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aYáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2014. december 8-i üléséľe

Javaslat aBudapestVIII., Bauęr S. u.9-11. fsz. 10' szám alatti lakás cseľelakásként

tör1énő b érbeadás á r a |akás gazdálkodási feladatok telj esítés e köľéb en

Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezeto igazgatő

Készíiette és leírta: Tóth Anna lakásgazdálkodási refeľens

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

ĺr d onté s el fo gadásáh oZ e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ges.

Tisztelt Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságI

I. TényáIlás, és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése:

A Kisfalu Kft. statika i vizsgá|atot végzett a Budapest VIII. Baueľ Sándoľ utca 14. szám' a|attihtsz:

35107 épületen. Mózes LászLő statikus vezetó tervező és építésügyi szakértő á|tal - a 20]4.

szeptenber 4. napján tartott helyszíni szemĺe alapján - elkészült statikai szakvélemény szerínt,,a

Iakdsokon kívüli építmény rěsz.ek nagyobbik Í,ie étet,,szélyes lÍllapotli,,. Táľsaságunk Műszaki,

Intézményi és Kozĺeľületi Iroda a szakvélem ényt az építésügyi hatóság felé továbbította.

Az épi|et bontásáľa kiadott jogeľős bontási engedélyt kovetően a tárgyí épületben lévő lakott

lakásokból a bérlőket ki kell helyezni.

Ferrtiek figyelembevételével a Tisztelt Bizottság a1069l2OI4. (IX.29.) számuhatározattwa|,azalábbj

döntést llozta..

VciľosgazdáIkodá'si és Pénzúgyi Bizottság ĺłgy dant, hogy..

hozzájáľul a Budapest VIII., Bauer Scindoľ tl. 14. (hrsz.: 35]07) szám aĺatti lakóépület

b o nĺ ás ához s zĹiks é pp s é p ít é s ugyi hat ó s ági elj ár á s me gindít ás áho z.

Felelős: Kisfatu Kft. ugyvezető igazgatója

Hatciridő.. 2014. szeptembeľ 29.

2.) felkéri a Kisfalu tft-t, hogy az építésügyi 'hatósági 
eljarás lefolytatásához szukséges

, " 

dokumentumokat készítse elő .és az építéshatósághoz nyújtsa be.

Feĺelős.. Kisfatu Kft. agyvezető igazgatója

Hatá.ľidő.. 2014. szeptembeľ 29.

3.) hozzáiárlll ahhoz, hogy a Budĺ.lpest VIII., Bauer u. ]4. száru alatti takóépületben lakó béľlők

részére a Kisĺatu Kft. a jogeľős bonĺćls,i engedéĺyt koveĺően, az alábbi ĺakásokat ajćinljafel.

n
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1.)

]. Dankó u' 30. 1 ' enl. B. 24,83 eqY féIkomfoľtos
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2. Futó u. 27' fszt. B.

3. Kis Fuvaros u. 8- 2. em. 27.

4. Lujzau. 30. l. em- 14'

5. Magdolnau. 12. 3. em. 32.

6. Práter u. 75' ]. em. 32.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ;gyvezető igazgatója
Határidő: 20l4. szeptember 29.

4') a Budapest VIII., Bauer Sándor u. ]4. szám alatti lakóépütetben lakó bérlőkkel béľbeadó az

elhelye)ésre kijelolt és cserelakásként elfogadott lakásra vonatkozóan a jelenĺegi bérleti

szerződésnek meýletően határozott, vagy hataľozatlan idejú bérleti szerződést kosson.

Felelős: Kisfaĺu Kft. agyvezető igazgatója
Határidő'. 20t4. szeptembeľ 29.

5.) a 3.) pontban kijetah és a kihelyezéshez fel nem használt lakasok visszakeľülnek az üres

Iakásállományba.

Felelős: Kisfalu ffi. agyvezető igazgatója
Hatáľidő.. 20}4. szeptember 29'

6.) fetkéri a Kisfalu ffi-t, hogy a jogerős bontási engedéĺyt kovetően a kihelyezéssel kapcsolatban a

bérĺőkkel o, ugyuź,,ĺe',Ěł i,,ai, meg, ezt kovetően a bérlők által kiválasztott lakásokat tegye

lakhatóvá, ittene a 4.) pontban meghatározottak szerint a szerződéseket kösse meg.

Felelős.. Kisfalu K/ł. t;gyvezető igazgatoja
Hcttáridő.' a jogeľős bontd'si engedéĺyt követő 90. nap

7.) a Buc?apest VIII., Bauer u. ]4. szám alatti lakóépütet bontását kovetően a megmaradt telket

e gy é ni gé p ko c s ĺb e átt ó c éIj ár a t ör t é nő has zno s ít ás r a kij el ö li.

Felelős.' Kisfatu Kft. ĺłgyvezető igazgatója
Határidő: 20I4. szeptember 29.

B.) fetkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beáIIók t)zemeltetésłlvel kapcsoĺatos feĺadatok ellátására'

Felelős. Kisfatu Kft. ĺ;gyl,ezető igazgatója

Hatáľidő. 20I4. szeptember 29.

g.) a Budapest VIII., Baueľ u. ]4, szánl alatti takóépütet bontásával kapcsolatos koltségekre

]0'000.000,-Ft-ot, a felajóntott és elfogadott cseielakások lakhatóvó tételével kapcsolatos

kaltségeĺcre 10.000'000,- Ft-ot, ,, ugyĺ,tlapkocsi-beálló kialakításával kapcsolatos koltségelĺre

3.000.000,- Frot biztosít a Józsefv1rołb,ko,.ányzat 20]4. évi költségvetésben ]I602 címen

nyilv á'nt aľt o tt eI ő ir ányzat t erhér e.

Felelős: Ki,sfulu Kft. ĺłgyvezető igazgatója

Határidő., 20I4, szeptember 29.',

A Budapest VIII, Bauer S. u' 14. szttm alattilakóépületben jelenleg 5 db lakás taláIhatő. A jelenlegi

áliapot szeľint 3 db lakásbanbérlo lakiĹ, ametybol 1 béľlohatározotI. idejű és 2bér\ohatáĺozat|an

ideiŁ uorleti jogviszolmyal ľencle1kezik, illetve f ďb |akás pedig üĺes.

A fentiekben írt tulajdonosi clöntés Íigyelernbcvételével Társaságunk Lakásgazdálkodási Iľodája

megkezdte atárgya1źÁokat a bontásra r.'1álolt épületben ta|áIhato lakások béľlőivel.

27,99 egy
38,20 egy
26,00 egy
30,00 egy
28,06 egy

komfoľt néIkali
komfort néIküli
komfort nélkúli
komfoľt nélkuli
komfort néĺküli



Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest VIII.' Bauer u. 14. fszt.3. szźrĺ alattl lakás 1

,,őbu,fétliomfortos, 26,10 mz alaptertitetĺ ĺinkoľmányzati lakás béľlője Peľger Gézavolt, aki 1999.

szeptembeľ ĺo. nap1anemunyt' Alakásban Darőczi Józsefné jogcím nétküli lakáshaszná|ó maraďt

visśza. A Budapeśt Jőzsefvźrosi Önkormänyzat Képviselő-testületének l7fl2003.(V.08.) számu

határozattnak figye1embevételével, a Tulajdonosi Bizottsága37512005.(III.30 .) sztlmthatározatáva|

1 év hatáľozott időľe szólóan hozzájáru\t a-tárgyilakás bérbe adásáhozDarőczi Józsefné részéte, azza|

a feltétellel, hogy nevezett az, egy év haIáľozott idejű bérbeadás időtartama a|att köteles hátraIékát

kiegyenlíteni. Nóvezett bérleti jogviszonyafOO5'június 20.ĺapjátőI2006.június 30. napjáig szólt.

Tekintettel arľa, hogy DarőcziJózsefné béľleti díjhátratékátmaradéktalanul rendezte, ezérÍ' ahatályos

jogszabá|yok alapján bérleti joga 2010. június 30. napjáig meghosszabbításra került, előbéľleti jog

biĺosításáv a|. Azelso 5 éveš béľleti jogviszony |ejćrtával, nevezett tészére 2010. július 1. napjátóL

2015.június 30. napjáig atárgyi lakaś ĺsmetelten bérbe ad,ástakeľült, előbérleti jog biztosítźsáva|.

A bérlo 4 gyeľmekével és 3 unokájával lakik életvitelszerűen a lakásban' Nevezett a béľleti díjat és a

bér1eti jogho'kapcsolódó egyéb kozizemi díjakat fizetik, elmaradásuk nincs.

DarőcziJózsefné tárgyilakásľa vonatkozó lakásbéľleti jogviszonyát, másik lakás béĺbeadása mellett

kívánja megszűntetni.

A Tisztelt Bizottság źĺIta| az l06glf0l4. (IX.29.) számuhatźrozatának 3.) pontjában kijelölt lakások

kozül nevezęÍtrésiéľe felajanlottuk a Budapest VIII., Dankó u. 30. 1. em. 8. sz, a|attí' a Budapest

VIII., Lujzau. 30. I. em. |4. ,,. a|atti, a Budapest VIII. Magdolna u. 12' Iil. em.32. sz. a|atti é,s a

Budapest VIII. Práter u' 75.I. em. 3f . sz. alatti lakásokat.

Ner,ezett bérleménye kozvetlenül az életveszéIyes építményrészek męllett van, ezértWízishelyzetľe

- amennyiben az éputeĺ kozvetlen étetveszélyi jeleite és a bérlő kihelyezése azonnali intézkedést

igéĺryeĺ- a Brrdapeśt vul., Diószegi S. u. 15. I. em. 14. szám a\atti I szoba, összkomfortos25,89 m2

alapteľületű és a Budapest VIII., Dobozi ut I7. ťsz.9. sz. a|atti egy szoba, komfort nélküli 28,30 m2

alapteľületĺĺ kľízislakásokat is kijelöltük a család számára'

Bérlo a megtekintésľe kiadott lakásokat nem fogadta el, döntését azza| indokolta, hogy jelenlegi

lakása teljesen felújított, 2 đb ga|ériával rendelkezik, ahol a 8 fő lakhatását meg tudják oldani.

Mindazoriáltal a megtekintett lakásokban nem lehetséges galéria kialakítása.

Fentiekre tekintettel Darőczi Józsefné kérte, hogy nagyobb alapterületű lakásokat ajánljunk fel

részére. ahol a 8 fő lakhatását meg tudják oldani.

Az MNPIII. projekt ütemének keľetében folyó kivite|ezýsi munkák során a Budapest VIII., Baueľ S.

u. 1 l. szám alatti önkoľ mányzatitulajdonú epuletben 2 db bérlos lakáshoz tcjrtént üres lakás csatolása,

illetve 2 db üľes lakás csatolása töľtént meg' a csatolásokkal komfortos lakások alakultak ki, a

lakáscsatolások építési munkája f}I4.július 11. 
"up1aigkészült 

el. A fszt. 10. és fszt. If . sz. aIatti

két ĺires lakás csatolásával kialakdď bérlemény (fszĺ I0.) á||apot?\uk megőrzése éľdekében,

.ľáľsaságurrk Műszaki ,Intézményi és Kozteruleti Irodája annak mielőbbi hasznosítását javasolta a

mĹĺszaki átadást kovetően.

A ľendelkezésünkľe á11ó ĺ.ires lakásállománybót _ a Béľĺő indokait figyelembe v1ve --Darőczi Jőzsefné

tészérecserelakásként felajánlottuk a Budápest VIII., Bauer S. u. 9.1 I. ťsz.10. sz. szám a|atti 1+ fél

szobás, komfortos, 40,10 m2 a|apterriletĺ lakast, amelyet nevezett 2014. november 2I' napján

megtekintett és elfogadott. A lakás szoba szźmaa bentlakó szeméIyek igényjogosrrltságát nem haladja

meg. A 1akás haszi,ź,|ut,u alkalmassá tétele onkormányzati fe\adat. A fent je|zett lakás felújítási

költsége bruttó 157'500,- Ft.
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Fentieket összegezve, javasoljuk a Budapest VIII., Baueľ u. 14. fszt.3. szárn a|atti lakás 1 szoba,
félkomfortos, 26,10 m2 a|apterületű lakás tekintetében Darőczi Józsefné béľlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg a Budapest VIII., Bauer S. u.
9-||. fszt.10. szám alatti 1+fél szobás, 40,10 m2 alapteľületű, komfor1os lakás haszná|atraalkalmas
állapotban történő béľbeadását, hatttrozott időľe szólóan _ 2015. június 30. napjttig, elobérleti jog
biztosításával.

Javasoljuktovábbá,hogyaBudapestVIII.BauerS.u.9-11.fszt. I0.számalattilakásrendeltetésszerű
hasznáIatra alkalmas áL|apotba tĺjrténő felújítása a 11602. címen biztosított lakások kaľbantartása
keľet tęľhére kerüliön elvégzésre.

il. A beterjesztés indoka:

A Budapest VIII., Baueľ S. u. 14' szám alatti35107lłl0 hľsz-ú |akőház 100 %-os önkoľmányzati
tulajdonban van. Az éptilet lebontása miatt jelen előterjesztéstárgyában éľintett lakás megsemmisül,
amelyre tekintettel az önkormányzat a bérlőt köteles másik lakásba elhelyezni, vagy pénzbe|i
térítéssel bérleti j o gát megv á|tani.

ilL A döntés célja' pénzügyi hatása:

A Budapest VIII., Bauer S. u. 14. sz. a|atti épületben lakó bérlok kihelyezésével az íngatIan
bontlratóvá válik.

Az önkoľmźnyzatnak a cseľelakás bérbeadásával kapcsolatos eljáľásban a csereként felajánlott és

elfogadott lakás haszná|atra alkalmassá tétele miatt bruttó l57.500,- Ft kiadása keletkezik' A
pénzĹigyi fęcĺezet a Józsefváľosi onkoľmányzat 20|4. évi költségvetésben a 11602 címen
nyilvántartott, lakások karbantartáskeľet címen rendelkezésre áll. A költségvetési átcsoportosítást a
Képviselő-testtilet a2I3/2014.(XI.05') sztlmuhatározatábanhagyta jővá (előterjesztés I5. pont).

ľ. Jogszabályikiiľnyczetismertetése:

A Budapest Józsefvárosi onko rmányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbéľ mértékéről szőIő 1612010. (III.08.) számu ľendelet ,,Bérbeadás |akásgazdálkodási
feladatok teljesítése érdekében'' címtĺ fejezet 1 1. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján:

,, (1) Lakásgazdálkodásifeladaĺok ellátása keretében töľténik a bérbeadás, ha..

b) bérbeadó az Ltv. 23. s Q) bekezdése alapján a bérlővel írásban úgy állapodott meg' hogy a
szerződés közos megegyezéssel ĺarftnő megszüntetésekor részéľe másik lakást ad bérbe,

.függetlenül attól, hog1l egyidejiÍleg pénzbeli térítésre sor kerül-e,,'

A ľendelet 1 1. $ (2) bekezdése értelmében:

,,(2) Az Ln. 23.f (3) bekezdése és a 2ő s o)-@ bekezdése alapján toľténő bérbeadóifelmondás
esetén a bértő részĺ!ľe az Ln. 26, s O-G) bekezdésében foglalt kovetelményeĺĺľlek megĹeleĺő

cserelakást kell béľbe adni, meĺyet a tl,tlajdonosi jogokat gyakorló bizottság jeĺol ki.,,
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Határozati javaslat

lf0|4.év ( . . ...hó........'nap). számuYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

1.) Budapest VIII., Bauer u. 14. fsń., 3. szám alatti lakás 1 szoba' félkomfortos,26,10 m2
alapterületű lakás tekintetében Darőczi Jőzsefné bérlővel fennálló bérleti jogviszony kĺjzcis
megegyezéssel toľténo megsztintetésérzel egyictejĹileg, másik cserelakás biztosításárral a

Budapest VIII., Baueľ S' u' 9-i1' fszt. 10. szám alatti i+fél szobás,40,10 m2 alapterületű,
komfortos lakást - a bérbeadó áĺtal nrténő bekalrczhető ólĺapot biztosítását kovetően - bérbe
adja Daľóczi Jőzsefné részére,határozott időre szólóan _ 2015.június 30. napjáig, előbérleti
jog biaosításäval.

Felelos: Kisfalu Kft.
Határido: 2014. decembeľ 8.

2.) hozzájárul alrhoz, hogy a Btrdapest VIII., Baueľ S. u. 9-1 1. fszt' i0. szám alani l+fél szobás,
40,10 m2 alapteľületű, komfortos lakás lakhatóvá tételének költsége a20I4. évi, a Józsefvárosi
onkoľmányzat á|ta| a 11602. címen biĺosított lakások karbantaľtása keľet teľhére történjen,
amelynek bľuttó költsége 157.500.- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft
Határido: 20|4. decembeľ 8.

3.) felkéri a Kisfalu Kft.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerzódés
megkötésére'

Felelős: Kisfalu Kft.
Határido: 20|5. februáľ 28.

A clöntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javaslata akozzététe| mődjára
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(megfelelő alahuzandől.): nemindokolt

Buclapest, 2014. november 27.
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