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Tisztelt Képviselő-testĺi|et!

Az ingat|an.nyi|vántartźtsban 38840 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben Budapest VIIr.,
Asztalos S. u. 7. szám alatti, önkoľmányzati tulajdonú lakóépĹilet bérloi vételi kérelmet nyrijtottak be,
bérleményeik megvásár|źséra vonatkozóan. Az épiiletben21 db bérlemény ta|álhatő, ebből 1 db nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiség, 20 db lakás.

Tekintettel aľrą hogy a béľlők több, mint 25 %o-a je|ezte vételi szándékát, megľendeltiik az épu|et
állapot-meghatźroző szakvéleményének elkészítését' Pityer Mihály 2011. július 28-án elkészítette a
szakvéleméný,amelynekmegállapitásaita|ábbrész|eteznik:
Az 1880-as években készült épület pince + ffjldszint * 1 emelet + tetotér szintekből áll, a béľlemények
összes alapterülete 1137 m.. Az épületben lift nincs, kaputelefon van, építési módja hagyományos
zártsorű kęretes U alakú. Az épiiletben lévő közmiĺvek: víz' csatorna, vi||any, gźz. Az épületen
korábban a következő munkálatok lettek elvégezve: tetőcserép javítźsa, fedélszék, lécek, egyes
szarufák cseréje, eső. és függőcsatorna felújíüás, fiiggőfolyosó megerősítés (kb. 30 éve) kémények
részleges felújít,ĺása (kb. 10 éve), gźzvezeték részleges felújítĺása (kb. 6 éve).
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Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgatő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. szeptembeľ 15. .. sz. napirend

Tárgyz Budapest vIII.o Asztalos S. u. 7. szőlm a|atti, 38840 hľsz-ú
lakóépületben lévő łinkormányzati tu|ajdonú lakások és nem lakás
céliáľa szolgáló helviségek elidegenítésľe tiiľténő kiielłilése

A napirendet lyit/zárt tilésen kell tĺárgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszerií/minősített
szav azaĹtobb sé g szfü sé ges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X /

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatáĺ o zati j av as|at a bizottság szźmlźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
tęstiiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźú'.



A bérlemények részben összkomfortosak, zömében komfoľt nélküliek. Közö's külso WC-k vannak.
A falakon jelentős mozgtsra, süllyedésre utaló repedések nem tapaszta|hatók, állapotuk á|ta|źLbaÍ|

szeľkezetileg megfelelő. Talajnedvesedés el|eni szigetelés nincs, ezért a pince falai vizesek, a
nedvesedés a ťoldszinti lakásokba is felhúzódik. Utólagos szigetelésse| az tůl'apot javítható.
A tetőftidém helyenként megeľősítésľe keľiilt. Korábbi beźnások tapaszta|hatók, faanyagvédelmi
szakvélemény nem készült. A födém a közös WC-nél aládúcolásra keľült.
A lépcsőkön, több helyen átmenő repedés, erős kopás észlelhető.
A tetőszerkezetben a kötőgerendák elemkapcsolata meglazu|t, fedé|széki csomópontokon beázás
miatti korhadás van. Gomba, rovarkźtrosodás, beźzás észlelhető, faanyagvédelmi szakvélemény
szükséges. Cseréplécezés javított.
A kémények, kéményseprő szakvélem ény a|apjźn további javítást igényelnek.
Kapualj, |épcsőhźa, a vakolati és burkolati hiányosságok és hibák miatt, teljes felújításra szorul.
A v źiaszf a|ak hangszi getelő hatás foka nem me gfe lelő.
A vízrezeték felújítatlan, a fi'iggőleges vezetékek ólomból vannak. A csatornavezetékek ľészben
felújításra kerültek.
A frĺtés lakásonként egyedileg megoldott.
Az épület azonna|i beavatkozást nem igényel.

5 éven belül elvégzendő felújítások:
- héjazatfelújítrása
- faanyagvédęlmi vizsgá,|at, felújítás szükség szerint
- elektromos hálózat érintésvédelmi, szabványossági vizsgtúata, rekonstrukciója
- tetőtéri beazások megszüntetése
- fiiggőfolyosó azásának megsztintetése
- viz-, csatornavezetékek felújítása
- eľeszalj nádazása,vakolása
- korlát, készítése
- emeleti közös WC feletti ftjdém megerősítése

5 éven tul elvégzendo felújítások:
- falak utólagos szigetelése
- ktilső-belső homlokzat vakolása, festése
- nyí|źszźrók cseréje
- burkolatok részbeni felújítása, lépcsőfok javítása
- tetőťodém felújíüása
- tetőszeľkezet fe|űjítása, gomba, túz, rovarkárosodás elleni védelem' Lécezés, héjazat cseréje,

felújítása.

Az épiilet építése óta jelentős felújításban nem ľészesült. oreg szerkezetit tekintve á\ta|ábaĺ masszív
épület. Azépi|et állapota 35%o-ra becstilt. Az cisszes, költségelt felújítáSi igény 70 MFt. Az 5 éven
beliil sziikségessé váló munkák költsége 23,5 |vFt-ra becsĹilt, az 5 éven tul sziikségessé váló munkák
költsége 46,5 MFt-ra becsült, amely a kerület többi épiiletét figyelembe véve magasabb helyľeállítasi
összeg.

A bérlők az állapot-meghatfuoző szakvéleményt megismeľték, és 18 bérlő nyilatkozott a
szakvélemény ismeretében. A bérlők közĺ'il 15 bérlő megerősítette vételi szándékéLt, 3 bérlő nem
kívánja megvenni bérleményét, 3 bérlő nem nyilatkozott.

Az társashźa a|apítő okiľattal ręndelkezik, ám az, az ingat|an-nyilvántaľtásba nincs benyújtva
nyi|vántntźtsba vétel érdekében. Az a|apitő okirat felülvizsgtiata szükséges. Amennyiben ahlhoz
képest nincs eltérés a jelenlegi valós állapotokban, ilgy u onkormányzatot ę téľen 100.000,- Ft
fijldhivatali eljĺáľási díj terheli. Meggondolanđő az a|apitő okirat felülvizsgát|ata során, hogy a 160 m2
alapterülettĺ, utcai bejáĺatű, többségében, a pinceszinten elhelyezkedő, fsz + pinceszinti helyiség közös
tulajdonba a|apítása, mivel a helyiség bérbevételére nincs igény. Amennyiben a helyiség miatt az
a|apítő okirat módosítása nem tö,rténik meg, úgy megoldásként a helyiség árverésen történő



étékesítése kínálkozik. Az üres helyiségek áľverése kevés sikeľre| zaj|ik' ezért nem biztosított, hogy
az onkoľmányzď költségeinek csökkenése e téren az értékesitéssel rövid időn beltil megoldódik.

A |akásbéľlemények elidegenítéséből várható bevétel 190.000,- Ft-os m2 źrra|, hatfuozat|an ideju
bérleti joggal számolva' egyösszegĺĺ fizetés és a kedvezmények igénybevétele mellett 25.988.200'- Ft.
Ezt növeli még a nem lakás célú helyiségbérlemény elidegenítése során elérhető bevétel, ami a
forgalmi érték l00 %o-nak felel meg.

A lakásbérlemények esetében a véte|źLrat a Jőzsefvárosi Önkoľmányzat 1612005' (IV.20.) számű a
lakások értékesítésének feltételeiről szóló ľendelet 19. $ (1) bekezdése a|apjźn kell meghatźtrozni,ha a
téľítés nélkül az Önkormányzattu|ajdonába keriilt lakást az e|ovástdási jog jogosultja vásarolja meg, a
vételár a forgalmi érték25 %o-a.

A bérlemények elidegenítése javasolt, mivel az épij|et gazdaságosan nem szanźiható, fe|ijitásźra
jelenleg nincs keret. A táľsirodák álláspontja szeľint aze|idegenítésnek nincs akadálya.

Fentiek a|apján kérem' hogy a Képviselő-testtilet az 15ĺ2005. GV. 20.) szźtmű és a |612005. (IV. 20.)
szźtmű önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdése a|apján az épi|et elidegenítésľe történő kijelölésével
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

H.ą,rÁnozłTI JAvASLÄT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Asxtalos S. u 7. sztlm a|atti, 38840 hľsz.ú
épületben ta|źihatő lakás és nem lakás célú helyiséget elidegenítésľe kijelöli. A hatźrozat|an
időtartamľa bérbeadott lakások esetében a véte|źtr a kijelölés időpontjában hatályban lévő
önkoľmányzati rendelet a|apjéln a forgalmi érték 25 %o-a, a nem lakás cé|jźra szo|gtůő he|yiségek
esetében avéte1rźtr akijelölés időpontjában hatźůyban lévő ľendeleta|apjźn aforgalmi érték1.00%-a'

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft . ĺ'igyvezeto igazgatőja
Hataľidő: azonna|

A diintés végľehajtásátvégző szerryezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 201I. szeptember 1.
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