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JavaslataBudapestVIII.kerület,KorányiSándoru.tsszáma|attilakásra
vonatkozóan 
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bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel töľténo
megszĺintetésére, másik lakás béľbeadása melIett

Előterjesztő: Kovács ottóvagyongazdá,|kodásiigazgató
Készítette és lcíĺ|.a: Keresztesi 7'o]rtáĺĺélakásgazdátkodási ľeferens

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s elfo gadás ĺíh oz e gy szeru szav azattobb sé g szfü sé ge s.

Melléklet: Budapest VIII. kerület, Tolnai l,ajos ulIszáma|attilakás felújítási köttségbecslése

TÍsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi tsizottság!

I. TényáIIás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefvaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testtilete a 201'6. évi
koltségvetésľől szőIő 112016. (II.04.) önkormányzati rendeletében 61.786.000,- Ft-ot biztosított a
Budapest VIII. keriilet, Koľányi Sándor utca Oszám a|atti épület bontására, valamint a lakók
kihelyezésének költségeire.

A Budapest VIII. kerĹilet, Korányi Sándor utca(}z. alatti épületben osszesen 8 db lakás van, melyből4
db üres, 4 db béľlő által lakott. A béľlők mindegyike hatfuozatlan idejű béľleti szerződéssel renđelkezik.

A fentiekben írt tulajdonosi dĺjntés figyelembevételével Táľsaságunk Lakásgazdálkodási és

Hátralékkeze|ési Irodája megkezdte a tárgya|ásokat a tárgyi épületben lakó bérlőkkel a kihelyezésük
tárgyáhan.

A Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándor u.-lszźtm alatti 1. szobás, komfort nélküli, 24,48 tÝ
alapterülehĺ <ĺnkormányzati lakasnak r- a béľlője, bérleti szeruődésének időtaľtama
határozatlan idejű. A lakásban nevezett személyen kívül más nem lakik, a lakásbérleti díjat és az ahhoz
kapcsolódó egyéb kozijzemi díjakat rendszeresen megfizeti, elmaradása nincs.

íIllD tárgyi lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát másik lakás béľbeadása mellett
klvánja megszüntetni.

Afentiekbenleíľtakmegvalósításaérdekében|IĽrészéreTársaságunkfelajánlottaa
Budapest VIII. kerĹilet, Tolnai Iajos u.Ilszám alatti 1' szobás, komfortos, 33,05 m2 ďapteriilettĺ
önkormányzatilakást.-afelaján1ottlakástmegtekintetteéselfogadta.ABudapestVIII.
kerĺĺlet, Tolnai Lajos u.(Dszám alatti(lDsz.-ú lakóház I0o 7o onkormányzatitulajdonban van.

Tájékoztatjuk a Tisztelt BizotĹságot, hogy a bérlő jelenlegi jogosultsága a|apján szociális lakbéľt fizet, az
á|ta|a fizetendő bérleti díj összege a jelenlegi lakásara L.665 ,- Ft + ÁFA (bruttó: 2. ] 1 5,- FĐ .

ą



Nevezett bérlonek az iý szeruődés megkötése után a Budapest
szám a|atti lakásra 71.517,- pt + Ár'A ftľuttó 74.627.- Ft\
keletkezik.

VIII. kerüIet, Tolnai Lajos u.E
ĺisszegrĺ bérleti díj fizetési kötelezettsége

A lakás használatra alka|massá tétele önkormányzati feladat, a lakás várható felújítáSi költsége a bérlői
igények figyeľmbe vételével 2.2I0.O0O,- Ft + ÁFA' azazbruttő 2.806,700,- Ft. A költoztetđs kĺiltsége
55.000,- Ft + ÁFA, azazbruttó 69.850,- Ft'

Fentiekľe tekintettel a csereként felajánlott és elfogadott Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u..IllL
Oszánr alatĹi lakás használatľa alkalmassä tétele värhatian mindösszesen bruttó 3.016.88ś,- Ft i!sz, mely

osszeg tartalmazza a költöztetés és a taľtalékkeret összegét.

TáĄékoztatjukaTiszteltBizottságot,hogyaze1fogadott-BudapestVIII'kerület,TolnaiLajosu.(-
1} |akás felújítási koltségét munkanemenként tagolva a jeĺen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezo

felúj ítási költségbec s|és tarta|mazza.

FentieketösszegezvejavasoljukaBudapestVIII.kerület,KorányiSándoru.-számalatti1
szobás, komfort nélküli, 24,48 m2 alapterületrĺ lakás tekintetében 

-érlővel 

fennálló
bérleti jogviszony közĺls megegyezéssel történő megszüntetésével, egýĺa"iĺleg a Budapest VIII. kerĺilet,
TolnaiI-ajosu.-száma|atti1szobás,33,05m2alapteľÍilettĺ,komfoľtoslakáshasználatra
alkalmas állapotban történő bérbeadását, határozatlan időre szőIőan.

Javasoljuk továbbá, hogy a Budapest VIII. keľület, Tolnai. I.ajos u.ĺt! szám alatti lakás
hasznáIatra alkalmas állapotba töľténő felrijítása a 2076. évi költségvetésben a 1.1602 címen
nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhére töľténjen.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A Budapest VIII. keľület, Korányi Sándor u. Dszám alatti (ts hrszú |akőház 100 To-os
önkormányzati tulajdonban van. Tekintettel arra, hogy az épület lebontásľa kerld,l az önkormányzat a
bérlőt - önkarmónyzati érdekből, az épület kiürítése, illetve lebontása miatt - koteles másik lakásba
elhelvezni.

ilL A dtintés célja' pénzüryi hatása
A Budapest VIII' kerület, Koľányi Sándor u.' sz. a|attiéptitet bontásľa kijelolt ingatlanban lakó bérlők
kihelyezéséve| az épület bonthatóvá váIik.
Az onkormőnyzatnak a cserelakás béľbeadásával kapcsolatos eljáľásban a csereként felajánlott és

elfogadott lakás hasznílatra alkalmassá tétele miatt bruttó 3.016.885,- Ft kiadása keletkezik, amely összeg
tarta|mazza a k<iltciztetés és a tartalékkeľet ĺisszegét.

A pénzngyi fedezet a Józsefuárosi Önkormányzat a 20,J'6. évi k<iltségvetésben a L1'602 címen
nyilvántartott, onként vái|attfeladat dologi kiadások terhére biztosított.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet .j ,t6

A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzattulajdonábarĺ á|Iő lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér méľtékéről sző|ő 16/2010. (m.08.) önkoľmáĺyzati rendelet 11. $ (1) bekezdés b) ponda alapján:

,, (1) Lakásgazdólkadósi feladatok ellátósa keretében ttjrténik a bérbeadós, ha:
b) bérbeadó az Ltv' 23. s Q) bekezdése alapján a bérlővel írásban úgł állapodott meg, hogl a

szerződés közÓs megegyezéssel rcrftnő megszüntetésekor ľészére másik laknst ad bérbe, Jřiggetlenül
attól, hog,, egłidej{Íleg pénzbeli térítésre sor kerül-e,,,



A.Rendelet 11. $ (2)bekezdése értelmében az Ltv. 23.$ (3) bekezdése esetén a bérlő tészére a Ltv. 26. $(1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő cserelakást kell bérbe adni, melyet a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelöl ki.

Fentiek figyelembevételével, az a|ábbihatározatijavaslatot terjesztem elő'

HatározatÍ javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.)aBudapestVI[.keľület,KorányiSándoru.-száma1atti,1szobás,komfortnélküli
komfortfokozatí, 24,48 m2 alapteľĹiletű lakás tekintetében !D bérlővel fennálló
bérleti jogviszony ktjzĺls megegyezéssel töľténő megsztintetésével egyidejűleg bérbě adja a
Budapest VI[. kerĹilet, Tolnai l,ajos u.-.szám a|atti ]. szobás, komfortos, 33,05 m2
alapteľületű lakást _ használatra alkalmas állapotban _ nevezett szemé|y részére, hatőnozat|an
iđőre szólóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozp ontZrt.vagyongazdálkodási igu,guto
Hatáľidő: 20|6. máľcius 21.. .

2.) a Budapest VIII. kerület, Tolnai l.ajos u.(lEl szám alatti 1 szobás, komfortos, 33,05 m2
alapteľĺiletrĺ, lakás lakhatóvá tételének költsége a 201'6. évi költségvetésben a L1'6o2 címen
nyilvántartott, onként vállalt feladat dologi kiadások teľhéľe töľténjen. A lakás várható felújítási
költsége a bérlői igények figyelembe vételével 2.21o.0o},- Ft + ÁFA, azazbrlttő 2.806.700,- Ft.
A költoztetés kĺiltsége 55.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 69.850,- Ft. A tartalékkeret összege:
110.500,- Ft + AFA, azaz osszesen bruttó L4o.335,- Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás
használatĺa alkalmassá tétele váľhatóan mindosszesen bruttó 3.016.885,- Ft lesz, mely osszeg
tarta|mazza a tartalékkeret összegét is.

Felelős: Jőzsefvőrosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hataridő : 2oL6. március 21.

3.) felkéri a lőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és béľleti szerződés megkötéséľe.

Felelős: Józsefvátosi Gazdálkodási KözpontZĺt.va9yoÍLgazdálkodási igazgatő
Hatźridő: 201'6. június 1.5.

4.) fe|kéri a Jőzsefválrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a cseľeként felajánlott és elfogadott
BudapestVIII.kerĹilet,TolnaiI-ajosu.-számaIattilakásfelújítísátkövetően
intézkedjen a bérlő átkĺiltöztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefvítosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.vagyongazdáLkodásiigazgatő
Hatźndo : 201'6. június 1.5.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átktjltĺjzés
megtĺlrténte után a felújítás tételes elszámolását teľjessze a Városgazdálkođálsi és Pénztigyi
Buottságe|é.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.vagyongazdáikodźlsiigazgatő
Hatźnđő: 201'6. július 1.5.

A dĺjntés végrehajtásźúvégzó szervezetiegység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.



A lakosság széIes korét éľintő döntések esetén javaslata a közzététę|módjára
nem indokolt hiľdető táb|án honlapon

Budapest, 2016. máľcius 8.

Kovács ottó
v a1y ongazdál ko d ási igazgatő
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Vagyonkeze|ési Divízió
O n l<o rmány zati Häz|<ezel ő | roda

Budapest V|||'ke{ilet'f'olnai [ajos utcaĺ!D33 m2 k.omfortoslakás felújĺtási köItségbecslés
, ' '. . munkanemenként részletezve

ssz. érintett. helvisée érintett śzerkezet
|akás feIúj íltěs ń 9n kä1emen ként

részIetezve becsült költsée (Ft.)

1 összes fal va koIatĺavítás 140 00c

2 osszes fal festés-mázo|ás 380 00c

3 szo oa oadló parketta javítás 120 000

4 <onvha oldalfal hideeburkoIat iavítása 110 000

5 konyha oadló hidegburkoIat iavítása 140 000

6 :lőszoba pad|ó hĺdeeburkoIat iavítása 70 000

7 fürdőszoba oldalfal hideeburkoIat iavítása 150 00c

8 fürdőszoba pad|ó hĺdeeburkolat ĺavítása 130 000

9 összes nví|ászárók ablak' aitó, ĺavítás, passzítás iavítás 120 000

10 osszes fűtés parapettes gázkonvektor beüzeme|ése 50 000

71 osszes

berendezési tárgyak és

szere|vénveí
WC, f Ürdőkád,mosdó, mosogató,

ĺavítása'tűzhe|v beüzeme|ése 130 000

72 osszes eIektromos há|ózat

e|ektro mos há lózat fe|újítása

szabványosítása fe|ülvĺzsgá|at, javítás 350 00c

1 összes eázvezeték felü|vizseá|at, iavítás 30 00c

74 osszes szennwízvezeték te|ü|vĺzsgá lat, javítás 140 00c

15 osszes vízvezeték fe|ü|vizssá|at' ĺavítás 150 00c

Készült 2016.03.09 JGK. zrt. öHK
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