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ELoTERJESZTÉS
aYárosgazÄálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. január 26-ai ülésére

JavaslataBudapestVIII.,Lujzau.{Dszáma|atti1akásravonatkozóan

-bérlő 

bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való
megsztintetésére' másik lakás bérbeadása mellett.

Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Tóth Anna |akás gazdálko dási ľeferens

A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dci ntés e 1 fo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szük sé ges.

Melléklet:aBudapestVIII.,Szerdahelyiu.(Dszáma|attilakásfelújításiköltségbecslése

Ti saelt Y ár o s gazđálkodás i és PénzĹigyi B izottság !

I. Tényállás' és a diintés ttta|mának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľos onkormányzat Képviselő-testüIete a|55l20l4.(VIII'
27 .). szźĺnuhatározaÍának 5.) és 6.) pontjában, az alábbi dĺjntést hozta:

',5. Cl) kezdenlényezi a Pro Regio KÓzhasznú Nonprofit Kft. felé a KM)P-5.1.1/B-]2-k-2()]2-0()0I
azonosító számú, a Budapest-Józse.fváros Magdolna Negyed Program III. tárgyćłban ĺu;tĺ;tĺ
támogatási szerződés mĺjdosítását, meĺynek keretében a Budapest VIII. kerüIet, Lujza utca 22.

szcÍm aĺaĺti önkornzányzati tulaidonban lévő lakóépület részleges .funkcióváltósát és ezzel
egyidejlileg a felújítúsi program módosítósát, oly módon, hogy a Budapest VIII. kerület, Lujza
utca 22. szcÍm alatti önkormányzati ĺuĺajdonban ĺévő lakóépület ,,B,,épüĺetrész részĺegesen
lebontásra kerül, a megmaradó épülen.ész alapjának megerősítése, a tĹ;zÍal kiaĺakítása és a belső
homlokzat felújíĺása mellett, az ,,A'' éptiletrészre vonatkozó, a páIyózat szerinti, múszaki
taľtalom megtartása és a lakóépuleĺ felújíĺćlsára vonatkozó Összes koltség megtartdsa mellett.

b) felkéri a polgármestert a módosítási kéreĺem és ahhoz knpcsolódó valamennyi dokumentum
aláírására.

6. a) J.elkéri a Kiýłlu Kft. ügvezető igazgcltóiát a Lujza utca 22. szám alatĺi lakóépuletfelúĺítására
vonaĺkozó nlódosíĺot tervdokumentácioĺcinak és a szüĺcséges engedélyek beszerzłźsére.

b) az épüleĺľész bontcÍ,sára és alábbi kiegészítő kaltségeire a 20I4. évi koltségvetĺlsben 32'000
ezer forintoĺ biztosĺt a ]]]07-()] címen tervezett általónos tartalék terhére önként vállalt

feladaĺkénĺ és, I5.494 ezerforinh"a előzetes kotelezetĺs,égeĺvállal a 20]5. évi koltségvetés ĺeľhére
a.felhaĺmozás i bevé tel ek terhére.



Fedezet igény 20I4 évre nettó kÓĺtség Ft bruttó kalrcég Ft

kivitelező nem elszámolható
r áfo r dít á s ainak kiĺiz e t é s e

4 000 000 5 080 000

Bontási terv készítése, engedélyeztetés 769 393 977 129
Ki kö ĺtoz t e t é s (v é gl e ge s ) I9 827 457 25 180 871
Ki ko l t o z te t é s (l e b onyolíĺás) 600 000 762 000
Fedezet igény 20]4 évre 2s 196 850 32 000 000

Fedezet igény 20]5. évre netó kaĺrcég Ft bruttó kaĺrcég Fĺ

Epületbontás I I 800.000 I4 986 000
Műszaki elĺenőrzés 400 000 s08 000
Fedezet igény 20]5 évľe r2 200 000 I5 494 000

c) a b) pontbanfoglaltak miatt az onkormányzat kiadás ] 1107-01 cím műkadési cél és általános
tartalékon belal az óltalónos tąrtalék _ katelező feladaĺ - előirányzatról 32.000,0 e Ft-ot
ćltcsoportosít a ] 1604 MNP lil. cím kiądás - ĺ)nként vóllaĺt feladat - dologi előirányzatra
22.000,0 e Ft-ot, feĺújítóSi kiaddsi előirónyzatra 10.000,0 e Ft-ot a Lujza u. 22. szám alatĺi épüIet
r é szlege s bonĺás a miatt.

d) felkéri a polgármestert, hogy a' határozatban foglaltaknt a 20]4. évi kc;ĺtségvetés
módos íĺásdncil és a 20 ] 5. évi koltségvetés készítě"sénét vegye figyelembe.

A Tisztelt Bizottság a |068120|4' (IX.29.) számuhatározatával, az a|ábbi dclntést hozta:

',Á ĺltiros,gazdcÍlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dan, hogy..

I.) hozzájárul tlhhoz, hogy a Budapest VIil., Lujza u.22. számúlakóépület B. épüleĺrészébenlakó
bérlői, illeĺve hasznáĺói részére a Kisfaĺu Kft. a jogerős bontási engedélyt kovetően, az alábbi
l a kás o kat aj anlj a fe ĺ..

].) Dankó u. 17. I. em. ]9. 28,90 egy komfort néIhilt
2') Dankó u. ]7. III. em. 25. 38,10 egy feĺkomfoľtos
3.) József u. 59. I. em. ]I. 8],62 egy+hóromfél komfortos
4.) Káĺyária u. ] 0/A. 'fszt I . 22,70 egy komfortos
5.) Kisfaludy u. ] 0-12. .fszĺ. I0. 32,7 ] egy komforĺos
6.) Kőri,s u. 4/a' I. em. ]0, 28,70 egy komforĺ nélkuli
7') Kőris u. 4/a. I. em. ]4. 25,40 egy komfort nélkuli
B-) Kőris, l'l. 4/a. II. em. 23' 25,40 egy komforĺ nélkuli
9.) Lĺ1jza u. Ií.,félemelet 7. 28,50 egy komforĺ néIkali
10.) Lujza u. 22. I. ent. I I. 37,00 egy komfortos
I l.) Tolnai L. u. 2 ]. féIemelet ] ]. 2B,B9 egy komfortos

Feĺelős. KisJillu Kft. ugyvezető igazgatója
Hatóridő.. 20I4. szeptember 29.

2.) a Budapest VIII', Lujza u. 22. szám aĺatti lakóépület B. épületrĺźszében lakó bérlőkkeĺ bérbeadó
az elhelyezésre kijelölt és cserelakásként eĺfogadotĺ lakásľa vonatkozóan, a jelenlegi bérleti
s z e r z ő dé s ne k m e gfe l e l ő e n hat ár o zat l an idej ti b é r l e t i s z e r z ő dé s t krj s s ö n.

Felelős. Kisfalu Kfĺ. agyvezető igazgatója
Határidő. 20]4. szeptember 29'



3.) aBudapestVIII.,Lujzau.22.számalattilakóépületB.épületrészébenlakójelenĺegjogcímnélkuli
lakáshasznóĺókkal bérbeadó az elheĺyezésre kijelah és cserelakásként elfogadott lakásrcl
vonatkozóan, 3 havi időtartamra határozott idejű használati mególĺapodást kosson.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatója
Határidő.. 20l4. szeptember 29.

4.) az l.) pontban kijelolt és a kihelyezéshez fel nem használt laknsok visszakerülnek az üres lakas
állományba.

Felelős. Kisfalu Kft. agyvezető igazgatója
Határidő.. 2014. szeptember 29.

5.) .felkéri a Kisfalu Kft-t, hog1ł a kihelyezéssel kapcsolatban a bérlőkkel és hąsználókkal az
egyeztetéseket kezdje meg, ezt kovetően a bérlőĺďlakáshasználók által kiváĺasztott ĺakásokat tegye

lakhaĺóvá, illene a 2.) és 3') pontban meghaĺározottak szerint a szerződéseket kosse meg.

Felelős. Kisjhlu Kft. agyvezető igazgatója
Hątáridő.. a jogerős bontási engedélyt kovető 90. nap''

A Budapest VIII', Lujza u, 22. szám a|atti épület részleges bontásra kijelölt épületszárnyában
összesęn |2 đb lakás van, amelyből 5 db lakás bérleti joggal teľhelt, 3 db lakás jogcím nélküli
lakáshasznalő á|tal lakott. és 4 db lakás üres.

A fentiekben írt tulajdonosi döntések figyelembevételével Társaságunk Lakásgazdálkodási lrodź4a
megkezdte a tárgya|ásokat a tźrgyi épület részleges bontásľa kijelölt épületszárnyában található
lakások bérloivel, illetve jogcím nélküli lakáslrasználóival.

Tájékoztat1uk a.fisztelt Bizottságot, hogy 1991. ápiIis24. nap1túól a Budapest VIII. Lujzau.llb
Üszánlalattilszoba,komÍbftos,32,74m2alapteriiletiĺlakásĺjnkoľmányzatilakásbérlójilr
EésGVott.ÜllIlbérlőtársijogviszonya2003.december23.
napJa lmegszűnt, a lakás kizáľólagos bérlője 2003. decembeľ f4. napjátő|

Bérleti szerződése határozat|an időre szól. Nevezett a ĺopH Lakásügyi
osztá|ya á|tal avI-2568/2O08. szłímon jóváhagyott tulajdonosihozzájárulással a fentiekben körülírt
lakásra taľtási szerződéssel rendelkezik. Eltaľtója:e!

A tárgyi lakásban bérlővel életvitelszerrĺen egyĹitt lakik eltaľtója(Ir Nevezett a bérleti

díjat és a béľleti joghozkapcsolódó egyéb közuzemi đíjakat rendszeľesenťlzeti, elmaradása nincs.

-árgyi 

lakásra vonatkozó lakásbéľleti jogviszonyát, másik lakás bérbeadása

rnel lett kívánj a megsziĺntetni.

A 'Iisztelt BizoÍtságaz 1O68lfO|4. (Ix.29.) számuhatározaÍának l.) pontjában krje|ĺĺIt lakások köztil

nevezett részére megfelelo lakást felajánlani nem tudtunk, ezérÍ. a Budapest VIII', Szeľdahelyi Lr.|D
Jsz. alatti - jelentegi takásćuaĺ azonos paraméteľű - 1 szoba, komfor1os komfoľtfokozatu,

3f,O0 ĺnf alapterületű lakást jelölttik ki számára. A bérlő a lakást 2015. januáľ |f. napján

megtekintette és elfogadta. A lakás használatraalkalmassátétele önkormányzaÍi feladat. A fent jelzett

lakás felújítási költsége bľuttó: 3.I4z.|24,. Ft.

TájékoztatjukaTiszteltBizottságot,hogyazelfogadott-BudapeStVIII.,Szerdahelyiu.C
lakás részletes felújítási költségét, munkanemenként tagolva a jelen előterjesztés mellékletétképezó

Íě l új ítás i kö ltsé g b ec s\és tafta|mazza,



Fentieket osszegezve, javasoljuk a Budapest VIII. Lujza u.|D szám alatti l szoba, komfortos,
32,74 m2 alapteľületű lakás tekintetében 

- 

bérlővel fennátló béľleti
jogviszony közos megegyezéssel történő megszĹintetésével egyidejűleg a Budapest VIII., Szerdahelyi
u.Eszámalatti1szoba,3f,00m2alapterĹiletű,komfortosIakáshaszná|atraalkalmas
ál l apotban tĺjrténő bérbeadását, hatát ozatlan időre szó lóan.

Javasoljrrk továbbá, hogy a Budapest VIII., Szerdahelyi u.(II szám a|atti lakás haszná|atra
alkalmas állapotba tĺjrténő felújítása a |1604 címen nyilvántartott MNP III. önként vállalt feladat,
Lujzau' f2. felújítási keret 2014. évi pénzmaradványa terhére töľténjen.

II. A beterjesztés indoka:

A Budapest VIII., Lujza u. 22. szźlm a|atti 34424/A10 hľsz-ú |akóház 100 %-os onkoľmányzati
tulajdorrban van, és HVT-II. teľületén helyezkedik e|. Az épület jobb oldali épületszárnyának
lebontása lniatt a lakás megsemmistil, az önkormányzat a béľlot köteles másik lakásba elhelyezni,
vagy pérrzbeli térítéssel bérleti jogát rnegváItani.

Iil. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

A Budapest VIIi., Lujzau.22' sz. a|atti épület bontásra kijelölt épületszárnyában lakó bérlőlďjogcím
né l kĹil i lakáshas ználók kihel yezés ével az ingat|anrész bonthatóvá v á1 ik.

Az önkormányzatnak a cserelakás béľbeadásával kapcsolatos eljarásban a csereként felajánlott és

elÍ-ogaclott lakás haszná|atraalkalmassá tétele miatt bruttó 3.I42.124,- Ft kiadása keletkezik.

A pénzügyi feclezete a Jozsefvárosi onkoľmányzat a 11604 címen nyilvántartott MNP III. önként

vállalt feladat' Lujzau.22. felújítási kęret20|4. évipénzmaradványán biztosított.

w. Jogszabályi köľnyezet ismertetése: !

'\ . 'i t'. .. '1łir r ''ł

A Budapest Jizsefvárosi oq}<oľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiľőI'

ilvalamint a lakbéľ mérték{ről szőIő |6lfO10. (III.08.) szttmll ľendelet,,Bérbeadás \akásgazdźtlkodási

feladatok teljesítése érdekében'' című fejezet 1 1. $ (l) bekezdés b) pontja alapján:

,, (l) Lakćłs,gazdálkodási.fetadatok elĺátása keľetében tr;rjténĺk o ľĺ,beadas, ha..

:i. , -i

b) béľbeadó az L^l. 23. s 0) bekezdése atapján a bérĺőveĺ írósban úgy állapodotĺ meg, hogy a

szerződés kozos megegyezéssel torténő megszüntetésekor részére másik lakást ad bérbe,

i 'fug4etlenl|jĺ atĺól, hog1l egyidejíĺleg pénzbeli térítésre sor kerüĺ-e,,'

A ľendelet 1 1. $ (2) bekezdése értelmében aLtv' 23.$ (3) bekezdése esetén a bérlő részére aLtv.26.

$ (1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő cserelakát kell bérbe adni, melyet a

tulaj d1no si j o gokat gyakoľló bizrttságj elö li ki.

Határozati javaslat
lfO15.év ( ..'lró.........nap).számuYtrosgazdálkodásiés Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII. Lqza u.II. szám aIattj I szoba, komfofios, 32,]4 m2''alapteriiletű

lakástekintetébentbérlővelferurállóbérletijogviszonykozcjs
megegyezéssel tcirténő megszüntetésével egyidejűleg, másik cserelakás biztosításával a

Buđapest VIII., Szerdahelyi u'lJ szám a|atti l szoba, 32,00 m2 alapteriiletű'



komfoľtos lakást - a bérbeadó által nrftnő bekalrczhető óllapot biztosítását kovetően - bérbe
adj a Grészéľe, határ ozat|an időre szólóa4,

Felęlós: Kisfę|u Kft.
Határidő: 20|5. február 28.

2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VIII., SzerdahelyĹ.u.Ilszám alatti I szoba,3f,00
mf a|apterületű, komfortos lakás lakhatóvá tételének költsége a I|604 címen nyilvĺíntanott
Lujza u. 22. felújítása - ]uÍNľ III. ĺjnként vúllalt feladat - 2014. évi pérrznraľadvány teľhére
ttĺrténj en, amelynek bruttó költsége 3 .| 42.|24,- Ft.

Felelos: Kisfalu Kft.
Határidő: f0I5. február 28.

3.) felkéľi a KisÍälu Kft.-t ahatźtrozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szeľzodés
rnepkötéséľe.

F'elelős: Kisfalu Kft.
Határido: 2015. februáľ 28.

A dörrtés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széIes köľét érinto döntések eseténjavaslata a közzététe|
hirdető táb]lán

módjára
honlapon(megfelelő alálrťlzandó!): nemindokolt

Buĺlapest, f}I 5.január 1 9.
fi"u.r o,--ia

ugyvezető lgazgató

KÉszĺ ľgrrg: Klsp.aLu JozsppvÁnos] VAGYoNGAZDÁLKoDŐ KFT.
LeÍRrł: Tóru ANNa LAKÁSGAZDÁI-rooÁsl REFERENs
PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYELiNEM IGÉNYEL. IGAZoLAs:
JoCl I(oNTRott: ĺ).^r

:l(-"

EllgNoRrz'le:

u-w--Ł.
Dr. Bąlla Katąlin
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Vagyo n |<ezelési D ivízió

- o$<ormán;.zatí Ház|<eze|ő lroda

Budapest V|||. kerÜ|et Szerdahe|yi utcaID 32 m2 komfortos lakás fe|újításĺ kö|tségbecslés
munkanemenként rész|etezve) :

SSZ. érintet he|yiség érintet szerkezet
|a kás fe|újítás munkanemenként

részletezve becsült koltsée (Ft.)

I osszes fal vakoIatiavítás 150 000

z összes fal tisztasági festés 3s0 000

1J

4

szoba pad|ó parketta iaVítás' csiszo|ás r.50 000

konyha, közIekedő padló hideeburkolat csere 100 000

5 Fürdőszoba fal csempeburkolat csere 80 000

6 szoba nyí|ászárók abIak, ajtó, párkány csere 240 000

I

közIekedő nyílászá ró k beiárati aitó csere 150 000

szoba kémény kéménybéle|és 370 000

9 összes berendezésĺ tárgyak
wc,mosdó,fÜrdőkád, mosogató,
villanyboyler 200 000

1n osszes eIektromos há|ózat fe|Ü|vizsgá|at, javítás 150 000

1T

11LL

13

o sszes gá zvezeték
felújítás Üzembe helyezés (piros jogi

zár) 131 955

osszes szennvvíz vezeték fe|Üĺvizsgá lat, javítás 70 000

osszes vízvezeték fe|ü|vizsgá|at, javítás 70 000

osszese n: 2 21.r 955

bruttó összesen 2 809 183

tarta|ék keret 5% L40 459

osszese n: 2949 642

bonyo|ításĺ díj5% 1.47 482

osszesen: 3 097 124

Kö|töztetési kö|tség 45 000

ijsszesen bruttó: 3 t42L24

Budapest, 201 5.0l .20. Kisfalu Kft. onkonn ányzaÍ.i |linkeze|o |roda


