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Tárgy: Javaslat a Józsefváľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-vel ktĺtött megbÍzási
szeľződés módosítására

Előterjesztő: dr. Sara Botond alpolgármester
Készítette: Pokoľnyi Viktória, Mogyoró Anita
A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni
A döntés elfo gadás ah o z e gy szerasitett szav azattöbb sé g szfü sé ge s

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése
A Képviselő-testĺilet a |77120|3. (V.08.) szétmű hatźttozatétban döntĺjtt aĺról, hogy 12 db
önkoľmányzati tulajdonban lévő bérlakást a LELEK-Pľogram keretébęn kívrán hasznosítani,
ennek érdekében ezekalakások más célra nem hasmosíthatóak.

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság 29512016. (III.29.) szźtĺrnhatározatában foglaltak
szerint a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) a LELEK-
Program keretében kijelölt Budapest VIII. keľiilet, Tömő utca 56. fszt. 10., Budapest VIII.
keľĹilet, Dugonics u. 14. 1. em. 20., Budapest VIII. keľület, Tomő u. 56. l. em. 30. szálmalaÍti
önkoľmányzati tulajdonú bérlakások felújításával és teljes könĺ lebonyolításával meg lett
bima. A munkálatok teljes méľtékben ĺinkoľmanyzati foľrásból, összesen 10.000.000,- Ft
összegben keľĹilnek megvalósításra, melynek fedezete a Budapest Józsefuarosi Önkormźnyzat
2016. évi költségvetésében biztosított.

A JGK Zrt. tájékońatása alapjźn a Tömő utca 56. fszt. 10. szźm a|atti bérlakás rendkívĹil
leľomlott műszaki źi|apottl, szfüséges a falakľól és a mennyezetrő| a vakolat leverése, a
villamos vezetékek cseréje, ĺyíIászáĺćk cseréje, új padlórétegľend, meleg és hideg buľkolat
kialakítása, új víz- és elektromos szerelvények. A lakás jelenleg komfon nélküli
komfortfokozatll, a komfoľtos kialakítást a felméľt a|aprajz nem teszi lehetővé, mert a WC
berendezéssel felszerelt ftirdőszoba és főzőhelyiség kialakítása egyidejűleg nem lehetséges.
olyan helyiségből, ami élelmiszer tźno|ására, feldolgozásara, fogyasztásáta, fotga|mazásźra
szo|gáI, wC-, vizelđe szerelvénnyel felszeľelt helyiség közvetlenül nem nyílhat, továbbá
ajtaja nem nyílhat étkezőre vagy nappali helyiségre, a fiirdőszobát előténel kell ellátni, így a
fiirdő+előtéľ együttesen minimum 4,00 m" alapteľiiletet elfoglal a ľendelkezésre á||ő 24,17
m2- ből. Az ingat|anjelenlegi ęlosztása ezért nem teszi lehetővé, hogy az új fiirdő báľmely
helyiségben ki tudjon alakulni oly módon, hogy a hatályos jogszabá|yi előíľásokban
me gfo galm azottak valamelyike ne sérülj ön, hi szen komfoľto s az a |akás amely,
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapteľülehi lakószobáva|' fozőhe|yiséggel (ennek hianyában
további, legalább 4 négyzetméter alapterüleťú, a fozést lehetővé tevő, tinálló szellőzésiĺ
lakótérľel, téľbővĹilettel), fiirdőhelyiséggel és WC-vel;
b ) kozmtivesítettsé g gel ;

c) me|egvíz-ellátással; és
d) egyeđi fiĺtési móddal (szi|źlrđ- vagy olajtüzelésű kályhafiÍtéssel, elektromos hőtaľoló
kályhával, gĺázfiĺtéssel)
rendelkezik.

Fent leírtakľa figyelemmel a lakás komfoľtosítása nem megoldható.



Tekintettel ara, hogy a lÉlBr-progrÍlm részérę elsődlegesen komfoľtos lakások bérbeadása
javasolt, szfüségessé és indokolttá vált egy másik ĺinkoľmiányzati lakás bevonása a
Progĺamba. A JGK Zrt.-ve|:gyeztetvejavasolom a Budapest VIII. keľĹilet, Magdolna u. 33.
1. em. 4. szźlm alatti 27 m, alapterülehĺ, egy szobás, ĺjsszkomfoľtos ĺinkormáĺyzati lakás
lÉlpr-programba ttĺľténő bevonását és a Város gazdáIkodźtsi és Pénzügyi Bizottság fent
hivatkozott döntésének módosítását.

il. A beteľjesztés indoka
A beteľjesfés indoka, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźry jelölje ki a Budapest
VIII. keriilet, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szźrn alatti bérlakást aLELEK-Progľam keľetében
történő hasznosításľa és ezze| egyidejtileg módosítsa a Yéttosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság295120|6.(III.29.)szźlműhatfu ozatźú.

III. A dtintés céIja' pénzůigyi hatása
A dĺintés célja a Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szźlm alatti önkormźnyzati
tulajdonú bérlakás LELEK- Pľogramba tĺjľténő bevonása, valamint a lakás felújításával
kapcsolatos feladatok teljes kĺiriĺ lebonyolítása. A JGK Zrt. e|őzetęs kÓltségbecslése alapjźtn
az újonnan kijelölt, Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szám alatti ingatlan,
valamint a már előzetesen kijelĺilt, Budapest VIII. keľĹilet, Dugonics u. 14. 1. em. 20., Tömő
u. 56. l. em. 30. szźľľ. a|alti ingatlanok felújítási költsége többletfedezetet nem igényel, a
bruttó 10.000.000.- Ft összegufedezet elegendő a munkálatokĺa. A lakásfelújításraafedezeta
Bizottság 295120|6. (III.29.) szźlmt döntésében foglaltak szeľint, az onkormźnyzat |t602
cím _ tĺnként vállalt feladat - felújítási eLőirźnyzatan biztosított.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A döntés meghozata|źxa a Budapest Józsefráľosi onkoľmźnyzat vagyonaľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (XII. 13.) önkormanyzati rcnde|et, a
Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Múködésí SzabáIyzatfuőI szőIő 3612014. (XI.06.)
önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1. pont 1.1.3. alpontja, valamint a Budapest Józsefuiáľosi
onkoľmanyzat fulajdonábarĺ á||ő lakások bérbeadásrĺnak feltételeiľől, valamint a lakbér
méľtékéről sző|ő 1612010. (n.08.) ĺinkoľményzati rendelet 2. s Q) bekezdése a|apjźn a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság j ogosult.

Kéremaza|źlbbihatźlrozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság úgy dłint' hory

1. a Budapest VIII. keľĹilet, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szźtm alatti 27 m2 alapteľületiĺ, egy
szobás, <isszkomfortos önkoľmźnyzatí bérlakást a jövőben a lÉlBr- Pľogľam keretében
kívanja hasznosítani, ennek érdekében a lakás más célľa nem hasznosítható.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatáľidő: 2016. máius 30.
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2. a 29512016. (III.29.) számú hatźrozatźnak 1. pontját tlgy módosítja, a Budapest VIII.
kerület, Tömő u. 56. fszt. 10. szźlm alatti lakás felújítása helyett a Budapest VIII. kerĹilet.
Magdolna u. 33. 1. em. 4. szźlm alatti lakás felújításával kapcsolatos valamennyi feladat
teljes köľíĺ lebonyolítĺásával megbízzaaJózsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.-t.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺridő: 201'6. május 30.

3. felkéri a polgrĺrmestert a hatétrozat2. pontja szerinti szerződés módosítás aláírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. május 30.

A dĺintés végrehajtását végző szewezeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humankapcsolati lroda, Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététęI módjara: honlapon

Budapest, 20| 6. május 24.

,",Ą
dľ. Sára Bbtond
alpolgríľmester
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