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A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A do nté s e l fo gadás ához e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ges.

Me!lélĺlet: Budapcst VItl., Dankó ut!) szám alatti lakás fe|újítási költségbecslése

Tisĺelt Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás, és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése:

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testülete al 55l 2014.(vUI.21 ,).

szánú határozatának 5.) és 6') pontjábarr. az alábbi döntést hońa:

,,5' a) kezdcményezi a Pro Regio Kozhasznú Nonprofiĺ Kft. felé a KMOP-S.].1/B-12-k-20]2-000I
azonosíĺó szálllti, u Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III. tdrgyában karct
tcinlogatdsi ,gzerződés módosításáL melynek keretében a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 22. szám
alatti önkoľmányzati tulajdonban lévő lakoépület részleges funkcióváltását és ezzel egyidejííĺeg a
.feĺulításiprl4raln módosĺtásćlt, oly módon, hogy a Budapest VIII. kerület, I'ujza utca 22. szám alatti
onkornlányzati tulajclonban lévő ĺakóépuĺet ,,B', épuletrész részlegesen lebontasra keľül, a
megmaraĺlĺi épilletrész alapjának megerősítése, a ĺúzfal kialakítása és a beĺső honllokzatfelújítasa
nlelletĺ, az ,,A,, épületrĺźszre vonątkozó, a pályázat szerinti, míÍszaki tartatrclm megtartása és a
l a kó é püI e t .fe ĺúj ít á s cÍr cl v o naĺ kozó Ó s s z e s ka I rc é g m e gt ar t ás a me ĺ ĺ e tt.

b) ĺblkéri a polgti'rmestert a módosĺtcÍs'i kéreĺem és ahhoz kapcsolódó valamennyi clokunlentum'

alťłírására.

6. a) -felkéľi u Kis/allł Klł. tigyĺ,ezeĺő igazgatojťlt a Lujza utca 22. szám alatti lakóépület felúiítására
vonatkozó ľľu|dosítĺltt ľervdokumentációjanĺlk és a szükséges engedéIyek beszerzéséľe.
b) az épüleĺrész bonĺćlsaľa és alúbbi kiegészíĺő kĺ;lĺségeire a 20I4. évi kÔltségvetésben 32.000 ezer

foľintot bizĺosít a 1 ] ] 07-0 ] címen tervezett általános tartalék terhére ônlcént vcÍllaĺt feladatként é'c

]5.494 ezerfoľintľa eĺőzetes kötelezettségeĺ váĺĺal a 20]5. évi koltségvetés ľerhére afelhalmozási
bevéĺelek terhére.

20]4 évre

|ĺ,".uu;:



kivi tele ző nem elszámolható
r áfo r dí t ás ai nak kiĺŽz e t é s e

4 000 000 s 080 000

Bontási terv készítése, engedélyeztetés 769 393 977 129
Kiköĺ toz teté s (vé gle ges) 19 827 457 2s t80 871
Ki kÖ l tÔ z t4és (eb o nyolítás) 600 000 762 000
Fedezet igény 20]4 évre 25 r96 850 32 000 000

Fedezet igény 20I5. évre nettó kÓltsé{ Ft bľuttó koltség Ft

Epüĺetbontłis r r 800 000 14 986 000
Ml,ĺszaki ellenőrzés ,400 000 508 000
Feďezet isénv 20]5 évre I2 200 000 15 494 000

c) a b) ponŕban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1I I07-0] cím műkadési cél és áItalónos
taľĺalékon belul az általónos tarĺalĺtk - kateĺező .feladat _ előirányzatról 32.000,0 e Ft-ot
óľcsoportosít a ] 1604 MNP III' cím kiadás _ onként váltatt feladat - dologi előirányzaĺra 22.000,0
e Fĺ-ot, fe.lújítási kiadási előirányzatra I0.000,0 e Ft-ot a Lujza u' 22. száln alatti épület részleges
bontása nlia,tt.

d).felkéri a polgármestert, hogy a hatarozatbanfoglaltakat a 20]4. évi kaltségvetés módosításánáI
és tł 20] 5. évi koltsłégvetés készítésénél vęgľe rtgłelembe.

A Tisztelt Bizottság a 1068120|4. (IX.29.) számuhattrozatáva|, az a|ábbi döntést hozta:

,,A Váľos'gazdálkodási és Pénzügyi Bizoĺtság úgy dant, hogy..

l .) hozzáiĺirtłl ĺĺhhoz, hogy a Budapest VIII., Lujzu u. 22. számú lakóépület B. épületrészében lakó bérlői,
illetve hasznćĺlói reszére a Kisfalu Kfĺ. a jogerős bontási engedélyt kovetően, az alábbi lakasokat
cĺićĺnlia feĺ.

I.) Dankó u. ]7. I. em. 19. 28,90 egy komforĺ nélkuli
2.) Dankó u. 17. III. em. 25. 38,]0 egy félkomfortos
3.) József u. 59. I. em. I I. 8],62 egy+háromfél komfortos
1.) Kálvciria u. ]0/A. fszt. l. 22,70 egy komfortos
5.) Kisfaludy u. 10-12. fszt. 10. 32,71 egy komfortos
6.) Kőris u. 4/a. I. em. I0. 28,70 eg/ komfoľt nélkali
7.) Kőris u. 4/a. I. em. ]4' 25,40 egy komfort nélkuli
8.) Ktíris u. 4/a. II. em. 23. 25,40 egy komfort nĺźĺkali
9 ) Lujzcl u. 15. féIemeleĺ 7' 28,50 egy konlfurt nélkali
I0.) Lujza u' 22' I. em' ] I' 37,00 egy komforĺos
] ].)Tolnai I'. u' 2].félemeĺet Il. 28,89 egy komfortos

F-elelős, Kisfalu Kft' ugyvezeÍő igazgató.ja
HatarirJő 20I4. szeptember 29.

2.1 a Budcĺpesĺ VIil, Lujza u. 22. szám aĺatti lcłkóépüleĺ B' épüIetrészében lakó bérlőkkel bérbeadó az
elhelyezésre kijelolt és cserelaká,sként elfogadott lakasra vonaĺkozóan, a jelenlegi bérleti
szerződés nek nle ý lelően határ ozatlan idej ű bérĺeti szerződést kos s Ön.

F'elelős Kis.falu Kft. ugyn,ezető igazgatója
Haĺáridő. )0I1. szeptember 29.

3.) a tsudapest VIII., Lujza u. 22. s:zánl al.aĺti lakóépület B' épületrészében lakó jelenleg jogcíru néIküli

lakáshasznúĺókkal bérbeadó űz elhelyezésre kijelolt és cserelakásként elfogadoĺt lakásľa
vonatkozócln, 3 havi tdőtartamra határozott idejii használati megáĺlapodást kosson.



Felelős: Kis/alu Kft. ugyvezető igazgatója
Hatćłrtdő. 2014. szeptembeľ 29.

4 ) az l.) pontban kijelolt és a kihelyezéshez fel nem hasznólt lakások visszakerüInek az üres lakás
állományba.

Felelős.. Kisfalu Kfĺ. agyvezető igazgatója
Határidő.. 20I4. szeptember 29.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kihelyezéssel kapcsolatban a bérlőkkel és használókknt az
egyeztetéSeket kezdje meg, ezt kovetően a bérlőlďląknshasznáĺók által ktvó.lasztott lakásokat teg1le
lakhaĺóvá, iĺleľve a 2.) és 3.) pontban meghatározottak szerint a szerződĺźseket kosse meg.

Felelős. Kis.falu Kft. ugyvezető igazgatója
FIatáridő.. tl.iogerős bontási engedélyt kovető 90. nap',

A Budapest VIII., Lujza t 22. szám alatÍi épület részleges bontásra kijelölt éptiletszarnyában cisszesen
l2 db lakás van, amelybőI 5 db lakás bérleti joggal terhelt,3 db lakás jogcím nélktili lakáshasználó által
lakott. és 4 db lakás üres.

A fentiekben íľt tulajdonosi döntések figyelembevételével Táľsaságunk Lakásgazdálkodási lrodája
megkezdte atátgyalásokat a tźlrgyi épület részleges bontásra kijelolt épületszárnyćtbantalálható lakások
bérlőivel, illetve jogcím nélküli lakáshasználóival.

ABudapestVIII.Lýzau.Dszćtrna|atti|szoba,komfortos,34,07m2alapteľületű
onkoľmálryzati lakásnak az 199l. július 12. napján megkötĺitt lakásbérleti szerződés alapján1|i
(IFsIlEvoltabérlője,bérlőtáľsijogviszonyban--Ilabérlotársijogát
fělrnonclta, így a2008. április 11. napján megkötött - határozatlan időre szóĺó - lakásbérleti szerződés
alapjánE lett a lakás kizárólagos béľloje.

I]ćľbcaclóIlllllĎbéľleti jogviszonyát dijhátra|ék miatt 20l l. május 3l. napjára felmondta.

- 

taftozását kiegyenlítette, vele szemben lakbér és a lakbérhez kapcsolódó külön
szolgáltatási díjtartozás nincs. Tekintettel arra, hogy nevezett a felmondási okot megszüntette, ezért
részéľe atárgyi lakás ismételten bérbe adható vá|t, egy év határozott időre szólóan. Az egy év elteltével,
amennyiben ez jdő a|att. a bérlőnek felróható ok miatt újabb felmondási eljárás nem indul, bérlővel új, a
mindenkoľ hatályos cinkornrányzati rendelet feltételei szerint hatźtrozott idejĺĺ bérleti szerződés kötheto'

Fentiekretekintettel,-részéreaBudapestVIII.LujzatllEzáma|atti1
szoba, komÍbľtos' 34,07 m2a|apterületűĺjnkormányzati lakás l évhatározott időre - 20]5. január I.

łlap.lától 2() ] 5. decenlber 3 I . napjáig * bérbeadásľa került.

A tárgyi lakásban béľlő életvitelszerĹ'ten ťlával lakik. Nevezett a béľleti díjat és a bérleti joghoz
kapcso l ódó e gyéb kozüzcrni díj akat ľend szeľes e n ťtzeti, elmaradása nincs.

-tźlrgyi 

lzrkásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát. másik lakás bérbeadása mellett
kívánja nregszĹintetni.

A Tisztelt BizotĹság az |a68/20I4. (IX,29.) számuhatározaténak l.) pontjában kijelcilt lakások közül a

BudapestVIII.,DankóuEszáma|aÍti-jelenlegilakásávaĺaZonoSparaméterű-lszoba.
fé|kornfoľtos' 38,l0 rn2 alapterületű lakást jeloltük ki számára.(- a lakást f0|4.
november |7. napján megtekintette és elfogadta, A lakás hasznáIatra alkalmassá tétele önkormányzatí
felaclat. A fent je|zett lakás felújítási koltsége bruttó: 3.268.917,-Ft.



Ttĺjékoztarjtlka1'iszteltBizottságot,hogyazelfogadott-BudapestVIII.,Dankou.--
lakás ľészletes felújítási koltségét, munkanemenként tagolva a jelen előteľjesztés mellékletét képező
fe l rij ítás i kö ltsé gbec s Iés tartalmazza.

Fentieket osszegezve, javasoljuk a Budapest VIII. Lujza u.{D sztrn alattt 1 szoba, komfortos,
34,07 m2 alapterületű lakás tekintetében.llllpbéľlővel fennálló béľleti jogviszony közös
rnegegyezéssel történo megszüntetésével egyidejiĺleg a Budapest VIII., Dankó u.El szám
alatti l szoba,38,10 m2 alapterĹiletii, félkomfortos lakás használatľa alkalmas állapotban történo
bérbeadását,határozotticlőre szólóan_2015' december 31. napjáig, előbéľleti jog biztosítasanélkül.

JavasoIjuktovábbá,hogyaBudapestVIII.,Dankóu.tsl.számalattilakáshaszná|atra
alkalmas állapotba történő felújítása a ||604 címen nyilvántartott MNP III. önként vállalt feladat, Lujza
u.2f. Í'elújítási keret 2014. évi pénzmaradványaterhére történjen.

II. A beteriesztés indoka:

A Budapest VIII.' Lqza u. 22. szám a|atti 34424lAl0 hrsz-ú |akőház 100 %-os tinkormányzati
tulajdonban van, és řIVT-II. területén helyezkedik eI, Az épület jobb oldali épületszáľnyának lebontása
miatt a lakás megsemmisül, az önkormányzat a bérlőt koteles másik lakásba elhelyezni, vagy pénzbeli
téľĺtéssel béľl eti .i o gát rnegv áItanl.

III. A dłintés célja, pénziigyi hatása:

A Budapest VIII., Lujza u' 22. sz. a|atti éptilet bontásra kijelcilt épületszáľnyźlban lakó bérlőkJogcírn
nélkĹili lakáshasználók kihelyezésével azingat|awész bonthatóvá válik. 

:i

Az clnkoľmányzaInak a cserelakás béľbęadásával kapcsolatos eljárásban a csereként felajánlott és

elÍbgaclôtt lakás lrasznáÍäĺra alkalmassá tétele miatt bľuttó 3.268.9|7 ,- Ftkiadtlsa keletkezik.

A pénzĹigyi fedezete a Jĺizs.éfvárosi onkorm ányzat a ||604 címen nyilvántartott MNP III. önként vállalt
feladat, I''ujza u. f2. fe|Ĺýítási keret 20|4. évi pénz'maradványán biztosított.. ,;ř

IV. Jogszabályikt!ľnyezetismertetése:

A Btrdapest.IózseĺVáľosi onkormźnyzattulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirĺĺl, valamint

a lakbéľ nrértékćről sz(l|ő 1612010. (III.08.) számú rendelet,'Bérbeadás |aktsgazdálkodási feladatok

teliesítćse éľclekében" cimú fĄeze. 
''..,$ 

(1) bekezdés b) ponda a|apján: '.i -.j.

,, (I1 Lakásgazdálkodási Jbladcltok ellátása keretében töľténik a bérbeadás, ha..

b) bérbeadó tlz Ltv' 23. s Q) bekezdése alapján a bérlővel írásban úgy allapodott meg, hogy,cl

szerzőtłés ktlzos nlcgegyezéssel toľténő megszünteĺésekor részĺlre másik lakc\st aĺt bérbe, fuggetĺeruil
aĺtĺil, hog1, egyitlejĹíleg pénzbeli téľítésľe sor kerül.e,',

:.A rendelet l l. $|e) bekezciése értelmében a Ltv. 23.$ (3) bekezdése esetén a bérlő részére aLtv.f6. $

(l)-(3) bekezdésében foglalt kĺivetelményeknek megfelelő cserelakát kell bérbe adni, melyet a

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelöli ki'

,] :, ' Határozati javaslat
4,-

l2O|5.év ( ...hó.........naps. számuYárosgazđálkodási és Pénzügyi bizottsági határoza!':

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi bizottság Úrgy dont, hogy:



aBudapestVIII.Lujzau.ĺEszźlma|attilszoba,komfortos,34,07mfa1apteľülettí
lakás tekintetébenltl||l|J bérlővel fennálló bérleti jogviszony kdzĺis megegyezéssel
torténő megszüntetésével egyidejűleg, másik cseľelakás biaosításával a Budapest VIII., Dankó
u III szá,m aIaÍti 1 szoba, 3 8,1 0 m2 alapterületű, komfoľtos lakást - a bérbeadó által
tortén(íbekoIrczhetőállapotbiztosításátkovetően-bérbeadjatrészére,
határozott idore szólóan-2015. deeember 3l. napjáig, előbérleti jog biaosítása nélkül.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: f0|5. február 28.

2.) hozzźi1áľul ahhoz, hogy a Budapest VIII., Dankó u-D sztlma|atti 1 szoba, 38,10 m2
alapterületű, félkomfortos lakás lakhatóvá tételének ktiltsége a II604 címen nyilvántartottLujza
u.22. felújítása - MNP III. anként vóĺĺalt feladat - 2014. évi pénzmaradvány terhére történjen,
anrelynek bruttó koltsége 3.268.9|7 ,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft
Határidő: 20|5' februáľ 28.

3.) felkéľi a Kisfaltr Kft.-t a határozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerződés
nregkotéséľe.

F.eIeIős: Kisfaltl Kfl
Határidő: 20l5. februáľ 28.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széies köľét érintő döntések eseténjavaslata akozzététe|

1.)

hirdető táblán
módjáľa

honlapon(rrlegfelelőaláhúzarrdó!): nemindokolt

Btrclapest' 2015.j anuáľ l 9. z
Kovács ottó

tigyvezető igazgatő

Knszíĺ.nrľe: KlsnłLu Jozsepvl.noSI VAcYoNGAZDÁLKoDo
LEĺlą.rA: 
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Dr. Balla Katalin
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]SZTÉSRE AI,K^}.MASy'
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Dłrunoł-Rlil,ĺÁN Eolruď

BETER.ĺESZTESRE Al,KA

.|ECiYZŐ f A VÁRoSGAZDp.LK sl És PÉNzÜGYI BIZoTTSÁG



Vagyonkeze|ési Divízió
!: 

onkorľĺánpzatĺ Ház|<eze|ő |roda

Budapest V|l|. kerĹ]ĺet Dankó utca I!IJ38 m2 fé|komfortos |akás fe|újítási kö|tségbecs|és
munkanemenként részIetezve

ssz. érintet he|yiség érintet szerkezet lakás fe|úiítás munka nemenként- részIetezve
becsÜlt kolt'ség

( Ft.)

1. osszes fal vakoIatiavítás 360 000

2 osszes fal tisztasági festés-mázo|ás 724 030

3 SZOOA padló parkettajavítás csiszo|ás 160 000

4

5

konyha pad |ó hidegburkolat csere 140 000

e|őszoba pad|ó hideeburkolat csere 130 000

6 e|őszoba nyí|ászárók ab|ak, ajtó, javítás, passzítás, párkányjavítás 193 480

szoba fal penészme ntesítés 130 000

!
-:9

t9

]t
1)

osszes berendezési tárgyak mosdó, mosogató, vilIanyboyler javítása 25 000

osszes eIektromos hálózat fe|Ülvizsgá ĺat, javítás 70 000

osszes gázvezeték fe|újítás Üzembe heĺyezés (piros jogi zár) 270 000

osszes szen nvvízvezeté k fe|ü|vizsgá |at, javítás 50 000

ossze s vízvezeték fe|ü|vizsgá |at, javítás 50 000

osszese n: 2 302 51.0

bruttó összesen 2924 788

tarta|ék keret 5% L46 209

összese n: 3 070 397

bonyo|ításĺ díj5% 153 520

osszese n: 3 223 9Ĺ7

Költoztetési kö|tsée 45 000

összesen bruttó: 3 268 9t7

B udapest. 20 l 5 . j an Ll áľ 2 0. K i sfal Ll Kft. o nkor mány zati Házkeze|ő Ir oda


