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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
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ELoTERJESZTÉS
a Y átosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201'6. március 21-i itésér e

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u.łl- szám a|atti
vonatkozóan ő bérleti jogviszonyĺĺnak kĺizĺis megegyezéssel

1akásra
töľténő

2 -Gr..sz.napirend

megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett.

Előterjesztő: Kovács ottó vagyongazdáIkod ási igazgató
Készítette és leírta: Keresztesi Zo]rtőnné Ęakźtsgazdá,ltođesĺ referens

A napirendet nyilvános rilésen kell táľgyatni.
A dönté s el fo gadásáh oz e gy szerú szav azatlobb sé g szük sé ge s.

Mel1éklet:BudapestVIII.kerület,NagyTemplomu.ĺlEszámaIattilakásfelújítási
ktiltségbecslése

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a 2oL6. évi
kĺiltségvetésről szőIő 112016.(II.04.) onkormłínyzati rendeletében 61.786.000,- Ft-ot bżtosított a
Budapest VIII. kerĹilet, Korányi Sándor utca(} szám aLatti épület bontására, valamint a lakók
kihelyezésének ktiltségeiľe.

A Budapest VIII. kerĹilet, Korányi Sándor utca| szám alattiépületben összesen 8 db lakás van, melyből
4 db tires, 4 db bérlő által lakott. A bérlők mindegyike hatátozatlan idejű bérleti szerződéssel
rendelkezik.

A fentiekben irt tulajdonosi döntés figyelembevételével Társaságunk l-akátsgazdálkodási és
Hátra|ékkeze|é'si Iĺodája megkezdte a tárgyalásokat a tárgyi épiiletben lakó bérlőkkel a kihelyezésük
tárgyában.

A Budapest VI[. kerület, Koľányi Sándoľ u..lE szátm a|atti 1. szobás, komfoľtos, 48,15 mz
alapterülettĺ önkoľmźnyzati lakásn a béľlője, bérleti szerződésének időtartama
határozat|an idejíí. A lakásban nevezettEn kívül még gyeľmeke lakik életvitelszerűen. Bér1ő a lakásbérleti
díjat és az ahhoz kapcsolódó egyéb kozi,lzemi díjakat rendszeresenmegfizeti, elmaľadása nincs.

tárgyi lakásra vonatkozó lakásbéľleti jogviszonyát, másik lakás bérbeadása mellett
kívánja megsztintetnr.

Fentiekbenteírtakmegva1ósításaérdekébentsrészéreTáľsaságunkfe1aján1ottaaBudapest
VIII. kertilet, Nagy Tem u.FszámaLatti1szobás,összkomfoľtos,45,61'm2alapterĹiletű
önkormányzati lakást. felajánlott lakást megtekintette, és elfogadta. A Budapest VIII.
kerület, Nagy Templom oD szám alattiltshrsz-ű|akóház 1OO %o önkormányzati tulajdonban van.

Tájékoztatjuk a TiszteItBízottságot, hogy abérlő az źita|ajelenleg lakott lakásľa 9.438,- Ft + ÁFA bérleti
díjatťlzet, (bruttó: ] I.986,- Ft).
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Bér1őnekazujszerződésmegkotéseutánaBudapestVIII.kerület,NagyTemplomu.Gszám
alatti lakásra: 27.236,- Ft + ÁFA (bľuttó: zk.glo,- Ft) összegĺ beľletĺ 

.aĺ; 
fizetésj kcitelezettsége

keletkezik.

A lakás haszná|atra alkalmassá tétele önkormálnyzati feladat, a lakás várhatő felújítási költsége a béľlői
igények figyelembe vételével: 1.800.000,- Ft + ÁFA' azazbruttő: f.f86.ooo,- Ft. A koltoztetés költsége:
55.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő 69.850.- Ft.

Fentiekre tekintettel a csereként felajánlott, és elfogadott Budapest VIII.,
szám alatti lakás hasznőtlatra alkalmassá téte|e, várhatóan mindosszesen
összeg tartalmazza a kclltöztetés, és a tartalékkeret összegét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az elfogadott - Budapest VIII. keriilet, Napy Templom 
" Oe. - hkás felújítási költségét, munkanem"nl.ont tagolvá a jelen előterjesztés-meiléklegtk{ező

fehij ítási kciltségbec slés tarta|mazza.

Fentieketösszegezve,javasoljukaBudapestVIII.ĘorányiSándoru.-számalatti1szobás,
komfortos, 48,l5 m2 alapterĹilehĺ lakás tekintetében' bérlővel fennálló béľleti jogviszony

Budapest VIII. kertilet, Nagy Templom u.
tisszkomfortos lakás hasznáIatra alkalmas

állapotban tcjľténő bérbeadását, hatáĺozat|an időre szólóan.

Javasoljuk továbbá, hogy a Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u. 

-szám 

alatti lakás
hasznźůatra alkalmas állapotba tĺjrténő felújítása a 201,6. évi költségvetésben a 7.]'6of címen
nyilvántartott, cinként vállalt feladat dologi kiadások terhére töľténjen.

il. A beteľjesztés indoka
A Budapest VIII. keľület, Koľányi Sándor u.|l szám alatti|} hrsz-ú |akóház 100 vo-os
önkormányzati tulajdonban van. Tekintettel arĺa, hogy az épi|et bontásľa kerül, az <jnkormźnyzat a bérlot
- ijnkormányzati érdekből, az épület kiürítése, illetve lebontása miatt - köteles másik lakásba elhelyezni'

ilI. A dtintés célja' pénzĺiryĺ hatása
A Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u.D sz. aLatti épület bontásra kijelölt ingatlanban lakó bérlők
kihelyezésével az épület bonthatóvá válik.
Az önkormányzatnak a cserelakás bérbeadásával kapcsolatos eljáľásban a csereként felajánlott és

elfogadott lakás haszná]atra alkalmassá tétele miatt bruttő 2.470.1,50,- Ft kiadása keletkezik, amely összeg
tarta|mazza a kĺjltöztetés és a tartalékkeľet összegét.

A péĺ:zngyi fedezet a Budapest ĺőzsefvárosi Önkormányzat 201.6. évi költségvetésében a 1'1'602 címen
nyilvántartott, cinként válIalt feIadat dologi kiadások terhéľe biztosított.

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet
A Budapest Józsefułĺrosi onkormźnyzatfulajdonábaná||ő lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér méľtékéről szőIő 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. $ (1)
bekezdés b) pontja alapján:

,, (I) LakásgazdáIkodási feladatok ellátósa keretében torténik a bérbeadás, ha:
b) bérbeadó az Ltv. 23. s p) bekezdése alapján a béľlővel írásban úgł állapodott meg, hog,, a

szerződés kĺ)ztjs megegyezéssel torténő megszüntetésekoľ részére másik lakast ad bérbe, ftggetlenül
attóI, hog,, egłidejiileg pénzbeli térítésre sor kerül-e,',

Nagy Templom u.
bľuttó: 2.470.L50,- Ft lesz, mely

k.'l.i. megegyezéssel tĺiľténő megszĹintetésével, egyide3ĺleg a

- 

szám a|atti 1' szo-bás, 45,6I m' alápteľtilettĺ,



A Rendelet 11. $ (f)bekezdése értelmében az Ltv. 23.$ (3) bekezdése esetén a bérlő részére az Ltv.26. E. (1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelo cserelakást kell bérbe adni, melyet a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság jelol ki.

Fentięk ťlgyelembevételével, az a|éhbihaIározatijavaslatot terjesztem elő.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy:

1.) a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándoľ u. I!! szám alatti, I szobás, komfortos
komfortfokozat(l,48,15 m2 alapterĹiletÍĺ lakás tekintetében, |IllJbérlővel fennálló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel tĺiľténő megsztintetésével egyidejűleg bérbe adja a
BudapestVIII.kerü1et,NagyTemplomu.ĚszámaLatti1szobás,összkomfortos,
45,6I m2 alapterületű lakást _ használatra alkalmas óllapotban - nevęzett részére, batározat|an
időľe szólóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.vagyongazdőikodásiigazgatő
Hatrĺľidő: 2016. március 21.

2.) a Budapest VIII. keľület, Nagy Templom u.Ir szám alattí 1. szobás, osszkomfoľtos,
45,6I m2 alapteľĹiletű, lakás költsége a f016. évi költségvetésben a 1'L602 címen nyilvántartott,
ĺinként vállalt feladat dologi kiadások terhére toľténjen. A lakás várhatő felújítási költsége a bérlői
igények figyelembe vételével: 1.800.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttő: 2.286.000,- Ft. A költöztetés
ktiltsége: 55.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő 69.850,- Ft. A tartalékkeret ĺlsszege: 90.000,- Ft + ÁFA,
azaz osszesen bruttó: .].L4.300,- Ft. A csereként felajánlott, és elfogadott lakás használatra
alkalmassá tétele, várhatóan mindösszesen bruttó: z.47o.I50,- Ft lesz, mely ĺisszegtartalmazza a
tartalékkeret összegét is.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt,Yagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2016. március 21.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és béľleti szerződés megkotésére.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpontZrt.vagyongazdálkodási igazgató
Határidő : 2oL6. jrinius 15.

4.) felkéri a Józsefuálrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a cseľeként felajánlott, és elfogadott

BudapestVIII.kerü1et,NagyTemplomu.Eszáma|attilakásfelújítasátkövetően
intézkedjen a bérlő átköltcjztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdáikodźtsiígazgatő
Hatttriđó : 20L6. június 1.5.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átktjltĺizés
megttlrténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Váľosgazdźikodálsi és PénzĹigyi

B:zottságeLé.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgató
Hatźnđo: 201'6. július 1.5.

A dcintés végrehajtásátvégző szęrvezetí egység: Iőzsefváĺosi Gazdálkodási KdzpontZrt.



ł lakossag széles kĺirét érinto döntések esetén javaslata a kozzétételmódjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2076. március 8.
| 'ż]ź.r-

Kovács Ottó
v agy ongazdál ko dási igazgatő
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Vagyon kezelésĺ Divízió
Onĺ<ormányzati Házkezelő lroda

BudapestV|l|.keŕü!et Na$ýtemp|om utca .ID45;61m2 összkomfortos|akásfelújítási
, ''1 ,' l l '.;;'költségbecs|és munkanemenként részletezve

SSZ; érintett he|visés
' ;:':'": ': ...:: : : '

.érihtétt.sżerkezet
|akás felújÍtáś,munkánęmenkén!

részIetezvô becsĺilt kö]tsés ( Ft.)

I osszes fal ĺakoĺatiavítás 250 00c

2 csszes fal festés-mázo|ás 480 00c

3 szoba padló rarketta iavítás 100 00c

4 konyha cldalfal hidegburkoIat iavítása 100 00c

5 konyha padló hideeburkoIat iavítása 100 00c

6 e|őszoba pad|ó hidesburkoIat iavítása 80 00c

7 fürdőszoba oldalfal hĺdeeburkoIat ĺavítása 80 000

8 fÜrdőszoba pad|ó hĺdegburkoIat javítása 80 000

9 összes nyí|ászárók ab|at ajtó, javítás, passzítás javítás 80 000

1C összes fűtés [űtés rendszer átvizssá|ása ĺavítása 80 000

IL összes
berendezési tárgyak és

szerelvénvei
WC, f urdőkád,mosdó, mosogató, tűzhe|y

ĺavítása 130 000

t2 )sszes '.Iektromos hálózat fe|ü|vizsgá|at, javítás 120 000

13 )sszes łázvezeték fe|ü|vizseá|at, iavítás 50 000

74 osszes szennwízvezeték felü|vizsgá|at, íavítás 20 000

15 osszes vízvezeték fe|ü|vizsgá|at, javítás 20 000

16 osszes kémény fe|ü|vĺzssá|at' iavítás 30 000

Készült 2016.03. 09. JGK zrt. öHK.


