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l) tldapest F.őváros VI t t. kerü | et Józsefu áľos on koľm ányzat Képv iselo-testü letének
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

E|őterjesztő: Kisfalu Kft .

Táľgy:

E|őteľjeszto:
Készítette és leífta:

/ĺ ą
. ĺ( J.).sz.napirend

ELoTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 20 l 5. januáľ 26-ai ĺilésére

Javas|at a But|apest VIII', Lu)'za u. 

-I 
szám alatti lakás jogcĺm né|kuli

lakáshasználójának 

- 

elhelyezéséľe vonatkozóaIl

Kovács ottó ügyvezető igazgatő
.ľóth 

Anna |akássazdálkodĺási referens

A napiľenĺĺet nyilvános Ĺi|ésen kell tárgya|ni.
A cl o n tés e I fo gac| ásáli oz e gy szer ú szav azattöbbsé g szĺiksé ges.

Mellék|et: Budapest VIII., Lujza u.]ltrzám alatti |akás felújítási költségbecslése

Tiszte|t Y árosgazdá| kodási és Pénzi'igyi B izottság !

I. Tényá|lás, és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A t.}Lldapest l]őváľos VIIĺ. kerĹilet Józsefváľos Örlkoľlnárryzat KépviseIo-testülete al55l f0|4.(v|II.21.).
számú |latározatának 5.) éS 6.) pontjában, az a|ábbi döntést hozta:

,,5. ĺĺ) kezcleményezi a Pľo Regio KÓzhasznú Nonprofiĺ Kft felé a KMOP-Í.1.]/B-12-k-20]2-000] azonosító

'szómú, a Budapest-Józsefuúros Magdolna Negyed Progranl III. tárgyában kotott támogatási szerződés
mócĺosĺtását, nrclynek keretében a Budapesĺ V]II. kerület, Lujza utca 22. szám alatti önkormányzati
ĺlilajĺĺ'onba'n' ĺévő lelkóépület részlege,s funkcióvaltásat és ezzel egyidejĺileg a felújítási program
ruóclo,sításcÍt, oĺ1' nlódon, hogy a Budapest VIII. keľület, Lujza utca 22. szám alatti Ónkormányztlti
tulujctonbcłn lévő lakĺíépület,,]J', épületrćsz részlegesen lebontásra kerül, a megmaradó épületrész
alapjanak nrcgerősítése, a tűzfal kialakítása és a belső homlokzatfelújítasa mellett, az ',A', épületrészre
vonatkozó, a pályázclt .szeriłlti, niiszaki tartalom megtartása és a lakóépüĺetfelújításáravonatkozó os,szes

kolt,s é g m'e gŕar Í as a nle ll ett.

b) felkéri cl1lcilgáľmesteľÍ a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valanlennyi dokumentunl aldíl.ásara.

6. a) felkéri cl KisÍaltl Kfĺ. üggłvezető igazgatójút a ĺ,ujza u'tcĺl 22. szó'nl alatti lakóépület felú'jílćl'sciľcĺ
l,ĺlnaĺkozti nujdosĺĺotÍ len,dokumenÍciciojĺinak é.ľ a szükséges engedélyek beszerzésére'

Ll) az épĹile ĺl"é'yz llontó,stiľĺl és alábbi kicgészíĺő koll'ségeil,e a 20I4. évikÔlt.ségvetésben 32.000 ezeľforintoÍ
bizÍo'sít a IIl07.0] cínrcn tervezetĺ álĺĺĺlallo,s ĺcu"talék ĺerh,éľe on,ként vćłllaltfeladatkénĺ és I5.491 ezer

,fbl'i,n'ĺrtl eltizetes kotclezeÍĺséget vLźllal u 20 ] 5. évi kolĺségletés ĹeľJzéľe afelhalmozasi bevételek teľllćre.

ĺ,,tĺó k,It'ą ri

.ĺ 00() 000

769 393

I9 827 457
ő00 000
25 196 850

5 080 000

977 129
2s r80 871

762 000
32 000 000



Fedezet igény 20I5. évre nettó koltség Ft bruttó kt;ltség Ft

Epületbontás r r 800 000 r4 986 000
Mĺĺszaki elIenőrzĺts 400 000 s08 000
Fedezet isénv 20]5 évre I2 200 000 15 494 000

. c) a b) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás ]1]07-01 cím műkadési cél és áItalános
: tartalékon bel.nl az áItalános tartalék_ kotelezőfeladat _ előirányzatról 32.000'0 e Ft-ot átcsoportosíĺ a
: l]604 MNP III. cím kiadás _ onhźnt vállalt feladat _ dologi előirónyzatra 22.000,0 e Ft-ot, felujítási,. kiadási előirónyzatra I0.000,0 e Ft-ot a Lujza u. 22. szám alatti épület részleges bontósa nliatt.

'. d) fetkéri a polgármestert, hogy a határozatkanfoglaltakat a 2d,i4. évi koltségvetés módosítósána] és a
2 0 ] 5. év i ka I ts é gv et é s kész íté s éné l v e gł e fi gł e le mb e.

l 
o Tisztelt Bizottság a |06812014. (IX.fg.) számĺl haÍározatáva|, az a|ábbi döntést lrozta:

, ].) hozzójarul ahhoz, hogy a Budapest VIII., LĄzau. 22. számú takóépüĺet B. épületrészében lakó bérlői, illene
', használói részére a Kisfalu Ęft. a jogerős bontási engedélyt kovetően, az alábbi lakásokat ajánljafel:

. I.) Dankó u' ]7. I. em. ]9. 28,90 egy komfort nélkiili
' 2.) Dankó u' 17. III' enl. 25' 3B,l0 egy félkomfortos
| 3.) József u. 59. I' em' ] ]. 8],62 egy+háromfél komfortos

4.) Kálvária u. l0/A. fszt. I ' 22,70 egy komfortos,, 5.) Kiýaludy tł. II-I2.fszt. 10. 32,7I egy komfortos
6.) Kőris u. 4/a. I. em. ]0. 28,70 egy konlfort nélkĺili
7.) Kőris u. 4/a. I. em. ]4. 25,40 egy komfort nélkĺili
s.) Kőri,s u. 4/a. II. em. 23. 25,40 egy) konlfort nélkiili
9.) I'ujza u. 15. félenlelet 7' 28,50 egy komfort nélktilt

10.1 Luiza u. 22. I. em. I L 37,00 egy korufortos

I I.) Tĺllnai L. u. 2 I ' JéIerueĺet I I. 28,89 egy konlfortos

I; e l el ćj,s.. Ki s' fa lu KJL ü'p1n, ez e t ő i gaz gat ój a
]Iaĺĺirid(í.. 2 0 I 4. szeptenlbeľ 2 9.

.: 
2.) a BuĺIapest VIII., Lujza u. 22. szám alaui lakóépület B' épületrészében lakó bérlőkkel bérbeadó az

elhelyezésre kijelah és cserelakásként elfogadott lakásra vonatkozóan, a jelenlegi bérĺeti szerződésnek
|, nlegfelelcíen lntározatlan idejű bérleti szerződést kossc)n.

F e l el ő s : Ki sfa lu K,ft. .ĺjgyl, ez e t ő i gaz gatój a
Határidő.. 20I4. szeptember 29.

. 
3.) a Budapest VIII., Lujza u. 22' szúm alaui takóépĺ)let B. épületrészében lakó jelenleg jogcím nélkĹili

lakáshaszntitókkat bérbeadó az elhelyezésre kijelolt ĺźs cserelakásként elfogadott lakdsra l,onatkozóall, 3

. havi időtartamra határozott idejii használati megállapodást kössön.

F e l el ő s.. Kisfaltł Ęft. ĺigyv ez e t ő i gaz ga tój a
. Hĺltĺjridő.. 2014. szeptenlber 29.

: 4.) az I.) pontban kijetolt és a kihelyezéshezfel nem hasznalt lakások visszakerülnek az üres lakas aĺlományba.

l Felelős: Kiýtu Kft. Ĺig1,vęłető igazgatója

' Ható,ridő: 2()I4. szeptember 29.

i 5.) felkéri a Kisfah,l Kfĺ-t, hog1,, a kihelyezéssel kapc'solatban cł bérlcikkel és használókkal az egyeztetéseket

i l,uztlje meg, ězt kovetően a bérlőHlakashasználók cittat kiválasztott lakásokat tegye lakhatóvá, illetve a 2.)

. és 3.) pontban nrcghalározottak szerint a szeľződéseket kosse meg.

Felelős.. Kiýttt Kfĺ. ügn,ezető igazgatója
Hntáridő: a jogerős bontĺisi engedélyt kovető 90. nap,,



A Budapest VIII., Lujza u.22. szÁm alatti épület részleges bontásra kije|ölt éptiletszárnyában összesen 12 db

lakás van, amelybő|5 db lakás bérleti joggalterhelt,3 db lakás jogcím né|kü|i lakáshasználó á|tallakott, és 4

db lakás üres.

A fentiekbeIr írt tulajdonosi döntések figyeIembevételével Társaságunk Lakásgazdźtlkodási lrodája megkezdte

a táľgyalásokat a táľgyi épü|et részleges bontásra kijelölt épületszárnyában ta|álható lakások bérlőive|, illetve
jogcíln nélküti lakáshasználóival.

TájékoztatjukaTiszteltBizottságot,hog1-l996.január1.napjátólaBudapestVIII.Lujzau

--. 
szám alatti l szoba' komfort nélkiili 30,50 m2 alapterü|etű önkoľmárryzati lakás jogcím né|kti|i

lakáshasználója.

EaésII}koróbbinevénGadás-véte||elvegyes|akáscsereszerződést
kotottek'AlakáscseresorálEaBudapestVIII.LujzauFlszámaIaÍtilakásbéľ[etijogát
cseľélte ellEltulajdonát képező Budapest XII alatti öroklakás

tulajdonjogára. A lakáscseréhez az önkonnányzathozzájárult, és a lakásbérlęti szerzodést rnegkötötte az rij

bérlővel.IlDbíróság|roz fordu|t a |akáscseľe szerződés érvénytelenségérrek megállapítása, és az

eľedeti állaoot r'isszaállítása érdekében.

A bíróság a jogeros ítéletben megá||apította, hogy a lakáscsere szerzódés éľvénytelen és köteleztelb
1Ü,uluI.á.l.ĺĺi.ĺtésére,éil-tészéretörténőátadásra,egyidejűle[pedig(ts
iFtĺ,ta|anítására.r- a jogerős ítélet ellenére nem ťlzette meg-lrészér a neki
j_ło tal.tulunítás osszegät, de a lakás kiĹirítese iránt sem indított végrehajtási eljárást. A lakást azóta i-
1IFs családja használja.

A jogerős ítélet aIapjá

A |,akástcjľvétly 23.

lakás béľlője.

$ (l) bekezdés b) pontja alapján a lakásbérleti szerződés megszíĺnik, lra a lakás

megsenrmisül.

.fekintette1 
aľra, lrogy a bórlo a bérleményben évek óta nem lakik, a bejelentett lakcíméről a klildemények rrelrr

k'eľeste jelzéssel éľŔeznek vissza, így a tulajdonos önkoľmányzat a tĺirvényi köte|ezettségének - c,serelakás

biztosítá,sĺjnak - neln tud eleget tenni.

A Ptk. alapján az á|ta|állos elvülési idő 5 év. Az e|he|yezési kotelezettség elévülésére vonatkozóan kĹi|ön

töľvényi előírás nincs, ezért az az źt|ta|áLros elévĹi|ési ido elteltéve| már nem végre|rajtható. (Megjegyzés..

an'lennyibell{Ir a ńrgłi lakás bontćĺsától számított 5 éven túl kéri az elheh;ezését, úg,,, a Íulajdono,si

o n ka ľ m á,n1,z a tn ak y e l e s z e m'b en elhely ez é s i ko t e l e z e t t s é ge n inc s. )

A táľgyi Ia|ĺásbalĺI}| é|ewitelszerűen együtt lakik két gyermeke' Nevezett a hasz-ná|ati díjat ćs a

béľ|eti.joghoz lĺapcsolócló egyébkozuzemi ĺ-lijakat fi,zeti, e|maradása nincs.

A Tiszte|t Bizottság az 1068lf014. (IX.29.) szźlm,ú határozatának l.) pontjában kijelölt lakások kĺĺzĺil a

BLldapestVIII.,Lujžau.(tssz.alatti-ajogcímnélkĺłlhasználtlakássalazon,oSparanléterű_|
szoba, konrfor1néIktili, f8,50 m2a|apteľi'iletĹi lakástjelöltük ki számártlll)a lakást 20l4. novembeľ

l9. napján lnegtekintette és elfogadta. A lakás hasnlá|atra alkalmassá tétele önkoľnlányzati feladat. A fent

je|zeÍt |akás felújítási költsége bruttó: 2.580.750,- Ft'

.fájékoztatjukaTiszteltBizottságot,hogyazelfogadott-BudapestVIII.,Lujzclu_-laká1
részletes ŕelújítási kö|tségét, ,ounku,l.',,"nként tagolva a je|en e|oterjesztés mellékletét képezó felujítási

kö l tség becsl és tal.ta|nazza.

.ľekintettel az éptl|,etszárlry mie|őbbi kiĺirítésre és a kivite|ezőnek történő áÍadásáta, kéUük a Tisztelt

Bizottságot, hogy járuljo rl |lozzáa lakásbą] bentlakó jogcím nélkĹili lakáshaszrrálók átmenetijeIleggel töfténő

elhe|yezŽséh"'änuaup"stVIII.,LujZäuíEsz.alattilakásba,ajelenleghatá|yosrende|et66'$-
a alapján használati megáIlapodás megkötésével.

Fentieket osszegezve - külonös tekintettel arra a ĺényľe, hogy jogcínl nétkĺili lakáshas-zlláló onhibájail' kívirl

kerĹilt jelen helýeńe, valaruint a használati díjat relldszeresenfizeĺi, magatartasi probléma vele szemben nenl



merük fel, a lakást rendeltetésszerűen' haszndlja és karbantartja _ javaso|juk részére a Budapest VIII' Lujza
u.-száma|attilszoba,f8,50n2alapterületĺĺ,komfortnélkülilakáshaszná|atbaadásátlévi
határozott időtartamra. A bér|emény használatra alkalmas állapotba történo fe|újítását a fent idézett haÍározat
a|apjáIr a bérbeadó végzi e|.

Javasoljrrk továbbá, hogy a Buclapest VIII., Lujza u.ĺIllD szám a|atti lakás használatra a|kalmas
á|lapotba töŕéno felúj ítása a l l 604 címen nyi|vántartott MNP III. önként vállalt feladat, Lujza l.22. fe|Ĺ:jítási
keľet 20|4. évi pénzmaradványa teľIrére töľténjen.

II. A beteľjesztés indoka:

A Budapest VIII., Lujza u.22. szán a|atti 344f4lN0 hrsz.tl |akőhźn 100 %-os önkormányzati tulajdonban
van, és HVT-II.-.tertiIetén helyezkedik e|. Az."épület jobb oldali épü|etszárnyának lebontása miatt a |akás
megsemmisü|, az önkormĺruyzatajogcírn nélkĺiti lakáshasználőÍ.- onkormányzgti érdekből, az épüIetfunkció
váltásának,határidőben töyténő megkezdése és így a pólyázĘ.i feltételek teljesítése l4ł'!att - köteles másik
lakásba elhelyezni.

' 'l-.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása:

A Budapest VIII., Lujza u.f2' sz' alatti éptilet bontásra kijelölt épületszáľnyában |akó bér|ők/jogcím nelkĺili
lakáshasználók kihe|yezéséve|,az ingat|aIľé,sz bontĺratóvá válik. ''|:. : .:'

, 'i, ' !i .,.

ĺ\z cinkonnanyzaÍnak a cserelakás haszrrálatba adásával kapcso|atos e|járásban a csereként felaján'lott és

.ęlfogadoťt lakás haszná|atra a|kalmassátétele miatt bruttó 2.580.150,- Ft kiadása ke|etkezi|ĺ.

A pénzĹigyi fcłcĺezete al{ózsefvárosi. onkormányzat a l l604 címell nyilválltartott MNP IIĺ. önként válla|t
felaclat. L'ujza u' 22. felťljítási keretf0|4. évi pénzmaradványán biztosított.

IV' Jogszabá|yikłiľnyezetismertetése:

A Buc|apest Józsefvárosi Onkoľmányzat tulajdonáball źl||ő lakások bérbeadásának feltételęiľől, valanlint a

lalĺbeľ lnémékéről szóló |6/?.0|0. GII.08.) szánrri rendelete 2.$ (2) bekezdése alapján:

,, (2) ĺIo a rendelet kĺilön nełn rendelkezik, akkor a dawési hatáskör glakorltisćĺra a tl,llajdollosi jogokal
gyakor l ó b izo t ts cÍg j o gosult.,,

A ľenĺJeĺet 66. $-saéľte|mében:

,'(I) Lĺ;Lkus hu,szłlálati ľnegóIlapodás esetén a lakás használatáľa, az épület és a lakasok Jbnntartasál,al
ka,pc,solatĺ'ls łęötele.ząnsé.gllĺre, a lakds áĺlapotát és alapterületét érintő m'un,kálatolĺra a (2) bekezdĺj's

szerinĺi kivételekkel a lakasok b,źľletéľe vonatkozó szabályokat kell értelenlszeríjen rllkalnl,azn'i.

(2) Iraszncilcłti nĺegúĺlapodu's esetén az albérletbe adásra, a lakáscserére, a taľtási szerzőĺ{é,sre vonaÍkozó

s z u b á lyo ka,t n e lll l e h e ĺ ulkalnlazn i.: ::

G) 'ĺ-Iaszll'ciĺĺlti m'egáIltl'[lĺldcÍs esetén' használatba adónak azt kell t)ki,t",i, a,',ľIy/akĺ a rendelet szerin,t

egvébkénl béľbeaĺlús 'sclrĺźn a bérbeadói.iogokat głakoľolja. és kotelezettségeket lelje'síti.,,

ÍIatározati javaslat ' 'ü,-

határozat:l2O15.év (... ' ...hó'........nap). számú Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági
A Városgazdálkodásiés Pénziigyi bizottság Ĺlgy dönt, hogy:

|.)a|O68lf0|4.(IX.29.)számtihatározatállak3)pontjátmódosítjaaBudapestVllI.Lujzau.{D
szán a|atti l szoba,l<omfort nélkřili30,50 m2 {.aptertiletű lakás tekintetében oly nródon, hogyll

íljogcím né|kĺi|i lakáshaszriálót átmeneti|eg - I év hatdrozott időre . a Budapest VIII., LLljza Lr.

fs sz. a|aÍÍi l szoba. komfort né|küli, 28,50 m2 alapterĺiletű önkormányzati lakásba

helyezi el.



Felelős: Kisfa|u Kft.
Határidő: 20l5. február 28.

2.) |lozzź$źtrul alr|roz, hogy a Budapest YIII.,Lujza u. |E. szám alatti l szoba, f8,50 n2
alapteľtiletű, komfort né|küli lakás lakhatóvá tételének költsége a 1|604 címen nyilvántartottLujza u-

2f . fe|űjítása - MNP III. onként váIlaltfeladat - 2014. évi pénzmaradvány terhére tcirténjen' amelynek
bľuttó költsége 2.580.750,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határiclő: 20l5. február 28.

3.) felkéri a Kisfa|u Kft.-t a határozat l.) pontjában fog|a|t |laszná|ati megállapodas megkötésére.

Fele|ős: Kisfa|u Kft.
Határidő: 20 | 5' február 28.

A döntés végrehajtásáÍ.végzo szervezeÍi egység: Kisfalu Kft.

A lakosság szé|es körét éľintő dĺjntések esetén javaslata
(megfelelő a|áhűzandő|.): nern indokolt hiľdető táb|źn

Budapest, 20 l5. január l 9.

a közzététe| módjáľa
honlapon

Kovács ottó
igyvezetó igazgatő

KÉszÍľEľre: Klsn.łLuJozsppvÁnosIVAGYoNGAZDÁLKoDóKFT.,
LrÍRre: ToľH An"Na, LAKÁSGAZDÁĺ-rcooÁsl REFERENs d/ /
PÉxzÜcvl FEDEZETETI9.ENYEL/NEM lGÉNYEL, IGAZoLÁS: o u#^.-.-'-ą
.lo(]| KoN]-Rott. fu(..- ŕ"',,,^ .

El-ĺ-eNoRlzre:

U,-UJL_

Dr. BąIIa Kątalin
j eg,lz ő ĺ kab ine tv ez ető

B ETER jESZTÉs ne elrc4qvĺ,ł'l:

ťtill',,Ń'ĺÁ,,/ű\
DANADA-Rŕi,ĺÁN EuNa

]EGYZ() ú-

L." (h'ł,-,

BIZOTTSAC

JOVAHAGYTA:

A VÁnoscl,zoÁ
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Vagyonkeze|ési Divízió

onkormányzati Ház|<eze|ő lroda

BudapestV|l|.kerü|etLujzautcaG28,5m2komfortné|kÜ|i|akásfelújításiköltségbecs|és
mun kaneme nként rész|etezve

ssz. érintet helyiség érintet szerkezet lakás fe| ú iítás munkanemenként rész|etezve becsü|t kö|tsée (Ft.)

t összes fal vakoIatiavítás L50 000

I osszes fal tisztasági festés-mázo|ás 230 000

3 szoba padló parketta iavítás csiszolas 160 000

konyha pad|ó, fa| hĺdegburkoIat javítás 100 000

5 e lőszoba padló hĺdegburkoIat csere 130 000

6 előszoba nví|ászárók ab|ak, ajtó, javítás, passzítás, párkányjavítás 200 000

7 osszes
berendezési
tárgyak mosogató, gáztűzhe|ypót|ás L50 000

8 osszes eIektromos há|ózat fe|újítás, sza bvá nyos mérőhe|y kialakítás 250 000

9 osszes gázvezeték felúiítás üzembe helyezés 1.50 024

10 összes szen nyvízvezeték felü |vizsgá lat, jaVítás 141 000

t1 o sszes vízvezeték felü|vizsgá|at, javítás r50 000

osszesen. 1.81.1. O24

bruttó összesen 2 300 000

tartalék keret 5% 11s 000

osszesen: 2 4L5 00t

bonyo|ítási díj5% r20 750

osszesen: 2 535 757

Koltöztetési koltség 45 000

összesen bruttó: 2 580 750

B Lld apest. 2 0 l 5. j an Llár 2 0. K i sfal u Kft . onkonn ány zaÍi Házkeze|o |roda.


