a|atti lakóépiilet B.(hátsó) épületrészének bontási engedélye még nem
jogerős, igy még a konzultaciós közbeszerzési e|járźts nem került lefolytatĺásra, ezért a munkálatok
megkezdésének ideje még nincs meghatározva. A B-épületrész bontásának megkezdésekor az A-épületrész
kozmue||źtáts szempontjából leválasztható. Az épület teljes felújításátnak befejezése várhatőan 2014.
december hó.

A bérlők és lakáshasználók átmeneti elhelyezéséhezaz alábbi ĺakásokat javasoljuk kijelölni:

l. Dankó u. 16.II. em. 5. 27,26 ery összkomfoľtos
2. Dankó u. 16.II. em. 8. 26,45 egy összkomfoľtos
3. Dankó u.20.I. em. 6. 37,40 egy komfortos
4. Dankó u.20.II. em. 5. 33,56 ery komfortos
5. Dankó u.30.III. em. 6. 33,46 egy komfortos
6. Dankó u. 30.fszt.5. 26,6| egsĺ komfortos
7 . Dankó u. 34. III. em. 1. 27,45 egy összkomfoľtos
8. Dankó u.34. tV. em. 5. 32,45 egy összkomfoľtos
9. Dankó u. 40.IV. em. l. 58,45 kettő összkomfoľtos
l0. Dankó u.7.fszt.4. 29,24 egy komfoľtos
l 1. Dankó u.20. II. em.T . 35,00 egy komfoľtos
12. Dankó u.34.II. em. 4. 32,74 ew összkomfortos
13. Dankó u.34.II. em. 8. 32,45 egy összkomfortos
14. Dankó u.34.fszt.3. 32,45 egy összkomfoľtos
15. Diószegi S. u. 15. II. em.29. 23,91 egy összkomfoľtos
16. Diószegi S. u.15.II. em.24. 29,17 ery összkomfortos
|7. Diószegi S. u.15.II. em.30. 25,93 egy összkomfortos
l8. Diószegi S. u. 20. m. em.4. 34,00 ery komfort nélkiili
19. Diószegi S. u. 20.Iil. em.24. 27,f0 egy félkomfortos
20. Diószegi S. u. 22.I. em.3|. 44,48 egy+fél komfoľt nélkiili
2|. Dobozi u. l l.I. em. 16. 24,9 egy komfort né|küli
22. Dobozi u. 17. fsz1.5. 24,50 egy komfoľtos
23. Jőzsefu.47.v.em.2. 53,02 kettő összkomfoľtos
24. Kőrisu. 10.I. em.7. 47,00 egy komfortos
25. Lujzau. 15.I. em.20. 27,60 egy komfortos
26. Lujzau.34. félem. 13. 23,45 egy komfoľtos



27. Magdolnau. LŻ.II. em.43. 32,71 egy
28. Magdolna u. 33. II. em. 4. f7,50 egy
29. Magdolna u. 33. III. em.Z. 27,60 egy
30. Magdolna u.33.II. em. 3. 27,60 egy
3l. Práter u. 75. I. em.32. 28,00 egy
32. Tömő u.60.I. em.22. 39,00 egy+hall

komfoľtos
összkomfortos
összkomfoľtos
összkomfortos
komfoľt nélkiili
félkomfoľtos

A felajánlásra kerülő lakások közül 7 db lakás az MNP III. projekt keretében átmeneti elhelyezésre kijelölt
lakás, melyek felújítása megtörtént, 3 db lakás a Lujza utca l8. szźtmű épületből történt átmeneti
kihelyezéskoľ felújításra került, ezek minimális javítísi költséget igényelnek, 12 db lakás pedig a Tolnai utca
f|. számű épületből t<irténő átmeneti kihelyezéskor keľült felújításra, ezek a takások is minimá|is javítĺással
ismét hasznosíthatók, 10 db lakás viszont teljes felrijítĺíst igényel.

A Nagy Fuvaros utca26. szźmű épiilet bérlőinek kihelyezése _ bérleti jogviszonyuk szüneteltetése mellett _
valamint ajogcím nélküli lakáshasználók kihelyezése használati megállapodással töľténik.

Tájékozüatjuk a Tiszte|t Bizottságot, hogy a lakások összevonása és a B-éptiletrész bontása miatt a
továbbiakban 8 család végleges elhelyezéséről szükséges gondoskodni. melyek egĺrészt, a kihelyezések,
másrészt a visszaköltöztetések folyamán véglegesítődhet.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Budapest VIII., Nagy Fuvaros utca 26. szátm a|atti épület
béľlőinek és használóinak átmeneti elhelyezéséhez a határozati javaslatban felsorolt lakások kerüljenek
felhasználásra.

v. A döntés cé|jan pénzĺigyi hatása:

Az MNP III. projekt maradéktalan végrehajtása éľdekében szükséges a döntés meghozatala. Az źttmeneti
kihelyezésľe hasznosítĺísľa keriilő lakások felújításának, valamint a bérlők költöztetésének költsége _ a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺĺľos onkormányzat Képviselő-testĺilet 462/2}|3.(XII.18.) szátmtl
határozata szerinti bontásban a20|4. évi költségvetés l1604 cím kiadási e|óirényzatánrendelkezésre áll.

vI. Jogszabá|yikiiľnyezetismeľtetése:

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásĺának feltételeiről, va|amint a
lakbér mértékéről szől'ő |6/2010. (III.08.) szźmű rendelet 2.s Q) bekezdés a|apjźn, ha a rendelet kĺilön nem
rendelkezik, akkor a döntési hatĺískör gyakoľlásrára a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jogosult.

A Rendelet,,Béľbeadás lakásgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében'' címiĺ fejezet 11. $ (4) bekezdése
a|apján:

,,A lakźsgazdólkodási feladatok keretében történő bérbeadĺźs sorón, kiilönösen a bontandó épületben lévő
lalrłźsok kitłľítése sordm _ elsősorban az (l) bekezdés b)-c)-e) pontjóban meghatározott esetekben és
különösen ą HTT terijletén megoldandó lalaźsgazdálkodósi feladatok megoldasa keretében - tulajdonosi
jogolrat gnkorló bizottsóg döntése alapjĺźn ĺźtmeneti jelleggel is bérbe adhctó lalras:

a.) a bérleti jogviszony lrôzös megegłezéssel vąló megsziintetéséről szóIó mególlapoůźsban meghatarozott
adotts óglt lalrlźsb an v aIó v égl eges elhelye zé s megoldós óig

b.) vagł/és a pénzbeli téľítés bérlőnekvaló megfizetéséig taľtó időtartamra.,,

Fentiek figyelembevételével az a|álbbihatźrozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat



A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

I)hozzźtjźru| ahhoz, hogy a Budapest VilI., Nagy Fuvaľos utca26. szźtmí épület bérlői, illetve haszná|ői az
épület felrijítrása idejéľe az a|ábbi lakásokban kerüljenek átmeneti elhelyezésre.

1. Dankó u. 16.II. em. 5.
2. Dankó u. 16.II. em. 8.

3. Dankó u. 20.I. em. 6.
4. Dankó u. 20.II. em. 5.
5. Dankó u.30. ilI. em. 6.

6. Dankó u. 30.fszt.5.
7. Dankó u. 34. III. em. 1.

8. Dankó u. 34.IV. em. 5.
9. Dankó u.40. tV. em. 1.

10. Dankó u.7. fszt. 4.
1l. Dankó u.20. II. em.7.
12. Dankó u.34.II. em.4.
13. Dankó u.34.II. em. 8.
14. Dankó u.34.fszt.3.
l5. Diószegi S. u. 15. II. em.29.
l6. Diószegi S. u.15.II. em.24.
I7. Diószegi S. u.15.II. em.30.
l8. Diószegi S. u.20.III. em.4.
19. Diószegi S. u.20.III. em.24.
20. Diőszegi S. u.22.I.em.3I.
21. Dobozi u. I l. I. em. 16.

22. Dobozi u. 17. fszt.S.
23. József u. 47.v. em. 2.
24. Kőris u. l0.I. em.7.
25. Lujzau. 15.I. em.20.
26' Lujza u.34. félem. 13.

27. Magdolnau.12.II. em. 43.
28. Magdolnau. 33. II. em. 4.
29. Magdolna u. 33. III. em. 2.
30. Magdolna u.33. II. em. 3.
31. Práter u. 75. I. em.32.
32. Tömő u.60.I. em.22.

Felelős: Kisfalu Kft.
HaĹíridő: 20L4. mźĄus 16.
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2.) Hozz,źýáru| a lakásokban szükséges karbantarŁási, felújítási munkák elvégzéséhez, a Képviselő-testiilet
462/20|3.(XII.18.) számű hatźrozatában bérlők átmeneti elhelyezéséľe megjelölt bruttó 25.675e Ft ,

valamint költöztetésre abruttó 915e Ft pźłllyánati foľrrás terhére. Megjelölt források tartalmazzátk a

karbantaľtĺási és felújíüási munkálatokon kívtil a kapcsolódó bonyolítrási, adminisztrációs iiryintézési,
költöztetési és mÍĺszaki ellenöri díjakat. Felkéri a Kisfalu Kft-t a sztikséges szerződések megkötésére, a
munkálatok elvégeztetésére és miiszaki ellenőrzésére, valamint akö|töztetések szervezésére.

Felelős: Kisfalu Kft.
Haĺáridő: 2014. május 16.

3.) azz.) pontban megllatźrozott feladatok bonyolításáľa felkéri a Kisfalu Kft. a bonyolítĺísi, adminisztrációs
ugyintézési, költöztetési és miĺszaki ellenőri feladatok elvégzéséért járć: dijazÁs egyiittesen - mint ügyleti
költség- 70.000,- Ft + ÁFA/|akás, mely iigyletenként számolhatók el.



Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2014. május 16.

4.) a Budapest, VIII., Nagy Fuvaros utca f6. sz,ám alatti épĺiletből átmenetileg elhelyezett azon béľlők
esetében, akiknél ahaszná|ati díj mértéke meghaladja a korábban ťlzetett bérleti dij összegét, űgy a bérlők
anyagi teľheinek enyhítése céljából a béľlakása utánfrzetett bérleti dij méľtékének megfelelőhasznźúati
díj ťrzetést á||apit meg. Az átmeneti lakásba kihelyezett bérlők ahasznźůatba adott lakás közműteľheit a
használati d(jal együtt fizetik meg a bérbeadónak.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2014. május 16.

A döntés végrehajtásźúvégzo szewezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslataaközzététel módjaľa
(megfelelő aláhúzandó!): nem indokolt hirdető tźtbl'źtn honlapon

Budapest, 2014. mźýus If .
.ĺbbrcj--.

Kovács ottó
üswezető isazsatő
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