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ELOTERJESZTES
a Vórosgazdríll<odási ós ľćnzügyi Bizottság 2015. llláľvius 2-ai iiléséľe

JavaslataBudapestVIII.,Lujzau-száma|aÍtilakásľavonatkozóalt]
béľlő bérteti jogviszollyána|ĺ kozös megegyezéssel való megsztintetésére' másik lakás
béľbeadása lneIlett.

Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Tóth Anna lakásgazdálkodasi ręfeľens

A rlapirenc|et nyilvános Ĺilésen kell táľgyalni'
A c|öntés elf.ogadásáh oz egyszerí) szavazattobbség szĹikséges.

Me||ékIet:BudapestVIII.,KőrisLlíDszána|attlakásfelújításikö|tségbecs|ése

Tiszte| t Y fu o sgazdálkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Tényá|Iás, és a döntés tarta|mának rész|etes ismeľtetése:

A BLldapest Fováros VIII. |<erĹilet Józsefváľos Önkormányzat Képviselo-testü|ete a|55l 2014.(v]11I.21.).
szánlú |.latározatának 5.) és 6.) pontjában, az a|ábbi döntést |lozÍ.a:

,,5. a) kezdem'én1,ezi a Pro Regio Kozhasznú Nonprofit Kft. felé a KM)P-5.].]/B-I2-k-20]2-000I azonosító
szánlú, a Budapest-Józ,sefuáros Magdolna Negyed Program III. tárgyában korct ú'mogatási szerződés
nlódosításá't, melynek keretében a Budapest VIII. kerüĺet, Lujza utca() szám alatti onkormdnyzati
tuĺajdonban lévő lakóépület részleges funkcióváltását és ezzeĺ egyidejííleg a felújítási progľam'
nlódosítasát, oly módon, hogy a Budape,st VIII. kerület, Lujza utca(Oszám alatti önkorrutźnyzati
tultłidon'ban' lévő lakóépüIet,,B', épületrész részlegesen lebontásľa kerül, a megmaradó épĹiletrész
a'lapjeÍnak nlegerősítése, a tűďaT kialakítása és a belső homlokzatfelújítása mellett, az ,,A,, épületrészľe
vonatkozó, a páIyázat szeľinti, műszaki tartaloľn nlegtartása és a lakóépületfelújítására vonatkozó össze's
ko I rc é g me gtartás a mellett,

b).felkéľi a poĺgármesteľt a módosítási kéľelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentunl aláírósáľa.

6' a) felkéri a Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatóját a Lujza utca] szánl alatti takóépütet felĘítására
vonclĺ'kozó módosítoĺt tenldokunlentációjćĺnak és a szükséges engedélyek beszerzésére.
b) az épüleĺľész hontósóra és alábbi kiegészíó kal*égeil.e a 20I1. évi kĺ)ltségvetésben 32.000 ezer'forinĺoĺ
bizĺosít a I]]07-0I cĺnlen ĺerl)ezett ci[tu'lános ĺarĺalék terhére onként vállaltfeladatként és ]5.194 ezeľ

'foľiĺltl'ĺl el(ízetes kotelezettséget vallal a 20]5. évi költségl,etés terhére afelhalnlozási bevételek terhére.

Fedezet igén1l 2()I4 évľe

kiv i Íe l e z ő ĺle nl, e ls z ó'nlo lható
Ífor dít ás a in a k kifi z e t é s e

4 000 000 5 080 000

nettó kĺ)Itség Ft bľuttó kökség Fĺ

B on trjs i ten, készíté,se, engedélyeztetés 769 393 977 129



Fedezet igĺźlry 20I5. évre nettó költség Fĺ bruttó koltség Fĺ

Enüleĺbontás r r 800 000 I4 986 000
Műszalci ellenőrzés 400 000 508 000
Feĺ]eze'ĺ' igénv 20l 5 évre t2 200 000 I5 494 000

c) a b) pontban, fogĺaltak nĺiatt az onkornlányzat kiadds ]]107-0] cínl műkodési cél és óIĺalano's
tartalékon, belüI az általános tartalék - kotelező feladat - előirányzatról 32.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
I1604 MNP III. cím kiadás - onként vállalt feladat - dologi előirányzatra 22.000,0 e Ft-ot, felújíĺćłsi
kiadćłsi előirányzan"a ] 0.000,0 e Ft-ot a Lujza u.) szánl alatti épület részleges bontása miatt.

d)felkéri apolgárnlestert, hogy aha,tározatbanfoglaltakc'łt a 20]4. évi koltségvetés nlódosításá'nćłl és a
20 ] 5. évi kaltségvetés készítésénél vegye rtgyeleł?xbe.

A Tisztelt Bizottság a106812014.(Ix.29,) számťt |"latarozatáva|,aza|ábbi döntést lrozta:

,,A Vťĺľo,sgazdtÍlkodćĺsi és Pénziigyi Bizottsćłg ťĺgy donĺ, hogy..

I ) hĺlzzcij tírtłĺ ahhoz, hoggl a Budapest VIII., Lujza uOszánl,li lakóépület B. épüleĺrészében lakó béľlői' iIĺenne

hu'szncilĺji rés,zéľe a Kisfaĺu Kft. a jogeľős bontá'si engedélyt koyetőeĺl, az alćĺbbi lakásokaĺ ąjćĺnljcĺfel..

I.) Dallkĺj u. ]7. I' eru'. ]9. 28,90 egy konfoľt nélküli
2.) Dankó u. ]7. III' em. 25' 38,10 egy félkonfortos
3') József u.59. I. em. I]. 8I,62 egy+háromfél komfortos
4.) Kdlvćłria u. ]0/Á.fszt I 22,70 egy komfortos
5.) Kisfaludy u' ]0-]2. fszt. I0. 32,7I egy konlfoľtos
ó.l Kőris tt. 1/a' I. enl. ]0. 28,70 egy konfoľt nélkuli
i') Kőris u. 4/a. I. enl. ]4. 25,40 egy komfoľt nélkali
B.) Kőris u. 4/a. II. em. 23. 25,40 egy komfort nélküli
9.) Lujza u. 15. féIemelet 7. 28,50 eg/ konlfort nélkali
10.) Lujzau. 22. I. ent. I I. 37,00 egy komfurtos
I I.) Toĺnai L. u' 2 ]. félemelet I I. 2B,B9 egy komfortos

Felelős'. Kiýaĺu Kft' ĺi'gyvezető igazgatója
Hatőridő.- 20 I 4. szeptenlber 29.

2.) a Budapest VIil., Lujza u.(eszám alatti lakóépület B. épületrészében lakó bérlőkkel béľbeadó az
elhelyezés'ľe kijelölt és c,serelakásként elfugadott lakásra vonatkozóan, a jeĺenlegi bérleti szerződésnek
nl e gfe l e l ő e n hat ár o z at l a,n idej ű b é rl e ti s z erz ő d é s t ko s s on.

F e l e I ő s.. K i sfalu Kft. .ĺł 
91, 

y ę 7 g t ő i g az gat ój a
Határidő.. 2014. szeptenbeľ 29.

3.) a Budapest VIIL, Lujza u.f}szánl alatti lakóépĹilet B- épületľészében lakó jelenleg jogcím néIküli

lakĺjshasználókkal bérbeadó az elhelyezésre kijelah és csereĺakásként elfogadott lakasľa vonatkozóan, 3

hav i időtaľtamr a ha t ározott idej tĺ hasznáIati megállapodás t koss on.

Felelős.. Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő'. 20I4. szeptember 29.

4') az I.) pontban kijelolt és a kihelyezéshezfel nem használt lakásokvisszakerülnek az iłres lakás állomdn,ba.

Felelős: Kisfalu Kft. ilgyvezető igazgatója
Hatáľidő.. 20l4. szeptembeľ 29.

Ki ko lt ozt e t és (vé gI eges) I9 827 457 25 180 87I
Kiko iltzt e ĺ é s (l e b onvo lítá s ) 600 000 762 000
Fedezet ipénv 20I4 évre 25 I9ő B50 32 000 000



i

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kihelyezéssel kapcsolatban a bérlőkkel és hasznáIókkal az egleztetéseket
kezdje meg, ezt kovetően a bérlőHlakáshasznáIók által kivetlasztott lakásokat tegle ĺakhatóvá, illeĺlle a 2')
és 3.) pontban meghatározottak szeľint a szerződéseket kosse m,eg.

Felelős.. Kisfalu Ęft. ĺignezető igazgatója
Határidő', a jogerős bontási engedélyt kovető 90' nap',

A Budapest VIII., Lujza u.]šzám alatti épület rész|eges bontásra kijelölt épĺiletszárnyában összesen 12 db
lakás van, amelyból7 db takás béľletijoggalteľhelt, 1 ĺlb takás jĺ;gĺ;ím nélküIi lakáshasználó által lakott. és 4
db lakás Ĺires.

A fentiekben írt tuIajdonosi dorltések figyelembevételével Társaságunk Lakásgazdálkodási Irodája megkezdte
a táľgyalásokat a táľgyi épület részleges bontásľa kijelölt épĹiletszárnyában ta|źiható lakások bérlőivel, iIletve
jogcírn nélküli lakáshasználóival.

ABLrdapestVIII.Lujzau'ĺDszáma|aÍti1szoba,kornfortnélküli,30,51m2alapterĹi|etĺi
onkoľnrányzati lakásnak a2009. április 20. napján rnegkotott |akásbéľleti szerzodés módosítas - első 5 él,es
b ér l e Ii idő s zak - alapjárÜIeÜDvolt a bérlóje' bérlőtárs i j ogv i szonyban' hatáľozott
idóľe szóIóan - 201l. májLls 3l. napjáig, előbéľletijog biztosításával.

Bérbead({lllllleilllbérleti jogviszot.ryát. díjháĺralék nliatt - a második 5 éves bérletĺ
iclőszakľa lretn lrosszabbította meg.

ÜDVo|tbérlotárs1:-20l3.szeptember3.rrapjállkozjegyzőiokiratbanĹlgynyi|atkozott,
hogy a táľgyi lakás béľlőtársi jogára igényt tleln taľt, ęzért2013. szeptember 4. napjátő| a lakás jogcínl nélkĹili
haszná| ój al<énĘtaItj uk ny i lván.

rDhogydíjtartozásáÍ'rendezrlitudja,külföldreL|taZottmunkavál|a|áscéljából.Ügyeinekviteléľe
te|ies|<öľĹinregIlatalnrazástado1tegyi|<szonrszédjának-

-atárgyilakásľafenná||ódíjtanozásokataKisfaluKft.DíjbeszedésiIrodájának20l5.februáľ3'

napján ke|t igazo|ása alapjál kiegyenlítette, veIe szelnben |akbéľ- és a lakbérhez kapcso|ódó kĹiIön
szo|gáItatási díjtartozás niľlcs. TekintetteI arra, lrogy nevezett a felmondási ol<ot megszĹintette, ezért részérę a
tárgyi lakás isméteĺten bérbe adhatóvá vá|t,határozott időre szólóan, előbéľletijog biztosításával.

Fentiekretekinteťtel,|frészéreaBudapestVIII.LujzauCzáma|atti1szoba,komfoń
néIkĺjlí, 30,51 m2 alapterüIetĺĺ önkoľmányzati lakás 1 év határozott időre - 201ő. február 29. napjáig _
béľbeadásra kertjIt, eIobérleti jog biztosításával.

A tárgyi lakásban bérlő egyedtil lakik. Nevezett a bérleti díjat és a bérleti joghoz kapcsolódó egyéb közÜzemi
díiakat fizeti. elinaradása nincs.

r!] űĺrgyi |akásra vonatl<ozó lakásbérleti jogviszonyát' másik lakás bérbeadása nre|lett kíván.ia
nregszĹĺntetn i.

A T.isztelt Bizottság az |068120|4. (IX.fg,) szám(s határozatának 1.) pontjában kijelölt lakások közĹil a

BudapestVIII.,Kőrisu(Eszáma|atli_jeIenlegilakásnalazonosparaméterű-lszoba,komfort
né|kĹjli, 25.40 lll2 alapterü|etĹi lakást jelö|tük ki szálnára.le kĺj|Íöldi tartózkodása miatt
szenrélyesell eljáľni nem tudott, ezért meghata|mazot1a- megtekintette a fe|ajálllott Budapest
VIII., Kőľis u.(- szán a1aÍti lakást, melyet elfogadott. A lakás haszná|atra alkalmassá tétele
cinkormányzal'i ťeladat. A fent jelzett |akás felť1jítási koltsége bruttó: | 7f5 2|0,-Ft.

TájékoztaÍjtrkaTiszteltBizottságot,hogyaze|fogadott-BudapestVIII',Kőľisu-*lakás
rész|etes felújítási költségét, munkanelnenként tagolva a jelen előtedesztés mellékletét képező felújítási
kö l ts é sbec s | és tarta|nazza.

Fentieket cisszegezve, javasoljuk Budapest VIII. Lujza uĺI száln a|aÍtj 7 szoba, komfoľt nélküli,

'i

30,5l mf a|apterĺ'iletĺĺ lakás tekintetébelr bérlővel fennálló béľleti jogviszony közös



megegyeZésseltöfténőmegszĺintetésévelegyidejűlegaBudapestVIII.,Korisu'(Dszáma|atti|
szoba' korrrfoft nélküli, f5,40 m2lakás lrasználatra alkalmas ál|apotball törtérlő bérbeadását' lratározott idore
szólóan - 2016. fębľuár 29. napjáig, előbér|etijog biztosításával.

Javasoljuk továbbá, hogy a Budapest VIII', Kőris u szám a|aÍti lakás használatra alkalrnas
áIlapotba történo felújítása a 11604 címen nyilvántartott
ker et f0 1 4 . év i pé nzn aľ adv ány a terlrére történj en.

MNP III. önként vá|lalt feladat, Lujzau) fe|újítási

II. A beterjesztés indoka:

ABudapestVIII.,Lujzau.Jszámalattxlrsz-ú|akóház|00oZ-osönkormźrnyzatitulajdonban
valr, és HVT-II. terĹiletén helyezkedik e|. Az épĺilet jobb olclali épületszánryának lebontása miatt a lakás
Irregselnlrrisü|, az önkorInárryzata bér|őt köteles nlásik lakásba ellreIyezni, vagy pénzbeli térítéssel bérIetijogát
nregváltalli.

III. A ĺ|öntés célja, pénziigyi hatása:

A BLldapest VIIl.' Lujza Lr(!šz. alani épület bontásra kijelöIt épiiletszárnyában |akó bérlők/jogcín nél|<Ĺili
l akásh aszn ál ó l< k i h elyezéséve l az ingat|anr ész bonth atóv á v á|ik.

Az ön|<oľnrányzatrlak a cserelakás béľbeadásáva| kapcsoIatos eljárásball a cserel<éllt feIajánlott és elfogaclott
Izilĺás használatra aIkallrrassá tétele rniatt bruťtó 1 125 210,. Ft kiadáSa kęletkezik.

A pénzĹigyi fedezete a Jozsefvárosi onkormányzata |1604 cítnetr nyilvántartott MNP III. önként vá|Ialt
fe|adat, Lujza u.]felrlljítási keret2014. évipénzmaradvál"ryán biztosí|ott.

IV. Jogszabá|yiköľnyezetisnrertetése:

A BLrdapest Józsefi,áľosi onl<ormányzat tLllajdonában álló lakások bérbeac|ásánal< feltételeiről' valanrillt a

IaIĺbéľ lnéľté|<érőI sz'ő|o |612010. (tII.08.) szálnú rendelet ,,Béľbeadás |akźsgaz'dá|kodási felaclato|< teljesítése
éľclekében'' cínrĹi fejezet l l. $ (l) bekezdés b) pontja alapján:

,, (l ) LakĺÍsgcĺzcĺálkodási Jbladatok ellatása keretćben toľĺéllik a béľbeadás, ha..

b) béľbea,dó az Ltv. 23. s (3) bekezdése alapjan a bérlővel íľásban úg1l állapodott nxeg, hogy a szerződés
kc)zös megegyezéssel torténő nlegszüntetésekor rĺźszére másik lakást ad béľbe, függetlenül attól, hogy
egyidejűleg pénzbeli térítésre sor kerül-e,,'

A ľende|et ll. s (2) bekezdése értelmében aLtv' 23.$ (3) bekezdéseesetén abér|órészéreaLÍv.26. $ (l).(3)
bekezdésében foglalt kovetelnrényeknek megfele|ő cserelakát kell béľbe adni, melyet a tulajdonosi jogokat
gyakoľ|ó bizottság jelöl i ki.

Határozatijavas|at

'l2015.év (. .......hó.'.'.....nap). számú Yárosgazdálkodásiés Pénzügyi bizottsági |latározat..

A Városgazdá|kodásiés PénzĹigyi bizottság ĺlgy dönt, lrogy:

l.)aBLldapestVIII.Lujzauĺ-.száma|aĹti1szoba,kolnfortnélküli,30,51n2a|apteľüIetű|akás
tekintetében(-bér|őve| fennálló béľIeti jogviszony közös megegyezéssel töfténő
nregsziintetésével egyidejűleg' másik cserelakás biztosításáva| a Budapest VIII., Kőris uJ

]száln alatti l szoba' konrfoľt néIkĹili, 25,40 m2lakást - a bérbeadó által nrftnő beköltozheĺő
óllapotbiztosítd,sátkovetően-béľbeadja(Erészére,határozottidőreszó|óan-2016.
február 29 ' napjáig, előbérleti jog biztosításával

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 20l 5. lnárciils 2.



2.)|.lozzájźlrulahhoz,hogyBudapestVIII.,Kőrisu.ililszánlalattilszoba,komfortnélkĹiIi,
25,40 lm2lakás lakhatóvá tételének költsége a |1604 cílnen nyiIvántańottLujzau.22. fe|űjítása - MNP
III' onkénĺ vállalt feladat - 20| 4. év i pérrzmaradválly terhéľe torténjen. anrelynek bruttó koltsé ge l 725
210,- Ft.

Felelős: KisfalLl Kft.
Határidő: 20 l 5. március 2.

3.) felkéri a Kisfalu Kft.-t a |latározat 1 .) pontjában foglalt megállapodás és bér|eti szerződés megkötésére.

Felelos: Kisfalu Kft.
Ilatárido: 20l 5. március 3 l .

A dörltés végrehajtásátvégző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság szé|es körét érintő döntések eseténjavaslata akozzététe| módjára
(rnegfelelő aláhúzandó!): nem indoko|t

BLlclapest, 2015 ' fębrlár f3.

hirdető táb|áll honlapon

Il./'
Kovács ottó

iigyvezető igazgato

r .'fETTI-il(ISĺ.'ALU JoZSEFVÁRoSl VAGYoNGAZDÁLKoDo KFT'

I LoÍo...o. Tir.I-t ANNa LAKASGAZDÁlrooÁst REFERENS /, /
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\y'agyon keze|ési D ivízio
Ó n kormány zaú Ház|<ezelő lľoda

cs|és munkanemenként

ssz. érintett helyisée érintett szerkezet
|akás fe|Újítás munkanemenként

részIetezve becsült költség (Ft.)

T osszes fal vakolatjavítás 100 000
'') osszes fal festés-mázo|ás 300 000

3 szo ba pad|ó pa rkettajavítás 50 000

4 konyha, pad|ó pad|óburkoIat ĺavítás 50 000
t FÜ rdőszo ba fal csempeburkolat javítás 50 000

osszes nyí|ászá ró k ab|ak, ajtójavítása 50 000

összes berendezésĺ tárgyak
mosdó , zuhanyzó, mosogató,
vĺ||anyboy|er javítás pót|ás 1s0 000

8 osszes eIektromos há|ózat feltilvizsgá |at, javĺtás 150 000

9 összes gázvezeték felÜ|vizsgá |at, javítás 100 000

L0 osszes sze n nyvízvezeték fe|ülvizsgá |at, jaVítás 100 000
11 osszes vízvezeték fe | ü|vĺzsgá |at, jaVítás 100 000

osszese n: 1 200 000

bruttó összesen 1 s24000

tartalék keret 5% 76 200

osszesen: L 600 200

bonyolítási díj5% 80 010

osszesen: 1 680 270

Kĺiltöztetési kö|tség 50 000

összesen bruttó: L 725 210

.l B Lldapest. 20 1 5. febľuár 23 . Kisfa|u Kft' Önkorm ányzati Házkęze|ó Iroda

I


