
s.,aup"st Főváros VIIl. keľület Józsęfuaľosi onkorm ányzatKépviselő-testületének

ELoTERJEsZTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20L6. március 2Í-iĺť.llésére

Tárgy:JavaslataBudapestVIII.kerület,KorányiSándoru.-száma|attilakásra
vonatkozóantbérlőbéľletijogviszonyánakközösmegegyezésseltörténő
megszüntetéséľe, másik lakás bérbeadása mellett

Előterjesztő: Kovács ottó vagyongazdá|kodási igazgatő
Készítette és leírta: Keľesztesi ZnLtőnné |akásgazdá'lkodási referens

A napirendet nyilvános ĺilésen kell tárgyalni.
A dö nté s el fo gadásah oz e gy szeru szav azaÍíobb s é g szĺik sé ge s.

Melléklet:BudapestVIII.kertilet,De1eju.EzźlmaIattilakásfelújításiköltségbecslése

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a 201'6. évi
költségvetésről szóló 112016. (II.04.) ĺinkormányzati ľendeletében 61.786.000,- Ft-ot biztosított a
Budapest VIII. kertilet, Korányi Sándor utca lDszám a|atti épület bontására, valamint a lakók
kihelyezésének kciltségeire.

A Budapest VIII. keľĹilet, Koľányi Sándor atca}sz. alatti éptiletben cisszesen 8 db lakás van, melyből 4

db üres, 4 db bérlő áltat takott. A bérlők mindegyikehatfuozatlan idejti bérleti szerződésselľendelkezik.

A fentiekben írt tulajdonosi döntés figyelembevételével Társaságunk I-akásgazdálkodási és

Hátratékkeze|ési Irodája megkezdte a tárgya|ásokat a tárgyi épiiletben lakó bérlők*el a kihelyezésük

tárgyá.ŕ,an.

A Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u..lD szźĺn alatti 1. szobás, komfort nélküli, 23,71. mz

alapterĹiletiĺ önkormanyzati lakásnatli}l bérlője, bérleti szerzőďésének időtartarnahatfuozat|an

idejĺ. A lakásban nevezett szeméIy egyedül lakik, a lakásbérleti díjat és az ahhoz kapcsolódó egyéb

kĺjzüzemi díj akat rendszeresen megfizeti, elmaradása nincs.

-tárgyilakásravonatkozólakásbér1etijogviszonyátmásiklakásbéľbeadásamellęttkívánja

megszüntetni.

A fentiekben leírtak megvalósítása érdekébe''JEészére Társaságunk felajánlotta a Budapest

VIII. kertilet, Delej u.-szám alatti 1. szobás, komfortos,35,90 m2 alapteriiletű

önkormány zatĺ Iakást, melyet (Illnegtekintett és elfogadott.

A Budapest Vru. kerület, Delej u.}szám alatti épületTársashźz, amelyben 4,09 7o az cjnkormányzati

tulajdon. A tárgyi lakásra megá||apított kozös kciltség összege 8.I42,-Flhő.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a béľlő az á|talajelenleg lakott lakásra 2.343,- Ft + ÁFA béľleti

díjat fizet (bruttó.' 2.976'- FĐ.
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NevezettbérlőnekazujszerződésmegkötéseutánaBudapestVIII.keľüleĹ,Deleju.E
szám a|atti lakásra 73.032,- pt + Ápa (bľuttó 16'551.,- Ft) összegű béľleti aĺ; ĺzetesĺ kôtelezettsége
keletkezik.

A lakás hasznáIatra alkalmassá tétele önkormányzati feladat, a lakás várható fehijítási köItsége a béľlői
igények figyelembe vételével 3.180.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttő 4.038.600,- Ft. A költĺjztetés költsége
60.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő76.200,-Ft.

Fentiekre tekintettel a csereként felajánlott és elfogadott Budapest VIII. kerület, Delej u.IF
eszám alatti lakás hasznáiatrałkahassá tétele várhatóan mindösszesen bruttó 4.31'6.]30,- Ft lesz,
mely összegtarta|mazza akil|toztetés és a taľtalékkeret összegét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az elfogadott - Budapest VIII. kerület, Delej u.

1} hkás felújítási költségét munkanemenkénitagolva a jelén előterjesztés 1.
fe l új ítás i kcil ts égb e c s|és tarta|mazza.

sz. mellékletétképezo

Fentieketösszegezvejavaso1jukaBudapestVIII.kerti1et,KorányiSándoľu.-számalatti]'
szobás, komfort nélküli, 23,71, m2 alapterületű lakás tekintetében alIDbérlővel fennálló bérleti
jogviszony kcjzos megegyezéssel tĺirténő megsztintetését, egyidejrĺleg a Budapest VIII. keľület, Delej u.

-zám 

alatti 1 szobás, 35,90 m2 alapteriiletű, komfortos lakás használatra alkalmas
ál l apotban történő b érbe adás át, hatźn o zat|an i dőre szóló an.

Javasoljuk tová,bbá, hogy a Budapest VIII. kerület, Delej u. szám alatti lakás
a 11602 címenhaszná|atra alkalmas állapotba tĺjľténő felújítása a 20L6. évi költségvetésben

nyilvántartott, onként vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen.

il. A beteľjesztés indoka
A Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u.(D szálm alattiFľ'rsz.-íl |akőház 100 vo-oS

önkormányzati tulajdonban van. Tekintettel aľra, hogy az épilet lebontásra kerĺ'il, az onkoľmányzat a

bérlőt - onkoľmányzati érdekből, az épület kiiirítése, illetve lebontósa miatt - köteles másik lakásba
elhelvezni.

ilI. A dłintés céljao pénzůiryi hatása
A Budapest vI[. kerü]et, Kđrányi Sándor u.tsz. alatti épület bontásra kijelolt ingatlanban lakó béľlők
kihe|yezéséve| az épület bonthatóvá válik.
Az önkormányzatnak a cserelakás bérbeadásával kapcsolatos eljárásban a csereként felajánlott és

elfogadott lakás hasznáiatra alkalmassá tétele miatt bruttő 4.3L6.730,- Ft kiadása keletkezik, amely ĺlsszeg

taĺta|mazzaako|toztetésésatartalékkerď<issžégot.

A pérungyi fedezet a Józsefuárosi onkormányzat a 2016. évi költségvetésben a 1'1'602 címen

nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadások teľhére biztosított.

Iv. Jogszabályĺ kłiľnyezet ł
A Budapest Jőzsęfvatosi onkorményzattulajdonában á1ló lakások bérbeadásĺínak feltételeiről, valamint a

lakbér mértékéről szóló 1612010. (III.OS.j) önkormínyzati ľendelet 11. $ (1) bekezdés b) pontja alapján:

,, (I) Lakásgazdálkodásifeladatok elĺátása keretében torténik a bérbeadás, ha:
b) bérbeadó az Ltv. 23. s p) bekezdése alapján a bérlővel íľósban úgy áĺlapodott meg, hogł a

szerződés kazÓs megegyezéssel rcrftnő megsziłntetésekor részére másik lakast ad bérbe, függetlenül
attól, hog,, egłidejűleg pénzbeli térítésre sor kerüI-e,,,



A Rendelet 11. $ (2)bekezdése értelmében azLtv.23'$ (3) bekezdése esetén a bérlo részéľe a Ltv. 26. $
(1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő cserelakást kel| bérbe adni, melyet a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelöl ki.

Fenti ek fi gye l embevéte l ével az a|źhbi határ o zatij avas l atot terj e sztem el ő.

Határozatĺ javaslat

AVáĺosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságúgydönt,hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ĺI szám alatti, 1. szobás, komfort nélktili
komfortfokozatil,23,77m2alapterü1etrĺlakástekintetébentbérlovelfennállóbérleti

,ll|, jogviszony kcjzös megegyezéssel tĺjľténő megszüntetésével egyidejűleg bérbe adja a Buđapest
VIII. kertilet, Delej u.-szám alatti 1 szobás, komfortos, 35,90 m2 alapterĺiletű
lakást - használatľa alknlmas állapotban - nevezett személy részére,határozat|an időre szólóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozp ontZrt.vagyongazdálkodási.i gazgatő , 
"*.' it

Hataľidő: 2016. március 21.

2.)aBudapestVIII.kertilet,De1eju.TszámaIatti1.szobás,komfortos,35,90m2
alapterületű, lakás lakhatóvá tételének költsége a 2016. évi költségvetésben a lt6of címen
nyilvántaľtott, ĺlnként vállatt feladat dologi kiadások terhéré tÓrténjen. A laliás várhatő felújítási
koltsóge a béľlői igények ťrgyelembe vételével 3.].80.000,- Ft + ÁFA, azłzbruttő 4.038.600,. Ft.
A költöztetés kciltsége 60.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttő 76.200,- Ft. A tartalékkeret összege
1'59.000,- + ÁFA, azaz osszesen bruttó 2oL.930,- Ft. A csereként fetajánlott és elfogadott lakás

használatra alkalmassá téte\e várhatóan mindosszesen bruttó 4.3.]'6.730,- Ft lesz, mely osszeg

tarta|mazza a tartalékkeľet összegét is.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hataľidő: 201'6. március 2]..

3.) felkéĺi a Jőzsefuálrosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megáIlapodás

, és bérleti szerzőđés megkötésére.

Felelős: Jőzsefválrosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatő

Hatándő : fo1'6. jrinius 15.

4.) felkéľi a !ózsefuátrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a csereként felajánlott és elfogadott

Budapest VIIJ. keríilet, Delej u. 

- 

szám a|atti lakás felújítását kĺjvetően

intézkedjen a bérlő átköltĺjztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kcizpont Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatő
Hatáľidő: 2oL6.június 15.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a:, 4.) pont szerinti átkĺiltözés

megtörténte után a felújítás tételes elszámolását teľjessze a Városgazdźlkodálsi és Pénzügyi

Bizottságe|é.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodźtsiigazgatő
Hataridő: 2oL6. július 15.

A dtjntés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt,



A lakosság széles kĺjrét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hiľdeto táblan honlapon

Budapest, 2076. március 10. b
Ková cs Ottó

v agy ongazdálkodási igazgató

KÉszÍľprĺE: JózsBľvÁnosl GAZDÁLKoDÁsI KÖzpoxľ Znr.
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Vagyon kezelési Divízió

onĺ<ormányzati Házkeze|ő lroda

BudapestVl||. kerület De|ej u. 36 m2 komfortos lakás fe|úiítási költségbecslés

muńkänemenként részletezve

ssz;
.érintett

he|yiség
érintett

szerkezet
lakás felújítás mu nkaneméńként réśzleteżve

becsült kö|tsée (Ft..)

1 osszes fal meglévő vako|at javítás régi enyves festék |ekaparása
250 00c

Z osszes
fal és

nyi|ászá rók
gIettelés festés-mázo|ás

460 000

3 osszes nyí|ászárók
Iakatos szerelvények pót|ása nyílászárok javítása passzítása

bejárati ajtó és erkéy ajtó cseréje. 250 000

4
fürdőszoba,

konyha
oldalfal hidegburkolat csere

200 000

5
fürdőszoba,

konyha
pad|ó hĺdegburkoIat csere

150 000

6 szoba padló iavítás csĺszo|ás Ia kkozás 100 000

7
szoba és

konyha

konyhaĺ régi beépített butorzat e|bontása á||mennyezet

kĺa|akítása szobában és a konyhában max 2.7m magasságban 290 000

8
fúrdőszoba,
WC,konyha

berendezési
tárgyak

WC csésze és tartá|y csere ldb Ülőke pót|ás 1db mosdó csere

csapte|eppel 1db Konyha két medencés mosogató kia|akítása

szekrénybe építve csapte|epppe| 1db gáztűzhe|y csere 1db

fürdőkád bontás 1db zuhanytá|ca beépítésa harmónĺka ajtóva|,

csapte|eppel ldb' e|ektromos forróvíz táro|ó javítás 450 000

9
fürdőszoba.

Wc
sze||őzés

venti|átoros szeIlőzés kiaIakítása a helységvilágítássaI

összekapcsoIt vezér|ésseI késIeItető re|éve| (15perc) r.20 000

10 osszes fűtés
szoba és konyha 2db parapett gázkonvektor fe|újítása

beüzeme|ése fürdőszoba eIektromos infra vonaI hősugárzó

feIszere|és r_00 000

IL osszes
elektromos

hálózat

nappali e|ektromos há|ózat cserése szabványos merőhe|y

kialakítással, csúcsdő kizárásos mérőhe|y és áramkörök
kia Ia kítása elektro mos f o rróvíz tá ro |ó részére 460 000

12 osszes gázvezeték gázvezeték ávizsgá |ás elIenőrzés javítás
50 000

13 osszes
szennyvízvez

eťÁk
cseréje, szerelvények cseréje pót|ása 150 00c

L4 osszes vízvezeték cseréje, szere|vények cseréje pót|ása 150 000

Készü|t:2016.03. 09. JGK zrt.. oHK
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