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Képvĺselő.testůilet e számáľa

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

1. Előzmények

Budapest Józsefvátos onkormźnyzata és a H-OKT Kft. között 2006. jrilius 21'-én

Lakóńgatlan adásvéte|i szerződés jött létľe. A szeľződésben a H-OKT Kft. vállalta, hogy

Józsetvátos területén öt daľab lakóéptiletet épít meg Vajdahunyad u.23.,Práter u.30-32.,
József u. 47.,Magdolna u. 33. és az orczy út 31.. sz. a|atti önkormányzati telkeken.

Az épi\etek elkészültek és 2008. december 9-én źftadásra keľiiltek. A kivitelező a szerzodés

szeriit, éptiletenként jótállási bankgarancia nyilatkozatokat adott ki az alźtbbiak szeľint.
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A képviselő.testtileti ülés iđőpontj a: 2012. méĺcias 22. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Szociális Bérlakás Progľam l o*a,z gaľanciális helyzetévelkapcsolatos
dontések me shozatalár a

A napiľendet nyílt iilésęn kell tĺĺľgyalni, a dontés elfogadáséůloz miĺősített szavazattobbség

szükséges. ,Jl
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi X

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

mestárwalását.

Éoület Bankgarancia összege Bankgaľancia száma

Práter v30-32. 10 000 000.- Fr TGTEO33602

Masdolna u. 33. 10 000 000.- Ft TGTEO33595



orczv ÍLt31'. 10 000 000.- Fr TGTEO33640

József u. 47. 10 000 000.- Fr TGTEO33732

Vaidahunvad u.23. ĺ.0 000 000.- Ft IGTEO33598

A kiadott bankgaľanc iáLk f0L1'. j anuáľ 3 -i g voltak lehívhatóak.

2, Bankgaľanciák első módosítása

20IO. októbęľ végén, november elején a kivitelező, Rév8 Zrt. és a H-oKT Kft. képviselői
garanciális bejárást tartottak mind az ot házban, a bejáľás utan hibalista keľült összeállításra.

A hibák kijavításával kapcsolatban felek megállapodtak, hogy egy ĺészük a garanciális
iđőszakban, egy résziik _ időjarás fiiggvényében végezhető munkak pl. homlokzatjavítźs,
lépcsőkorlát iljranazolása stb. _ a garanciális időszakon túl kerülnek kijavításra.

Fentiek miatt a bankgaľanciák a Váľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság 4L0l20Lo. (XIJ.
1.5.) számú határozata szeľint az alźbbiak szeľint keľültek módosításra.

Eoü1et Bankgarancia csökkentett összege

Pľáter u.30-32. 4 500 000.- Ft

Masdolna u. 33. 500 000.- Ft

Otczv űt31'. 500 000.- Ft

Józsefv 47. 500 000.- Ft

Vaidahunvadu.23. 1 500 000.- Fr

A bankgaranciá'1ľ-lejźratának hatáľideje 201.1'. máľcius 3l-ig kerültek meghosszabbításľa.

3. Bankgaranciák lehívása

A gaĺanciális javítások hatáľidĺĺre nem készültek el, a Városgazdálkodási és Pénzngyi
Bizottság 42olf01'L. (III. 16.) száműhatánozata szeĺint négy éptilet _ Magdolna u. 33., orczy
űt 31.., Jőzsef u. 47 . és Vajdahunyad u. 23. _ esetében vonatkozó bankgaranciák osszegét,

összesen 3 millió foľintot, ä rĺ-orľ Kft. a gararlciáklejartaelőtt átutalta az onkotmányzat
számára. A Práteľ u. 30-32. sz. a|atti épületre vonatkozó bankgarancia határidej e Zo.l'L. június

30-ig kertilt meghosszabbításra.

Mivel aPrá;1er u. 30-32. sz. a|atti éptilet gaľanciá|is javításai a meghosszabbított hataridőig

sem készültek el, az onkoľmányzat aYátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I002l20t1'.
(vI.22.) számu hatáĺozata szerint a 4,5 millió forint értékú bankgaľanciát, a lejáĺat előtt,

lehívta.

4. Az épůiletek garancĺális javításának helyzete

Az alábbiakban épületenként foglaljuk össze a garanciá|is javítások helyzetét.

4.l. Práter u.30.32.

Fenti épület táĺsasház, az épťrlet kezelője az orion Tarsashazkezelő Kft. A Tĺĺrsashaz több

szakert}ijelentést készített az épťl\eÍtel kapcsolatban, melyek szerint az éptiletben garanciális

hibák vannak (a jelentések szeľint a |egnagyobb pľobléma a folyosók és kĺizlekedők
lejtésviszonyainak ľossz kialakítása, illetve nem megfelelő kazáĺ beépítése). A Társashaz

kózös képviselője szerint további probléma a pinceszinti teľemgaúus ázása. A ľosszul



kialakított lejtésviszonyok miatt a belső homlokzatľa jutó csapadék miatt több helyen a

vakolat levált, ázás nyomok keletkeztek.

A pľob1émák megszüntętéséhez az onkormányzat saját foľrásából is segítséget biztosít. Rév8

Zrt. tervetkészített aIépcsőhaz lefedésére, ezze\ csĺjkkenthető a bejutó csapadék mennyisége,

igy a ľosszul kialakított lejtésviszonyokból eredeztethető hibák _ beźnások, lift leállása _

csökkenthetők. A terveket atźľ:sashźľ. közgyűlése elfogadta, az Önkormźnyzat a szfüséges

beszerzésíetjárást lefolytatta. A kiviteli munkĺĺk 201f janutĄában megkezdődtek.

A lépcsőhrĺz lezfuásaután lehet a belső homlokzatok javításait elkészíteni.

4.2. Vajdahunyad u.23.

Fenti épület társasház, az épu|et kezelője az onon Tĺíľsashazkeze|o Kft'. Az épületben a

taľsasház közös képviselője több problémát jelzett. A Vajđahunyadu.25. sz. a|aĹti iires telek

feIé nézó tl;zfa- szĘetelése hiĺányos _ a kialakult hő hidak miatt több lakas fala penészedik -,

illetve a táľolók melletti csatornakivezetés utólagos szigetelése elkészült ugyan' de a közos

képviselő tájékoztatttsa szerint, a probléma továbbra is ferĺráll, azaz apincei taľolók beźnnak.

4.3. Magdolna u. 33.o orcty út 31.' Jőzsef a. 47.

Mindháľom épület Loo7o-ig aZ onkoľmanyzat tuIajďona, kezeIője a Kisfalu Kft. Az
épületekben kisebb gaľanciális hibák kijavítása _ vakolat és buľkolati ľepedések _ szĹikséges.

Az orczy út 31. sz. e|őtt rendezni sziikséges a közteľiilet źll|apottĺt'.

5. Intézkedések a gaľanciális javítások lezáľására.

2OL1'. októbeľ 4.én a H.oKT Kft. és a HÉRosz Zrt. kozos levélben szőlította fe| az

onkormányzatot, hogy a lehívott bankgaľanciák összegét az onkormőtnyzat utalja vissza

számukĺa,-részĺikľől-a garuĺciźiis javításokat, mind az ot hźz tekiĺtetében elkészültnęk

tekintik.

Az onkormányzat a H-oKT Kft-vel á|I szerzódéses viszonyban' a bankgaranciźkat is a H-

oKT Kft. adta' A Hérosz Zrt. a H-OKT Kft. tulajđonosa. A Hérosz Zrt. csőďe|jźnás, a H-okt

Kft. végelszátmo|ás alatt van.

A korábban leíľtak alapján javasoljuk, hogy a Józsefuárosi onkoľmányzat a lehívott

bankgaľanciákat ne utaljä'vissż a, azokat fordítsa az épületek javítási munkáiĺa az alábbiak

szerint:

5.1. Onkormányzatibéľházakesetén

A felmerĹi1ő javításokat a Kisfalu Kft. végezze el, úgy, hogy későbbi elszámolás esetén a

számlákkal i[azo|ható legyen, hogy a lehívott bankgarancia <lsszegét _ épületenként 500 000.-

Ft. - gaľanciális javításokĺa foľdították.

5.2. Táľsasházakesetén

A tehívott bankgaľanciák osszege _ Prátęr u. 3o-3f.4500000.- Ft, Vajdahunyad u. 23.

1 500 000.- Ft megállapodás keľetén beltil keľtiljon át a társasháza|<hoz. A
megállapodásokban kerüljon ,og,ítés,", hogy mely garanciális pľoblémák javításáú fogja a

táršashátz elvégezni, ezek megtöiténtét a társasháznak számlákkal kell igazo|nia. Az összegek

vissza nem téľítenáo támogitás formájában kerĹiljenek átutalásra. A tźtrsashźn nyilatkozik,

hogy a jövőben az onkormanyzatfelé lemond mindennemiĺ követeléséről.

A Képviselő-testtilet dontése a helyi önkormányzatok<rő| szőIő 1990. évi D(V. törvény 2. $

(2)bekezdésén alapul.



Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dłint' hogy

1. a JőlzseÍválľosi Onkoľmányzat és a H.OKT Kft. kiiztitt létľejött Lakóingatlan
adásvételi szeľződés atapján megépĺilt őtház - Magdolna u. 33., József a. 47., orczy
út 33., Vajdahunyad u. 23. és Pľáteľ u. 30-32 _ tekintetében nem fogadja el a H.
oKT Kft. készľe jelentését.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20]2. március 22.

z. felkéľi a Kisfalu Kft.t' hogy a Bp. VIII. József u.47. sz., a Bp. VIII. oľcry út 3l.. sz.

és a Bp. VIII. Magdolna u. 33. sz. alattĺ épĺiletek fennmaľadt gaľancĺális javításait a

Rév8 Zrt-ve| egyeztetve méľje fel és azokat a lehívott bankgaľancĺa teľhére végezze

el az a|ábbiak Íigyelembe vételével:

Epület Lehívott bankgaľancia tisszege

Jĺózsef u.47. 500 000.- Fr

orczy út 31. 500 000.- Fr

Magdolna u.33. 500 000.- Fr

Felelős: Kisfalu Ęft. ügnezetője, Rév8 Zrt. mb' cégvezetője

Határidő: 2012. augusztus 3]'

felkéľĺ a Rév$ Zrt-t, hogy készítsen elő megállapodást a Bp. VIII. Vajdahunyad u.

23. sz. alatti társashánza| az a|áłbbiak fĺgyelembe vételével:

. A táľsasház gaľanciális javításainak elvégzéséľe a Józsefváľosĺ Onkoľmányzat

vissza nem téľítendő támogatás formájá.}lan, az onkormányzat által lehívott

bankgaľancia terhéľe, 1 500 000.. Ft.ot biztosít.

. A táľsasház kiiteles az e|végzett munkákľól tételes elszámolást benyújtani.

- A táľsasház a jiivőben az Onkoľmányzat Íe|é, az épĺĺletben lévő gaľanciális

jellegű pľoblémákkal kapcsolatban lemond mindennemiĺ követeléséről.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: 2012. augusztus 31,

felkéľi a Rév$ Zrt-t,hogy készítsen elő megállapodást a Bp. VIil. Pľáteľ utca 30.32.

sz. alatti társasháľzzal- az a|átbbiak figyelembe vételével:

3.

4.



A társasház garanciális javításainak elvégzésére a JőzseÍválľosi onkormányzat
vissza nem térítendő támogatás formájá.ůlan, az Onkoľmányzat által lehívott

bankgaľancĺa teľhéľe,4 500 000.. Ft.ot bĺztosít.

A táľsasház ktiteles az e|végzett munkákľól tételes elszámolást benyújtani.

A táľsashán a jövőben' 
^z 

onkormányzat felé, az épületben lévő gaľanciális

jellegíĺ pľoblémákkal kapcsolatban lemond mindennemű kiiveteléséľől.

Rév9 Zrt' mb. cégvezetője
2012. augusztus 31.

5. fetkéľi a Polgármesteľt, hogy az 1-4. pontokban foglaltakľóltájékoztassa a H-OKT
Kfr-r.

Felelős:
Hatóridő:

Felelős:
Hatóridő:

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásából:

ł ł/ĺ
ď. l,Ubz

Dt.Mészár Erika
aljegyző

Polgórmester
2012. április 6.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti
tigyosztály, Pénzĺigyĺ Ügyosztály

Budapest, 20If. március 7.

egység: Kisfalu Kft., Rév8 Zrt., Gazdálkodási

Csete Zo|tán

mb. cégvezető lRév& Zrt.
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