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a Városgazdálkodási

Táľgy:

Javaslat a Budapest VIII.' Kis Fuvaľos u. 8. II' em.27 . szám a|atti lakás cseľelakásként töfténő
bérbeadásáľa lakássazdálkodási feladatok teliesítése körében

Előteľjesztő:
Készítette és leírta:

Kovács ottó tigyvezeto iga4atő
Tótlr Arina lakáseazdálkodási referens
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Tényállás, és a clöntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése:

A

I(isfalu l(ft. statikai vizsgálatot végľzeÍIaBudapest VIII. Bauer Sándor utca 14. szám. alatti hrsz: 35107
épĹileten. Mózes Lász|ő statikus vezetótervezó és építésügyiszakérto á]ta| - a 2014. szeptembeľ 4. napján
t'[tľ|'aĺ'ĺhelyszíni ,szemle alapján - elkészült statikai szakvé|emény szerint ,,a lakĺźsokonkíviili építményrészek

nugyobbik

fele

életveszélyesĺÍllapotli,,. Társaságunk Műszaki, Intézményiés Kozteľületi lroda a

szakvélenrélryt az építésügyi|rďóság fe|é továbbította.

Az

épĹilet bontásáľa kiaclott jogerős bontási engedélyt követően

atźtrgyi épületben |évő lakoťt la|<ásokból a

béľloket ki ke|l lrelyezni.
Fentiek figyelembevételével aTiszte|t Bizottság a106912014. (IX.29.) szźlműhatźlrozatával,azalábbi döntést
hozta:

,,A Váľosgazdćĺlkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy..

]')

hozzújarul cl Budapesl VIII,, Bauer Sándoľ u' 14. (hľsz... 35]07) szám alatti lakóépület bontásá,hoz
s ép ít é s ügy i h aĺ ó's ági e lj ár ó s me gindí ĺás ához.

s zĹiks ége

F e l e l ő s.. Ki ýl lu K,ft' Ĺig,l, ę 2 g t ő i ga z ga
Haĺáridő.. 20I4' szeptenúeľ 29.

t ój

a

2.) fetkéri a Ki'sfuIu Kft-t, hogv az építésügyihatósá'gi eljárás lefolytatásához

szükséges dokunlentumokat

készítseelő és az épĺĺé,shatósághoznyújtsa be.

F' e l e l ő s

: Ki sfa lu KJ t' ĺłg1lv

e

z e t ćÍ i gaz

Hatciridő.. 20 l 4. szeptenłbe,ł,

3.)

2

ga t ój

a

9.

hozzdjtiľul ahlnz, hogl a Budapest VIII., Bauer u. ]4' szám alaui lakóépüIetben lakó bérlők rĺiszéľea
Kisfalu Kft. a jogerős bontási engedél1lt kovetően, az aĺábbi Iakásokat ajánljafel:
]. Dankó u. 30, ]. enl,
2. Fzúó tl. 27' fszt'

8.

8.

3. Kis [,,nlaľo,s u. 8' 2' enl.

27.

24,83
27,99
38,20

egv
egy
egy

,félkonlfurtos
konlfoľt nélkali
kołllfuľtnéIküIi

L

4. Lujzau.30. I. em. 14.
5. Magdolnau. 12. 3. em. 32.
6. Práter u. 75, I. em. 32.

26,00
30,00
28,06

eg/
eg/
eg/

komfort nélküIi
komfort nélkuli
komfort nélkali

Felelős.. Kisfalu Kft. agyvezető igazgatója
Határidő: 20I4. szeptember 29.

4')

a Budapest VIII., Bauer Sándor u. ]4. szánl aĺatti ĺakóépületben lakó bérlőkkel bérbeadó az elhelyezésre

kijel0lt és cserelakásként elfogadott lakásra vonatkozóan a jelenlegi bérleti szerződésnek megfelelően
határozott, ĺ,ag),, hatáľozatlan idejííbérleti szeľződóst kosson.

Felelős.. Kisfalu Kft. üg1łvezető igazgatója
Hatáľidő: 20l4. szeptember 29.

5.)

a 3.) pontban

kijelak és a kihelyezéshezfel nem használt lakásokvisszakerüInek az üres lakásállomónyba.

Felelős.. Kisfalu Kft. ügłvezető igazgatója
Határidő,. 20l4. szeptember 29.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-ĺ, hogy a jogerős

bontási engedélyt kovetően a kihelyezéssel kapcsolatban a bérlőkkeĺ
az egyeztetéseket kezdje meg, ezt kovetően a bérlők által kiválasztott lakásokcst tegye lakhatóvó, illetve a
4.) pontban nrcghatározottak szerint a szerződéseket kösse meg.

Felelős.. Kisfalu Kft. agłvezető igazgatója
Határidő: a jogerős bontási engedélyt követő 90. nap

7-) a Budapest
gép ko

VIII., Bauer u. ]4. szám alatti lakóépület bontását követően

c s i- b e őI l ó c é ĺj ár

a tÖľt énő has zn

o s

ítósr a kij

elö

a nlegmaľadt telket egyéni

li.

F e l e l ő s .. K isfa ltł KJt. ii gyv e z e t ő i gaz gat ój a
]-Iatóridő.. 20 I 4. szeptenlber 2 9.

8.) 'felkéri a Ki,sfalu Kft-t a gépkocsi.beállók

üzemeltetésévelkapcsolatos feladatok ellátásáľa.

F e l e l ő s .. Ki sfal u Kft. ü, gyl, e z e t ő i ga z gat ój a
IIataľidő, 20I1. szepĺember 29.

9.)

a Budapest VIII., Bauer u, I4. szánl alatti lakóépület bontásával kapcsolatos költsłźgekre l0.000.000,-Ft-

oĺ, afelajánlott és elfogadott cserelakások lakhatóvá tételévelkapcsolatos koltsége|cre ]0.000.000,- Ftot, az egyéni gépkocsi-beálló kialakításával kapcsolatos kaltségeĺcre 3.000.000,- Ft-ot biztosít a
Józsefvdrosi onkormányzat 2014' évi kÖltségvetésben] 1602 címen nyilvántartott előirányzat terhére.

Felelős'' Ifisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
ĺIatciľidő, 20 I 4. szeptembeľ 2 9.,,
szám a|atti lakóépĹiletben jelenleg 5 db lakás található. A je|en|egi á||apot
szľrint 3 db lalĺásban bórlő lakik, amelybol bérlo haÍározott. idejű és bér|ő határozat|an idejű béľleti
jĺ.lgviszonnya| renĺlelkezik, illetve 2 db lakás pedig ĺires.

A

Bucĺapest VIII, Bauer S. u.

l4.

l

f

A

f.entiękben íft tulajdolrosi dontés figyelembevéte|éveI Taľsaságunk Lakásgazdá|kodási Iľodája megkezdte a
tárgyalásokat a bontásľa kijelölt épületben ta|á|hato lakások béľloivel.

Tájékoztatjuk a Tiszte|t Bízottságot, hogy 2006' decembeľ 6. napjáto| a Budapest VIII. Bauer S. u. 14. sz. 5.
sz. a|aIti (korábban Erdélyi u. 1 4. fsz. 5. ) 1 szoba, komfort nélkij|i,31 ,27 m2 a|apteruletű önkorm ányzati |akás
béľlóje Kiss Imľe és Kiss Imľéné(született Dányi Erzsébet),határozat|anidóľe sző\őan. Atárgyi lakásban
bér|okkel életvitelszcrűen egyiitt |akik Dányi Zo|tán, gyeľmek. Nevezettek a béľIetidíjat és a bérletijoghoz
kapcso|ódó egyéb közüzemi díjakat ťĺzetlk, elmaradasuk nincs.

Kiss lmľe és Kiss Imrénétáľgyi lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyukat, másik lakás bérbeadása mel|ett
kívánják nregszűntetni.

A

Tisztelt Bizottság az 1069lf014. (IX.29.) számú határozatállak 3.) pontjában kijelölt lakások köziil

nevezettek 20l4. október 6. napján megtekintették és elfogadták a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. 8. II. ęm.
f7 . szán alatti 1 szoba, 38,20 m2 alapteriiletĺí, komfoft nélkĹi|i lakást. A lakás haszná|atra alkalmassá tétele
önkonnányzatife|adat. A fent jelzett lakás felújításiköltsége bľuttó 1'52f'500,-Ft.
Fentieket cisszegezve, javasoljuk a Budapest VIII., Bauer S. u. 14. fszt. 5. szám a|atti 1 szoba' komfort nélküli
komfonfokozatu,3|,27 mf alapterületű lakás tekintetéberr Kiss Imľe és Kiss Imréné(született Dányi Erzsébet)
béľlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megsztintetésével egyidejűleg a Budapest
VIII., Kis Fuvaľos u. 8. II. em'2J. száma\atti 1 szobás, komfortnélküli komfortfokozatťl 38,f0 m2 alapteľületii
lakás használatra alkalmas állapotban történo bérbeadását,határozatlan időre sző|őan.
Javasoljuk továbbá. hogy a Kis Fuvaros u. 8. II. em.f7 . szám a|atti lakás lrasználatra alka|mas áI|apotba töfténő
felÚljítása a 11602. címen biztosított lakások kaľbantaltása keľet teľhéľekerü|jön elvégzésľe.

II.

A beteľjesztés indoka:

A

BLldapest VIII., Bauer S. u. 14. szám a|aÍti35107lAl0 hľsz-ú |akőház l00 %-os onkormálryzatitulajdonban
vall. Az épüIet lebontása miatt a |akás megsemmisül, az onkormányzat a bérlőt köte|es másik |akásba
e llre lyezn i, v agy pénzbeli téľítéssel bérleti j o gát megváltani.

ilI.

A döntés célja, pénziigyi hatása:

A Budapest VIII., Bauer S. u.

14. sz. a|atti épületben lakó bérlők kihelyezéséve|azingaÍLan bonthatóvá válik.

Az önkormányzatnak a cseľelakás bérbeadásával kapcsolatos eljárásban a cseľeként fe|ajánlott és e|fogadott
lakás lraszná|atra a|kallnassá tétele miatt bľuttó 1.5ff .500,- Ft kiadása keletkezik' A pénzugyi fedezet a
Józsefuárosi onkoľn,iányzat20|4' évi koltségvetésbella1160f cínren nyilválltartott, Iakások karbantańáskeľet

cíIneĺrrendelkezésre áll.
|latár ozatában hagyta

Iv.

j

óv

á

A

költségvetési átcsopoftosítást a Képviselő-testüIet a f13lf014.(Xl.05.) szálĺtl

(e l őt

eľj e s z t és ] 5. p onĐ

.

JogszabáIyiktirnyezetismeľtetése:

A

Budapest Józsefváľosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának fe|tételeirol, r,,alamint a
lakbér ménékérőlszó|ő 1612010. (ilI.08.) számú ľendelet ,,Bérbeadás lakásgazdá|kodási fe|adatok teljesítése
érdekében'' című fejezet l 1. $ (l) bekezdés b) pontja a|apján:
,,

(I) Lakásgazdólkodásifeladatok
h,l béybeadó az Lĺv. 23.

s

o

eĺlátása keretében történik a bérbeadás,

ha..

bekezdése alapjcin a bérlővel írósban úgy óllapodott nxe4, hogy a szerződés

ko::os nlegegglezéssel töľténő megszüntetésekor részéremásik lakást ad bérbe, fiiggetlenül attól, hogy
e gy idej {Íl e g p énzb e l i t é r ít ésr e s or keľüI - e,,,

A ľendelet l1.

$ (2) bekezdése értelmében:

s o)-@ bekezdése alapjón történő bérbeadóifelmondas esetén a
26,
bekezdésében
bérlő részéreaz L^l.
foglalt kovetelményelrłlek meýlelő cserelakást kell bérbe
s 0-Q)
jogokat
gyakorló bizottság jelöl ki.,,
adni, ruelyeĺ a tulajdonosi
,,(2) Az Ln,. 23'S Q) bekezdése és a 26.

Határozatijavaslat
lf}|4.év (.........lró...'.....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi bizottság

Ĺrgy dönt, hogy:

l.)

a Budapest VIII., Bauer S. u. 14. fszt' 5. szám a|aÍÍ.i1 szoba, komfort nélküli komfortfokozatű,31,f7
m2 alapterületű lakás tekintetében I(iss Imľe és Kiss Imréné(szüIetett Dányi Erzsébet) bér|okkel

fennálló bér|eti jogviszolly közös

megegyezéssel történo megszĺintetéséve|egyidejűleg, másik

cserelakás biztosításával a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. 8. II. em' f7 . szám a|atti 1 szobás' komfoft
nélkĹili komfoftfokozatű38,20 m2 alapterületű lakást - a bérbeadó által torténő bekolnzhető áIlapot
biztosĺtasát kovetően - béľbeadja Kiss Imre és Kiss Imréné(sziiletett Dányi Erzsébet) részére,
hatttr ozat|an idóre s zó l óan.
Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 20 14. november f4.
f

a|rhoz, lrogy a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. 8. II. em.27. szám a|atti l szobás, komfort
nélküIi komfoľtfokozatű 38,f0 m2 alapterületű lakás laklratóvá tételénekköltsége a f014. évi, a
Józsefuárosi tnkormányzat á|ta| a I160f' címen biztosított lakások karbantartása keľet terhéľe
történjen, arnelynek bruttó költsége 1.522.500,- Ft.

,) hozzájárul

Felelos: Kisfalu Kft.
I-latáridő: 20l4. november f4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft.-t
FeIelős: KisfalLr Kft.
Határido: 20l5. január

3l

a határozat

1

') pontjában

foglalt megállapodás és béľletiszerződés rnegkötésére.

.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisňlu Kft.

A lakosság széles koret érintő döntések esetén javaslataakozzététel módjára
(megfe|elő alá|iúzandó!): nem indokolt
hirdeto táblán

honlapon

Budapest, 2014. novelnber 13.

Kovács ottó
ugyvezető igazgatő
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