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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
iselő-testtilete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Budapest Józsefuaľos onkormányzata megbízásábőI a Corvin Sétány Program keretén belül
keľiilt felújításra a Bp. VI[. Práter u, 20lA. sz. a|attí épület. A felújítás sorźn az épület
tetőteľében 4lakás keľült kialakításra. A kivitelezés2006.július 19-én kerĹilt źiadásra, ezt

követően a négy tetőtéri lakából hĺíľom a Coľvin Sétany Program keretén belül éľtékesítésre

keľült, bontandó házakbő| kĺjltöztek át tulajdonosok.

A tetőtéri lakások tulajdonosai je|eńék, hogy a lakásokban több, a kivitelezési munkĺkra
visszavezethető hiba jelentkezett. A Képviselő-testület 247l20I2. (VII.19.) számll
hatźttozatában úgy dĺjntött, hogy szfüséges a je|zett hibák okainak kivizsgalása, egyben

bizto sította a T źtt sashźn számáĺ a a v izs gáIat kö lts é geit.

A szakvélemény szeľint a tetőtér kialakítása tĺibb helyen problémás, a beépített hőszigetelés

hiiányos, séľült, a tetőtéÍbe több helyen bejut a csapadék, aminek sze|lőztetése is tĺibb helyen
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nem megfelelő. A szakvélemény megállapíÍása szerint fenti, kivitelezési hibák okozzák a

tetőtéri lakások vizesedését, penészedését.

A szakvélemény által javasolt javítási munkákľa atźrsashźz áĺajźn|atot kért be vállalkozótól,
az ajánlat szerint a javítások k<iltsége, mintegy bruttó 9 millió forint. A Kisfalu Kft.
munkataľsai az áĺajćnlatot felülvizsgźtItźk, álláspontjuk szerint fenti összeg elegendő a

szakértői javaslat szerinti munkálatok elvégzésére, illetve fedezi a lakások belső borítás- és

festésjavítását is.

Az onkoľmányzat Képviselő-tęstülete 89l20I3. (III.20.) számű határozatában úgy döntött,

hogy a társashźzjavítási munkáira biztosítja fenti 9 millió forintot, egyben felkéľte Rév8 Zľt-
t:

- tegyen lépéseket a felszátmolás alatt lévő kivite\ező cég fęIé a szavatossági igények
érvényesítése érdekébęn

- vizsgá|jameg, hogy a táľsasháznak milyen jogcímen lehet biztosítani az elkülĺjnített
összeget

A Képviselő-testület 2013. maľcius 20.i ülésén ktilön tájékoztatőt kéľt aľról, hogy a műszaki
átadás-áfrétel és az ellenőrzés hogyan zajIott aPrátęr v 20lA sz. a|atti épület tetotét beépítése

soľán.

2. Szavatossági igény éľvényesítése

Rév8 Zľt. álláspontja, hogy afeltárt épületszerkezeti hibfü kijavítása a kivitelező szavatossági
kötelme a Ptk. 308 $-a szerint, illetve a IIl|985. (vI. 22.) Évľĺ-ĺplr,ĺ-KM-MÉM-BkM
egyiittes ręndelet szerint. Mivel a kivitelezo cég 2009 őta fęIszámoIás alatt van, az
onkoľmanyzat ĺevébęn eljáwa hivatalos levélben felszólította a felszámolót, hogy 10 napon
belüli nyí|atkozzon a:ľóI, hogy eleget tesz-ę fennálló szęrzodéses szavatossági
kĺjtelezettségeinek. RévS Zľt. megkeľesésére eddig nem érkezett váIasz.

3. Társasház támogatása

Az onkormźnyzatot, mírÍ' az érintett lakások éľtékesítőjét, szavatossági kötelem tęrheli a
vevők, a lakások tulajdonosai felé. Mive| a fe|szárloló a megadott 10 napon belül nem
vźiaszolt a megkeresésre a Práteľ u.20lA. szźlm a|atti táĺsasház tetőtéľi lakásaival kapcsolatos
problémák megoldásaľa javasoljuk, hogy az onkormányzat kĺjssön megállapodást a

Tźlrsashźnzal. A megállapodás főbb elemei aza|ábbiak:

alőzsefvźrosi onkoľmźnyzat bruttó 9 000 000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban

részesíti a Taľsasházat, a megállapodás mellékletétképezó mtĺszaki jelentés és tételes

k<iltségvetés szeľinti munkiík, illętve az éľintett lakások hibaelhĺĺĺítás utáni
he|y r eá||itása célj ábó l,

a felújítási munkákat a Tźrsashźn rendęli meg' a múszaki ellenőrzést a Társashźĺz
biztosítja,

a tźĺmogatás felhasználásanak ellenőľzése céIjábő|,legalább három érvényes ajtnlat
alapján szfüséges a nyertes kivitelező kiválasztásához, a Tfusasház a beszerués
lebonyolításáhozbíráIő bizotĺságot źilít fe|' melybe az oĺ.lkormányzat tagot delegál,

a Táĺsasház a megźi|apodás szerinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és

szttmléirkal tĺjľténő elszámolás át 20 13 . december 3 1 -ig köteles elvégezni.



- atĺĺmogatás feltétele, hogy annak fe|hasznźiását kĺjvetően a Társashźz, illefre atetőtéri
lakások tulajdonosai lemondanak a jövőben mindennemu garunciźtIis és szavatossági

igényiikľől az onkoľm ány zat felé.

A kĺiltségek fedezetéül javasoljuk megjel<ilni a |1705 címen tervezett taľsashazak

felújításanak támogatásáta nyújtott kcjlcsonök 40.000 e Ft-os e|őirźnyzatát.

4, Kivitelezés míĺszaki ellenőľzése, míĺszaki átadźs.átvéte|, gaľanciáIis ĺdőszak
folyamata

A Józsefuáros onkormáĺyzat nevében eljarva Rév8 Zrt 2005. novembeľ 17. vźi|a|koztsi
szerzóđést kötött a nyíIt kozbeszerzési eljĺáľáson nyertes Excluziv-Bau Kft-vel a Práter u.

20lA. alatti lakőépület fe|iljítására, illetve az épiIet tetőterében 4 lakás kialakításaľa. A
terveket a vĺÉRľÉr Épftészeti Studió Kft. készítette, a kivitelezés múszaki ellenőri feladatait

Rév8 Zľt. Iźtta eI.

A kivitelezés 2006 évben elkészĹilt, a miĺszaki átadás _ tltvétel' 2006. július 19-én megtöľtént.

Az épldi|et2006. đecembeľ 19-én jogeľős használatbavételi engedélý kapott.

2006.július 20-aÍL a lakások jegyzőkönywe| átađásra keľiiltek az ak'kori vagyonkezelőnek, a

JVK Kft-nek. Az épület JVK Kft-nek tĺĺténő átadástra2006.július 27-én és 2006. augusztus

1-én keľiilt sor, az épiilet teljes könĺ megvalósítási dokumentáciőjáva| és bizonylataival.

A kivitelezés során Rév8 Zľt. műszaki ellenőri feladatait szerződésszeruene|Iźftta, az elkészült
munkálatok az épitési napló Ieztrásaként átadźsra keľiiltek, a végszámla teljesítés ígazo|ása

kiadásľa kerĹilt.

2007. július 25-én megtĺ}ľtént az egy éves gaľanciális bejarás. Rév8 ZÍt. többszöľi
felszólításáľa 2008-ban kivitelező valamennyi hibás szęrkezetet kijavította, de utána a jőtáIlási

időszak letelte után egyes hibák kiújultak. Mindekĺjzben Rév8 Zrt. értesilt, hogy a Pest

Megyei Bíróság 2009. ápľilis 9-én a kivitelező Exkluzív-Bau Kft. felszrímolását

kezdeményezte.

2010 évben Rév8 Zľt. je\ezte a fęlszámoló felé az onkoľmányzat szavatossági igényét.

A Képviselő-testület döntése a Magyaľország he|yi onkormanyzatairő| szőIő 2011. évi

CL)oo(IX. tĺirvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremazalábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

H,ł'rÁnozĺ'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testůilet úgy diint' hogy

1. a Práter u. 20lA. sz. alatti táľsasházat bľuttó 9 mĺIIió foľint vissza nem téľítendő
támogatásban ľészesítĺ a táľsash;á'zfe|űjításábĺíl eľedő kivitelezési hibák kijavítására

Felelős: Polgáľmester

Hatĺíľidő: a tźr sasház elfo s adó v áIaszát kcjvető en



2. felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy az 1. pont szeľinti támogatás felhasználásáról
készítsen megállapo dást, az alábbiak Íigyelembe vételével:

. a Józsefuáľosi Onkormányzat bľuttĺó 9 000 000.- Ft vissza nem téľítendő
támogatásban ľészesíti a Táľsasházat, a megállapodás mellék|etét képező
műszaki jelentés és tételes kiiltségvetés szerinti munkák, ĺlletve az érintett lakások
hibaelháľítás utáni helyľeállítása célj ából'

. a felújításĺ munkákat a Társasház ľendeli meg' a műszaki ellenőľzést a Táľsasház
biztosítja'

. a támogatás felhasználásának ellenőzése céIjábĺól' legalább három érvényes
ajánlat alapján szükséges a nyeľtes kivitelező kiválasztásához, a Táľsasház a
beszeľzés lebonyolításához bíráiól bizottságot á./lllít fel, melybe az Onkormányzat
tzgot delegálo

. a Táľsasház a megállapodás szeľinti munkáIatokat, illetve annak építési naplóval
és számlákkal ttiľténő elszámolásáú2013. decembeľ 31.ig kiiteles elvégezni.

. a támogatás feltétele, hogy annak felhasználását kiivetően a Társasház, illetve a
tetőtéri lakások tulajdonosai lemondanak a jtivőben mindennemíĺ gaľanciálĺs és

szavato ssá gi i gényü kľől az Onko rmány zat fe|é.

Felelős: Polgármester

Határido: 2013. máius 17.

3. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a 2. pont szeľinti megállapodás teľvezetet küldje meg a
Práter u.20lA. sz. alatti táľsasház ľészéľe elfogadás céljábĺíl.

Felelős: Polgármester

Határiđo: 2013. máius 17'

4. fe|hata|mazza ^ Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás a|áírására,
amennyiben a Pľáter u. 20lA'. sz. a|attĺ táľsasház közgyíÍILése a megállapodást
elfogadta.

Felelős: Polgiírmester

Határidő: Atélrsashéniközgytĺlésjóvahagyásátkövetően



J.

6.

az 1. pontban foglaltak miatt az Onkoľmányzat 11705 cím - tinként vállalt feladat -
felhalmozásra, felújításra nyújtott kiilcsöniĺk e|őirányzatárói 9.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít - tinként vállalt feladat . a felhalmozásĺ célú átadott pénzeszkőz

e|őir ány zatár a a P ľáte r u. 20 ĺ A. szám a|ltti tálmo gatáts a' cím en.

felkéľĺ a Polgármesteľt, hogy a batározatban foglaltakat a kiiltségvetésľíĺI szĺóló

ľendelet kiivetkező mĺódosításánál vegye Íigyelembe.

Polgármesteľ

5. pont esetében 2013, május 8., 6. pont esetében a ktiltségvetés

következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 ZÍt., Yagyongazdálkodási

Ügyosĺály Gazdálkodási Iroda, Pénzügyi IJ gy osztáIy

Budapest, 2013. ápri|is 25 .

Törvényességi ellenoľzes :

Rimán Edina
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