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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatát ozati j av as|at a bízottság szttmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ingatlan-nyi|vźntartźtsban 38840 helyľajzi számon nyilvántaľtoff, természetben Budapest VIII.,
Asztalos S. u. 7. szám a|atti. <inkormányzati tulajdonú lakóépület bérlői vételi kérelmet nyrijtottak be,
bérleményeik megvásárlására vonatkozőan. Az épületben21 db béľlemény ta|źihatő, ebből 1 db nem
lakás céljára szolgźiő helyiség,20 db lakás.

Tekintettel aľrą hogy a bérlők több, mint 25 %o-a je|ezte vételi szándékát, megľendeltiik az épiJ|et
állapot-meghatároző szakvéleményének elkészítését. Pityer Miháty 2011. július 28-án elkészítette a
szakvéleméný,amelynekmegállapításaitallźtbbrész|etezziik:
Az 1880-as években késztilt épiilet pince + ftjldszint * 1 emelet + tetőtér szintekből áll, a béľlemények
összes alapterülete I|37 m.. Az épületben lift nincs, kaputelefon van, építési módja hagyományos
zálrtsorű keretes U alakú. Az épületben lévő közművek: víz, csatoľna, villany, gźa. Az épületen
korábban a következő munkálatok lettek e|végezve: tetőcserép javítása, fedélszék' lécek, egyes
szarufák cseréje, eső- és függőcsatorna felújíüás, fiiggőfolyosó megerősítés (kb. 30 éve) kéméńyek
részleges felújítása (kb. l0 éve), gázvezeték részleges felújítása (kb. 6 éve), az épület gźn-csat|akoző
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vezetékét kicserélték, 3.165.091,- Ft összegben, a gázl,łezeték cseréjekor a csőmźno|ás nem töľtént
meg, a gźwezeték egy szakasza tömörtelenné vált, és a Fővárosi Gĺízművek ZÍt. megszüntette a
gźnszo|gźůtatást. A gźaszo|gá|tatás helyľeállÍtasáú a |36/201| (I.26) bizottsági hatánozat a|apjźn
685.67 9,- Ft összegben elvégezték.
A bérlemények részben összkomfonosak, zömében komfoľt né|küliek. Közös kĺilső WC-k vannak.
A falakon jelentős mozgásra, süllyedésre utaló repedések nem tapaszta|hatók, állapotuk źúta|ában
szerkezetileg megfelelő. Talajnedvesedés elleni szigetelés nincs, ezért a pince falai vizesek, a
nedvesędés a fijldszinti lakásokba is fęlhúzidik. Utó|agos szigetelésse| azá"||apot javítható.
A tetőft'dém helyenként megerősítésre került. Korábbi beázások tapaszta|hatók, faanyagvédelmi
szakvélemény nem készült. A ťodém a kĺjzös WC-nél aládúcolásra került.
A lépcsőkön, több helyen átmeno ľepedés, erős kopás észle|hető.
A tetőszerkezetben a kötőgeľendák elemkapcso|ata meglazult, fedélszéki csomópontokon beazás
miatti korhadás van. Gomba, ľovaľkáľosodás, beźzás észle|hető, faanyagvédelmi szakvélemény
szükséges. Cseľéplécezés javított.
A kémények, kéményseprő szakvélem ény a|apján további javítást igényelnek.
Kapualj, |épcsőhźa, a vakolati és buľkolati hiányosságok és hibák miatt, teljes felújításra szorul.
A válaszfalak hangszigetelő hatasfoka nem megfelelő.
A vizvezeték felújítatlan, a ťuggőleges vezetékek ólomból vannak. A csatornavezetékek ľészben
felrij ításra keľültek.
A fiĺtés lakásonként egyedileg megoldott.
Az épület azonna|i beavatkozást nem igényel.

5 éven belül elvégzendő felújítások:
- héjazatfelújítása
- faanyagvédelmi vizsgá|at, felújítás szükség szeľint
- elektľomoshźůózatérintésvédelmi, szabványossági vizsgá|ata, rekonstrukciója
- tetőtéri berázásokmegszüntetése
- fi'iggőfoly oső ázásának megszüntetése
- viz-, csatornavezetékek felújítása
- eľeszalj nádazása,vakolása
- korlát készítése
- emeleti közös WC feletti ftjdém megerősítése

5 éven tul elvégzendő felújítások:
- falak utólagos szigetelése
- külső-belső homlokzat vakolása, festése
- nyí|ászźrók cseréje
- burkolatok részbeni felújítása, lépcsőfok javítása
- tetőftjdém felújítása
- tetőszeľkezet fe|űjitźtsa, gomba, hĺz, rovaľkaľosodás elleni védelem. Lécezés, héjazat cseréje,

felújítása.

Az épület építése óta jelentős felújításban nem részesült. oreg szerkezeteit tekintve źt|talában masszív
épület. Az épület állapota 35Yo-ra becsült. Az összes, köItségelt felújítási igény 70 MFt. Az 5 éven
belül szükségessé váló munkák költsége 23,5 MFt-ra becsült, az 5 éven tul sztikségessé váló munkák
költsége 46,5 MFt-ra becsült, amely a keriilet többi épületét ťrgyelembe véve magasabb helyľeállítási
összeg.

A bérlők az állapot-meghatźtroző szakvéleméný megismerték, és 18 béľlő nyilatkozott a
szakvélemény ismeretében. A bérlők közül 15 bérlő megerősítette vételi szándékźLt, 3 bérlő nem
kívanja megvenni bérleményét , 3 bér|i5 nem nyilatkozott.

Az épület a|apitő okirattal rendelkezik, ám dZ, az ingatlan-nyilvántaľtásba nincs benyujtva
nyi|vttntartásba vétel érdekében. Az a|apítő okirat felülvizsgálata szükséges. Amennyiben ahhoz
képest nincs eltérés a jelenlegi valós állapotokban, űgy az onkoľmányzatot e téľen 100.000,- Ft
ftjldhivatali eljaľási díj terheli. Meggondolandő az a|apító okirat felülvizsgálata során, hogy a 160 m2



alapteľülettĺ, utcai bejźtratí, többségében, a pinceszinten elhelyezkedo, fsz + pinceszinti helyiség közös
tulajdonba a|apitása, mivel a helyiség bérbevételére nincs igény. Amennyiben a helyiség miatt az
a|apítő okirat módosítása nem töľténik meg, úgy megoldásként a helyiség árverésen tĺjľténő
éľtékesítése kínálkozik. Az üres helyiségek árveľése kevés sikerľe| zaj|ik, ezértnem biztosított' hogy
az onkormányzat k<iltségeinek csökkenése e téren az értékesítéssel rövid időn belül megoldódik.

A lakásbérlemények elidegenítéséből várható bevétel 190.000,- Ft-os m2 árra|, hattrozatlan ideju
bérleti joggal számolva, egyösszegű fizetés és a kedvezmények igénybevétele mellett 25.988.200,- Ft.
EzĹ növeli még a nem lakás célú helyiségbéľlemény elidegenĺtése sÖrán eléľhető bevétel, aĺnl a
forgalmi érték l00 %o-nak felel meg.

A lakásbérlemények esetében a véte|fuat a Jőzsefvárosi onkoľmányzat 16/2005. (IV.20.) szźtmű a
lakások értékesítésének feltételeiľól szóló rendelet 19. $ (i) bekezdése a|apján kell meghatározni,ha a
térítés nélkül az Önkoľmányzat iilajdonába kertilt |akást az elővásárlási jog jogosultja vásĺáľolja meg' a
véte|źtt a forgalmi éÍték25 %o-a'

A bérlemények elidegenítése javasolt, mivel az épület gazdaságosan nem szaĺá|ható, felújításĺáľa
jelenleg nincs keľet. A tarsirodák álláspontja szerint az elidegenítésnek nincs akadá|ya'

Fentiek a|apjźln kérem, hogy a Képviselő-testi.ilet az 1512005. (IV. 20.) számú és a 1612005. (IV. 20.)
számű önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdése a|apjźtn az épi|et elidegenítésľe töľténő kijelölésével
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'

IIłľÁnozłTI JAVASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Budapest VIil., Asztalos S. u 7. szźtm alatti, 38840 hrsz-il
épĹiletben ta|áihatő lakás és nem lakás célú helyiséget elidegenítésre kijelöli. A hatfuozatlan
idótartamra bérbeadott lakások esetében a vétę|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő
önkormányzati ľendelet a|apján a forgalmi érték 25 %o-a, a nem lakás cé|jaĺa szolgáló helyiségek
esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet a|apjźn a forgalmi érték 100 %-a.

Fel el ő s : P o l gárm e ster, Ki sfalu Kft. tigyvez ető igazgatőja
Határidő: azonnal

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20I| . oktőber 26.
Kovács ottó

ugyvezető igazgatő

a jegyzót helyettesítő aljegyző


