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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás' és a dłintés tartalmának részletes ismertetése:

A Budapest Főváros VIII. kertilet ]őzsefváros onkormányzat Képviselő-testülete a|55/20l4.(Vill.
27 .). számuhatározatának 5.) és 6.) pontj tĺban, az alábbi döntést hozta:

a) keztleményezi a Pro Regio Kozhasznú Nonprofit Kft felé a KM)P.5'].]/B-]2-k-20]2-000]
azonosítĺi sztÍmťł, a Budapest-Józsefiáľos Magdolna Negyed Program III. tárgyában kont
ĺcimogaĺcÍ,si s,zerződé,s nlĺjdosításaÍ, meĺynek keretében a Budapest VIII. kerüIet, Lujza utca 22.

,szám alaĺÍi onkormcInyzati tulajdonban ĺévő lakóépület részleges funkcióváltásćlĺ és ezzel

egyiĺtejtiĺeg a fetújítćlsi pro7ram. módosítását, oly módon, hogy a Budapesĺ VIII. kerület, L4iza
tlĺca 22. szánl aĺaĺti onkormányzati tulajdonban lévő lakóépület ,,B,,épüĺetrész részlegesen

lebonĺásru kerť)l, a megmaľadó éptiĺetrész alapjanak megerősítése, a túďaĺ kialakítása és a belső

honllokzaĺ fellijítcísa mellett, az ,,A'' épüIetrészre vonatkozó, a pályázat szerinti, műszaki

ta.rĺalom megtarĺasa és a ĺakóépüIeĺ.fell'Lfításara vonatkozó osszes kolĺség nlegtaľtása mellett.

b).fetkéri a polgáľmestert a módosítasi kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum

aláírásúľa.

a)íelkéri a Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatójćłĺ a Lujza uĺca 22. szám alatti lakóépületfelújítására
vonatkozó nlódosíĺoĺt Íerydokumentációitźnak és a szülĺséges engedéĺyek beszerzésére.

b) clz éptiĺetré.,,.z bontd,s'ćlra és alábbi kiegés,zítő koltségeire a 2014. évi koltségvetésben 32.000

ezer fbrintot bizĺosít a II107-0I címen ĺervezett általános,tarĺaĺék terhére onkénĺ vcÍllalt

ĺělcrcĺaĺkénĺ és t 5.494 ezer.forinh'a elĺízeĺe's koĺelezeĺĺségeĺ vdllal a 2015. évi koltségveĺés terhére

tl .fe ĺ ha lłno z ci.s i b ev é ĺ e l e k t e r hé r e.

6.



Fedezet igény 20]4 évre nettó költséq Ft bruttó kökség Ft

kiviteĺ,ező nem elszdmolható
r áfo r dít ás ąinak kiíizet é s e

4 000 000 5 080 000

Bontási terv készítése, engedélyeztetés 769 393 977 129

Kikoltozte tés (vé gle ges) I9 827 457 25 180 871

Kikt)l tôzt e t é s (l eb o nvo lítás ) 600 000 762 000
Fedezet igény 2014 évre 25 196 850 32 000 000

Fedezet igény 20]5. évre nettó koltség Ft bruttó kaltség Ft

Epületbontós r I 800 000 14 986 000

MĹíszaki eĺlenőrzés 400 000 508 000
Fedezet igény 20]5 évre 12 200 000 I5 494 000

c) a b) pontbanfoglaltakmiatt az onkormányzat kiadás I ] 107-0I cín m,Ĺĺkodési cél és általános
tartalékon belĹil az áĺtalános tartalék _ kÓtelező feladat - előirányzatľóĺ 32.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a ]]604 MNP III, cím kiadós - rjnk,ćnt vdllaĺt feladat - dologi előirányzatra
22.000,0 e Ft-ot, fetújítási kiadási előirányzatra ]0.000,0 e Ft-ot a Lujza u. 22. szám alaĺti épület

részleges bontĺźsa miatt.

d) /btkéri a polgármestert, hogy a határozatban fogĺaltakat a 20]4. évi költségveĺés

módo sítcÍsćlnál é s a 2 0 ] 5. évi kol ts é gvetés kĺtszítés é néI ve gye fi gyeĺembe.

A Tisztelt Bizottság a 1O68lf0|4. (IX.29.) számuhatározatátva|, az a|ćtbbi döntést hozta:

,,A L,tirosgazĺlálkodási és Pénzügłi Bizottság úg1l dołlt, hogy..

I.) hozzájťlrul ahhoz, hogl a Buđapest VIII., Lĺljza u. 22. számú lakóépüĺeĺ B. épüIetrészében lclkĺi

bértćíi, illeĺve hasznáĺói részére a Kisfalu Kfĺ. a.jogerős bontási engedéĺyt kovetően. clz ąlúbbi

la'kós o kat aj ánlj a fel.

].) Dankó u. ]7. I. em. ]9. 28,90 eg/ komfort nélkult

2.) Dankó u' ]7. III. em. 25. 38,10 eg/ félkomforĺos
3.) József u. 59. I. em' ] I. 8],62 egy+hóromféI komfortos

4.) Kcilvária u. ] 0/A' fszt. l. 22'70 egy komfortos

5.) Kisfutudy u. 10-12. fszt. 10. 32,71 egy komfortos

ő.) Kőris l'ĺ. 4/a. I' em. I0. 28,70 egy konlfort nélkuli

7 ) Kőris u. 4/a. I. em. ]4. 25,40 egy komfort nélkali

B.) Kőris u. 4/a. II. em. 23. 25,40 egy komfort néĺkali

9 ) Lujza u. 15. fétemelet 7. 28,50 egy komfort nélkuli

10.) Luiza u. 22. L em. I I. 37,00 egy komJortos

l }.) Totnai L. u. 2]. féIemetet t 1. 28,89 egy komfortos

Feleĺős. Kisfalu Kft' ĺigyvezető igazgatója
I-Iatáľidő.. 20I4. szeptember 29.

2.) a Buĺlapest VIII., Lujza u. 22' szám aĺatti lakóépület B. épüĺetrészében lakó bérlőkkel bérbeadó

az elhei1,ezésre kijeĺölt és cserelakásként etfogadott lakásra vonątkozóan, a jelenlegi béľleti

s z er ző dé s ne k me gfe l e l ő e n hat ór oz at ĺ a n idej {i b é r l et i s z e r z ő dé s t kö s s o n.

Felelős' Kisfalu Kft. agyvezető igazgaĺója
Haĺáridő.. 20l4. szeptember 29.

)



j.) a Budapest VIII., Lujzau. 22. szóm alatti lakóépiilet B. épüĺetrészében lako jelenleg jogcím nélkulĺ
lakáshasznólókkal bérbeadó az elhelyezésre kijeIolt és cserelakáslaźnt elfogadott laknsľa
vonatkozóan, 3 havi időtartamra határozott idejű hasznáĺati mególlapodást kösson.

Feleĺős. Kisfalu Kft. ĺłgłvezető igazgatója
Határidő.. 20l4. szeptember 29.

,1 
4 ) az I.) pontban kijelÓlt és a kihelyezéshez fel nem hasznáIt laknsok visszakerüĺnek az üres lakás

dllományba.

FeleIős. Kisfaĺu Kft. ug1nezető igazgatójai H,táritlő.. 20l4' szeptember 29.

l 5.) .Í'elkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kihelyez,éssel kapcs,olatban a bérlőkkel és hasznáIókkal az
,, egyeztetésekeĺ kezdje meg, ezt kovetően a bérlőĺr/lakashasznáIók által kivólasztott lakásokat tegye
I lakhatóvá, iĺIene a 2.) és j.) pontban meghaĺórozottak szerint a szeľződéseket kosse meg.

, h,elelcjs.. Kisfalu KfĹ ĺigyvezető igazgatója
, Hataridő.. a jogerős bontási engedélyt követő 90. nap,'

l A Budapest VIII., Lujza a. 22, szám a|atti épĹilet részleges bontásra kijelölt épületszárnyában

' osszesen 12 ďb lakás van, amelyből 5 db lakás bérleti joggal terhelt, 3 db lakás jogcím nélküli
i lakáshaszná|ő á|tal lakott. és 4 db lakás üres.

A fentiekben írt tulajdonosi döntések figyelernbevételével Táľsaságunk Lakásgazdálkodási Iľodája

; megkezclte a tárgyaIásokat a tźtľgyi épület részleges bontásra kijelölt épületszáľnyźlban ta|áIhatő

' lakások bérlőivel, illetve jogcím nélkĺili lakáshasznáIóiva|.

Táiékoztatjirk a'fisztelt Bizottságot, hogy 200l. április 25. napjától a tsudapest VIII. Lu.iza u.{-

- 

száln a\attl f szoba, komfortos, 53,44 m2 alapteľiiletű önkormányzati \akás kizárólagos
béľI ój e- határ ozatlan időľe szó ló an.

l n. árgyi lakásban béľlővel életvitelszerűen együtt lakik két gyeľmeke. Nevezett a bérleti díjat és a

' bérleti joghoz kapcsolódó egyéb közĹizemi díjakat ľendszeresen ťlzeti, elmaľadása nincs.

i

' {I-l tirgyi lakásľa vonatkozó lakásbéľleti jogviszonyát, másik lakás bérbeadása mellett

i kívánja megszĹrntetni'

. A Tisztelt Bizottság az 106812014. (IX.29.) szźtműhatározatának l.) pontjában kijelolt lakások közül

nevezett részére megfelelő lakást felajánlani nem tudtunk , ezért a Budapest VIII., Magdolna u.tD
. l,Ja|} szám a|atti - jeĺenlegi lakásóval azonos paramĺźter.Ĺ; - 2 szoba, komfortos, 56,37 mf
. 

alapteľületű lakást jelcĺltük ki szźtmára. A bérlo a lakást 20|5. január 05. napján megtekintette és

. .lfo.sadta. A lakás haszrlá|aÍra alkalmassá tétele önkormányzati feladat' A fent je|zetÍ" lakás felújítási

költsége bľuttó: 2.713.050,- Ft.

i

ł Tájékoztatjuk a ].isztelt Bizottságot, hogy azelfogadott- Budapest VIII., Magdolna u.-Ž-
i 5 zcím - lakás részletes felújítási költségét, munkanemenként tagolva a jelen előterjesztés mellékletét

kép ező fe lúj í t ás i ko lt s é g b e c s |é s tartaLmazza.

Fentieketösszegezve,javasoljukaBudapestVIII.Lujzau.tszámalattifszoba,
komfortos' 53,44 m2 a|aptertiletű lakás tekintetében (IĽbérlővel fennálló bérleti

jogviszony közos megegyezéssel történő megszÍintetésével egyidejűleg a Budapest VIII., Magdolna



u.íIIII szám alatti 2 szoba,56,37 mf alapterĹiletű, komfortos lakás lrasznźĺIatraalkalmas
állapotban toľténő bérbeadását, hatźlrozat|an iđőre szólóan.

Javasoljuk továbbá, hogy a Budapest VIII.' Magdolna u.ĺE szám a|atti lakás hasznáIafia
alkalmas állapotba történő felújítása a l1604 címen nyilvántartott MNP III. önként vállalt feladat,

Lujza u' 22. felúj ítási ker et f0 I 4 . évi pénzmar ađv ány a terhére torténj en.

il. A beterjesztés indoka:

A Budapest VIII., Lujza u. 22. szám a|atti 34424lN0 hľsz-ú |akőhźa 100 %-os ĺinkormányzati
tulajdonban van, és HVT-II. területén helyezkedik e|. Az épület jobb oldali éptiletszárnyának
lebontása miatt a lakás megsemmisül, az önkoľmányzat a bérlőt koteles másik lakásba elhelyezrri,

vagy pénzbeli térítéssel béľleti jogát megvá|tani.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

A Budapest VIII.' Lujzau. f2. sz. a|atti épület bontásra kijelolt épületszárnyában lakó bérlők/jogcím

rré lktil i lakáshasznál ók kihelyezés éve l az ingatlanrész bonthatóvá válik.

Az önkormćnyzatnak a cserelakás bérbeadásával kapcsolatos eljárásban a csereként felajárrlott és

elfosadott lakás haszntiatraalkalmassá tétele miatt bruttó 2.713.050,- Ft kiadása keletkezik.

A pérrzĹigyi fedezete a Józsefváľosi onkormányzat
vállalt feladat, Lujzau'2f. felújítási keret 2014. évi

IV. Jogszabályikiirnyezetismertetése:

a 11604 címen nyilvántartott MNP III. önként
p źnzmar adv ány án b i zt o s ít o tt.

A Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásálrak feltételeiľől,

r,alamitrt a lakbéľ méftékéľől szőIó 1612010. (III.08.) számű rendelet ,,Bérbeadás |akásgazdźllkodási

feladatok teljesítése Ćr.ĺlekében'' címrĺ fejezet 11. $ (l) bekezdés b) pontja alapján:

,, (l) Lakasgazdálkodĺj.sifeladatok e.ĺ.látása keretĺźben torténik a bérbeadás, ha.-

b) bérbeadó az Ltv. 23. ś o bekezdése aĺapján a bérlővel írásban úgy állapodott meg, hogy a
-l szerző,clé,s* kozas meg:egyezéssel torténő megszüntetésekoľ részére másik lakást ad bérbe,

'fl)ggetle,nül attcil, hogł egyidejlileg pénzbeli térítésre sor kerül-e,,,

A ľerrdelet 1l. $ (2) bekezdése éľtelmében aLtv.23.$ (3) bekezdése esetén a bérlo részére aLtv.26.

5 (t)-(3) bekeżdeseben tbglalt követelményeknek megfelelő cserelakát kell bérbe adni, melyet a

tulaj donosi j o gokat gyakoľló bizottstĺgj elöli ki.

Határozatijavaslat

....l2O15.év (... . . ....hó.........nap). szám,űYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat':

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dont, hogy: h. iż.

l')aBudapestVIII.Lujzau.{Dszáma|attifszoba,komfortos,53,44m2alapterületű
lakás tekintetébenlI béľlővel fennálló béľleti jogviszony kozös megegyezéssel

torténo megszüntetésével egyidejűleg' másik cserelakęs ,'biztqsításával a Budapest VIII.,

Magdolna uJIl szám a|atti I szoba,56,37 m2 alaptęgiletű, komfortos lakást - a

b,źrbeadóáItaĺĺarftnőbekaĺĺazhetőciIIapotbiztosításátkovetően-bérbeadjaĺÜ
r észére, határ ozatlan időre szólóarr.



Fe.lelős: I(sfalu.Kft.
Határidő: 2015. február 28.

2.) hozzĄárul ahhoz, hogy a Budapest VIiI., Magdolna u. tID szám alatti f szoba,

56,37 m2 alapterületű, komfortos lakás lakhatóvá tételének kciltsége a ||604 címen
nyilvántartott Lujza u. z2. felújítása - MNP III. Önként vállalt feladat - 20|4. évi
pénzmaľadvány terhére tĺirténjen, amelynek bruttó költsége 2.713.050,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľido: 2015. februáĺ 28.

3.) fetkéri a Kisfalu Kft.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szeľződés

megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2015. februáľ 28.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles kciľét érinto dontések
(nregfelelo aláhúzandó!): nemindokolt

Budapest, 2015. januar' I9.
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Vagyon l<ezelési Divízio

Onkormánrzati Házkeze|ő |roda

Budapest' 20l5. január20. Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkezę|ó lroda

Budapest Vl||: kerü|et Magdolna u ĺII 56 m2 komfortos |akás fe|újítási koltségbecs|és munkanemenként
részIeteaĺe

ssz, érĺntet helyiség érĺntet szerkezet Iakás felriiítás munkanemenként rész|etezve becsü|t kö|tség (Ft.)

I osszes fal va koIatiavítás 1"50 000

2 osszes fal tisztasági festés 400 000

szoba padló pa rkettajavítás csiszo|ás 80 000

4 osszes nyí|ászárók ajtó, ablak, csiszo|ás, passzítás, mázo|ás 350 000

5 CiTSSZeS berendezési tárgyak wc javítás , vi||anyboy|er. gáztűzhe|y mos4p 1_20 000

-6

7

osszes elektromos há|ózat felÜ|vizsgá|at, jaVítás L95 5L2

osszes sázvezeték felújítás iizembe he|yezés (pĺros jogĺ zár) 450 000

8

9

összes szennvvízvezeték fe| ü|vizsgá|at, javítás 80 000

osszes vízvezeték felü|vizsgálat, ĺavítás 80 000

osszesen: 1 905 512

bruttó összesen f 4fo ooo

tarta|ék keret 5% 121 000

összesen: 2 54L OOO

bonyolítási díj5% rzl o50

összesen: 2 668 050

KoItöztetési koItsée 45 000

összesen bruttó: _]l_13_9so


