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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľta|mának részletes ismertetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete a 20Í6. évi
költségvetésről szóló |/20|6.(II.04.) önkormányzati rendeletében 61.786.000,- Ft-ot biztosított a
Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándor utca (lBzźtm a|atti épület bontására, valamint a lakók
kihelyezésének költségeire.

A Budapest vI[. kerüIet, Korányi Sándor utca (}zám alatti éptiletben összesen 8 db lakás van, melyből
4 db üres, 4 db bérlő által lakott. A bérlők mindegyikehatźrozatlan idejű béľleti szerződéssel rendelkezik.

A fentiekben íÍt tulajdonosi döntés figyelembevételével Táľsaságunk I.akásgazdálkodási és

Hátralékkezekési Irodája megkezdte a tárgya|ásokat a tárgyi épületben lakó bérlőkkel a kihelyezéstik
tárgyá.ŕ.an.

ABudapestVIII.kerület,KorányiSándoru.ĺtsszźtma|atti2szobás,komfortos,40,00m2
alapterülettí önkormĺĺnyzati lakásnakl-és fia,e béľlőtĺĺľsak a bérlői, béľleti
szerződésüknek időtartama határozat|an iđejű. A lakásban nevezetteken kívül még lID
|lánastáľsa és gyeľrneke lakrlak. Béľltjk a lakásbéľteĹi díjat és az a|l|loz kapcsolódó egyéb köztizemi díjakat

rendszerese n megflzetik, elmaľadásuk nincs.

.-II.és l-- tárgyi lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyukat másik lakás

béľbeadása mellett kívánj ák megszüntetni.

FentiekbenIeírtakmegva1ósításaérdekébenIElésDrészéteTáľsaságunk
felajánlotta a Budapest VIIL kertilet, Orczy Íi a|lliszám a|atti 1. szobás, komfortos, 4f,60 m2

alapteľĹilehiönkormányzatilakást.ĺIĽlésŰDafelaján1ott1akástmegtekintették
éselfogadták.ABudapestVIII.kerület,OrczyútIlIszáma|attiCGhrsz-úlakás
társasházban helyezkedik el, amelyben 19,09 %o az onkormányzati tulajdon.

Atárgyi lakásra megál|apított kozös költség clsszege: 9.030,- Ft/hó.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a béľlők jelenlegi jogosultságuk,alapján szociális lakbért
fizetnek, az á|ta|uk fizetendő bérleti díj összege a jelenlegi lakásáia: 588,- Fi+ ÁFA, (bruĺtó.. 747,- FĐ.

NevezettbérlőknekazujszerződésmegkötéseutánaBudapestVIII.keľület,Orczyűt1Dszám
alatti lakásra: 74.845,- Ft + ÁFA (bľuttó: 18.853,- Ft) összegri bérleti díjfizetési kötelezettségiik
keletkezik.

A lakás használatra alkallllassá tétele önkoľmányzatife|adat. a lakás várható felrijítási köItsege a bérlői
igények figyelembe vételével: 2.990.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő 3.]97.300'- Ft. A köItöztetéi költsége:
55.000,- Ft + ÁFA, azazbruttó 69.850,- Ft. i,ł .i'l .

Fentiekre tekintettel a csęreként feIajánlott, és elfogadott Budapest VIII. kerület, orczy ítJ!|t-
szám a|atti lakás haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan mindcisszesen bruttó: 4.057.OÍ5.- Ft [esz. melv
összeg tarta|mazza akoltoztetés, és a tartalékkeret összegét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az elfogadott - Budapest VIII. kerüIet, orczy út-
lakás felújítási költségét, munkanemenként tagolva a jelen előterjesztés mellékletét képező felújítási
kö l ts é gb e c s|és tarta|mazza.

Fentieket összegezve, javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u.(Dszám a|atti 2
szobás,komfortos,40,00m2alapterü1etiĺlakástekintetében,-ésĺTbér1őkkel
fermálló bérleti jogviszony közös megegyezéśsel torténő megsziintetésével egyidejűleg a Budapest VIII.
kerü1et,orczyút-száma|atti1'szobás,4f,60m2alapterületiĺ,komfortoslakáshaszn6łatra
alkalmas állapotban t<iľténő bérbeadását, hattrozatlan időľe szólóan.

Javaso1juktovábbá,hogyaBudapestVIII.kerület,otczyútíDszźtma|attilakáshaszná|atra
alkalmas állapotba történő felújítása a 20-l'6. évi koltségvetésben a 11'6of címen nyilvántaľtott, onként
vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen.

il. A beterjesztés indoka
A Budapest VIJJ. kerület, Korányi Sándor u. ĺl szźtm alatti O hľsz-ri lakóház 100 vo-os

önkormányzati tulajdonban van. Tekintettel aľra, hogy az épilet bontásra kerül, az önkorm:írryzat a bérlőt
- onkormányzati érdekből, az épiilet kitirítése, illene lebontósa miatt - koteles másik lakásba elhelyezni.

ilI. A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása
A Budapest VI[. keľület, Korányi Sándor u.}s7.'alatti épület bontásľa kijelolt ingatlanban lakó bérlők
kihelyezéséve| az éptilet bonthatóvá válik.
Az önkormányzatnak a cserelakás bérbeadásőlva| kapcsolatos eľjárásban-j'a csereként felajánlott és

elfogadott lakás használatra alkalmassá tétele miatt bruttó 4.057.o15,- Ft kiadása keletkezik,,amely összeg

tarta|mazza a költöztetés és a tartďékkeľet összegét.

A péllzngyí fedezet a Budapest Jőzsefvárosi Önkormányzat 201'6. évi költségvetésében a 11'602 cÍmen

nyilvántartott, onként vállalt feladat dologi kiadások terhére biztosított.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet ,'] '']

A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzattulajdonában álLó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a

lakbér mértékérő| szótő 1612010. (III.08.) onkoľmányzati rgndelet (továbbĹaklan: Rendelet) 11. $ (1)

bekezdés b) pontja alapján:

,, (I) Lakásgazdálkodĺźsifeladatok ellátása keretében történik a bérbeadás, ha..

b) bérbeadó az Ltv. 23. s Q) bekezdése alapján a bérlővel írásban úgy állapodott meg, hogy a
szerződés kizĺjs megegyezéssel torténő megszüntetĺźsekor részére másik lakást ad bérbe, ftggetlenül
attól, hogy egłidejiíleg pénzbeli térítésre Sor kerül-e,,,



A Rendelet 11. $ (2)bekezdése értelmében azLtv.23.$ (3) bekezdése esetén a bérlő részéľe az Ltv. f6. š
(1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő cserelakást kell bérbe adni, melyet a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelöl ki.

Fenti ek fi gyel embevétel ével az a|ábbi határ o zatij avaslatot teľj esztem el ő.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

1.)aBudapestVI[.kerület,KorányiSándoru.|-száma|attí,fszobás'komfortos
komfortfokozatíĺ,40,00m2alaptenileťűlakástekintetében,(Ill.ésĺE
bérlőkkel fennálló bérIeti jogviszony közös megegyezé,ssel torténő megsztintetésével egyidejtĺleg
bérbe adja a Budapest VIII. kerület, orczy lit-I szám aIatti 1 szobás, komfortos, 4f,60 m2
alapterĹiletű lakást - használatra alkalmas állapotban - nevezettek részére, hatźrozatlan időľe
szó1óan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatátidő: 201.6. máľcius 2]'. ;.

2.) a Budapest VIII. kerület, orczy út 
-I;l 

szźtm a|atti 1 szobás, komfoľtos, 4f,90 m2

alapterülettÍ;l lakás lakhatóvá tételének költsége a 20L6. évi koltségvetésben a L1'6of címen
nyilvántaľtott, önként vállalt feladat dologi kiadások teľhére torténjen. A lakás várható felújítási
koltsége a bérlői igények figyelembe vételével: 2.990.000,- Ft + AFA, azazbruttő: 3.797.300,- Ft.
A koltĺiztetés kĺiltsége: 55.000,- Ft + ÁFA ) azaz brutió 69.850,- Ft. A tartalékkeret összege:
149.5Oo,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó: 1.89'865,- Ft. A cseľeként felajánlott, és elfogadott
lakás haszĺálatra alkalmassá tétele, várhatóan mindosszesen bľuttó: 4.057.0L5,- Ft lesz, mely
összeg tarta|mazza a tartalékkeľet összegét is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatő
Hataľidő: 201'6. március 2]..

3.) felkéri a fiőzsefválrosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás

és bérleti szerzoďés megkötésére.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZr't.Yagyon9azdálkodási igazgatő
Határidő : 2oL6. június 1.5.

4.) fe1kéri a 1őzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,-t, hogy a cseľeként felajánlott és elfogadott

Budapest VIII. kerület, Orczy fta-) szám a|attí lakás felújítását kö'vetően intézkedjen a

bérlők átkoLtoztetésérő 1 a felúj ított c sere l akásb a.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodásí igazgatő
Hataľidő: 2o16.jrinius 1'5.

5.) felkéri a Józsefváľosi Gazdátkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti áLtko|tozés

megtĺirténte után a felújítás tételes elszámolását teľjessze a Yáłrosgazdálkodási és Pérzügyi

BŁottságe|é.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő

Határiđo: 20L6. július 1.5.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.



A lakosság széles köľét éľintő döntések eseténjavaslata a kozzététe|nródjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. március 8.
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Vagyonkezelésĺ Đivízió

o n l<o rmány zari Ház|<eze| ő l roda

BudapestVll|. kerü|et orczy útJ| ąz,e a2:.komfortos lakás fe|újítási kö|tségbecsIés muńkanemenként
részletezve

S5Z; érintéfilňeiviséŔ érintett szerkezet

iaxáś ŕé!ĺiĺtrĺs mu n kanemen ként
. . . ŕész|étezve becsült ki'ltsée ( Ft.)

T osszes fal vakoIatiavítás 2s0 000

2 összes fal festés-mázolás 380 000

3 szooa pad|ó parketta iavítás 120 000

4 konvha oldalfal hideeburkoIat iavítása 110 000

5 konvha padló hideeburkolat ĺavítása 120 000

6 előszoba pad|ó hideeburkolat iavítása 100 000

7 iürdőszoba oldalfal hideeburkoIat iavítása 100 000

8 ürdőszoba padló hidesburkolat iavítása 100 000

9 osszes nví|ászá rók ablak' aitó, iavÍtás, passzítás iavítás 180 000

1C öszoba, konyha fűtés łázkonvektoros f űtés kia|a kítása (pa rapett) 330 000

7I osszes
berendezési tárgyak és

szerelvénvei

vVC, f Ürdőkád,mosdó, mosogató,

e|ektromos f orróvíztáro|ó 120L tűzhe|V 160 000

12 osszes elektromos hálózat há|ózat szabvánvosítása 620 000

13 összes gázvezeték bővítés,f e|Ü|vizsgá |at, sza bvá nvosítás 250 000

T4 osszes szennwízvezeték teI ijIvĺzssálat' iavítás 80 00c

15 )sszes vízvezeték fe|ü|vizspá|at. iavítás 90 000

Késziilt 2016.03. 09. JGK zrt. oHK.


