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B|őterjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képviselo-testületi iilés időpontja: 20l3. június 5. . sz. napiľend

Tárgy: Az íngatIan-nyilvántarttlsban 3881816-10, 38818/i2-13, 388l 8116-19, :sstsr:o-:s es
38818/40 |le|yrajzi számon nyi|válltaltott, ugynevezett MÁV telepen elhelyezkedő, |o0oÁ-
ban önkoľmányzati tulajdonú lakóépĹiletek elidegenítésre tofténő kiielölése

A napirendet n\,ilt,lzárt ülésen kell tźrgya|ni, a határozat és/vagy rendelet elfogadásához
e gys ze ľű /m i n o s ített szav azattobbs é g s z ii ksé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezí tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr
Határozati j av as|at a bizottság számáľ a:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előte{esztés
megtárgyalását.

Budapest JózsefváľosÍ Onkoľmá nyzat
Ké pviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Az a|źĺbb felsorolt onkoľmányzat tulajdonában á||ő lakóépület bérlői Vételi kérelmet
nyúj tottak be' bérleményeik megvásárlásáľa vonatkozóan :

- ingatlan-nyi|vántartásban 38818/6 he|ytajzi szźmon nýlvántartott, tennészetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni r'ĺt 7. (a valóságban Szemafor u. 9.). Az épületben 4 db
lakás bérlem ény tal źĺ|hato.

- ingatlan-nyi|väntaftásban 38818/7 he|yrajzi számon nyilvántar1ott, természętben
Budapest VIII., Satgótarjáni út 9. (a valóságban Szemafoľ u. 7.). Az épületben 4 db
lakás bérlemény talá|hato.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/8 he|yrajzi számon nyilvántartott, tennészętben
Budapest vln., Salgótarjáni út 11. (a valĺíságban Szemafoľ u. 5.). Az épületben 4 db
lakás bérleménv ta|á|hatő.
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- ingatlan-nyilvántartásban 38818/9 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
BudapestVIII., Salgótaľjáni rĺt 13. (a valóságban Szemafor u. 3.). Az épületben 4 db
lakás bérlem ény ta|á|hatő.

- ingatlan-nýlvántartásban 38818/10 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni r'Ít 15. (a valóságban Szemafor u. 1.). Az épületben 5 db
lakás bérlęmény található.

- ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/19 he|yrajzi számon nýlvántaľtott, természetben
Budapest vlu., Szemafor u. 8. Az éptiletben 2 db lakás bérlemény található.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/16 he|yľajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VI[., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafoľ u. 2.). Az épületben 4 db
lakás béľlem ény ta|áIhatő.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/37 helyľajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII.' Lokomotív utca 2. Az éptiletben 4 db lakás bérlęmény található.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/17 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.). Az épületben 4 db
lakás bérlemény ta|álhatő'

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/36 hetyľajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VI[.' Lokomotív utca 4. Az épületben 4 db lakás bérlem ény ta|á|hatő.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/18 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIu., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafoľ u. 6.). Az épületben 4 db
lakás bérlemény található.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/13 helyľajzi szttmon nyilvántartott' teľmészetben
Budapest VIII.' Tbiliszi tér 2. Az épületben 8 db lakás bérlemény található.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/12 he|yrajzí számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiľszĺ tér 3. Az épületben 9 db béľlemény ta|tihatő, ebből 1 db nem
lakás céljáraszo|gźĺ|ő helyiség, 8 db lakás.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/38 he|yrajzi számon nyilvántartott, tęrmészetben
Budapest VIII.' Tbiliszi tér 5, Az épületben 8 db lakás bérlemény ta|á|hato.

- ingatlan-nyilvántartásban 38818/40 helyrajzi számon nýlvántartott, természetben
Budapest VIII., Tbitiszi tér 6. Az épületben 8 db lakás bérlemény ta|éihatő.

Az ingat|anok elidegenítésére koľábban nem keľülhetett sor, meft a terület kĺjzműľendszeľe
lem felel meg a szabvánYoknak, a közműszo|gá|tatők nęm vették azokat át az
onkormányzattő|. A teľületen a kozmíjszolgáltatói feladatok az onkoľm ányzat látja el. A
béľlok kérelmére, a béľlők közreműködésével kidolgozásľa, és a lakások és a nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésről szóló |512005. (IV. 20.) és 1612005. (IV. 20.)
szćĺmu önkoľmányzati rendeletekbe beépítésre került annak a lehetősége, hogy HVT területen
lévő ingatlan esetében a rendeletekben foglalt egyéb fizetési feltételekkel is elidegenítésľe
kerülhessenek a bérlemények. A terület HVT területté nyilvánítása megtörtént, ezért a
közműmunkálatok költségei a bérlők á|ta| véte|áľként fizetendő ĺjsszegből fedezhetők, a
véte|ár pedig a költségek a|apján keľülhet megállapításra. Az onkormányzat már döntött a
munkálatok megindításáról, most pedig az e|idegenítéssel kapcsolatos feladatokról szóló
döntéseket szükséges meghozni.

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdá|kodó Kft. Elidegenítési Irodája 2OI3. február 27-én
megkérte a táľsosztályok (Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala Gazdá|kodási Ügyosztály, Főépítész Iľoda, Építésiigyi Iroda, ěs a



Kisfalu Józsefváľosi Vagyonkezelő Kft. Mrĺszaki, Intézményi és Közteľületi lroda,
onkormányzati Házkezelo Iroda) véleményét. A HVT területhez kapcsolódó feladatok a
Kisfalu Kft látja e|, ezért a Rév8 Zrt ki|on hozzájáru|źtsa nem szükséges. Az em|ített
szervezeti egységek a béľlemények elidegenítésének nem látták akadźiyát a közmtĺ viszonyok
rendezését követően'

Tekintettel ama, hogy a béľlők tĺjbb mint 25 oÁ-a je|ezte vételi szándékát, az ingat|anok
értékesítését megelőzően 2013. januźlr 3-źtn elkészült aZ épületek állapot-meghatároző
szakvéleménye, amelyet Jákfalvy Gábor igazságigyi építési és ingatlanforgalmi szakérto
készített el.

A sz akv él em én yek, az a|ábbi m e gá||apitás okat t artal m azz ák:

Az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/6 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII.' Salgótaľjáni út 7. (a valóságban Szemafoľ u. 9.) szám a|atti lakóépiilet:
A tęlek területe: 1546 m", a szabźtlyozása, rendezése: megtörtént.
ovezeti besorolása: lakó ov ezetĺĹé-vul- l i.
Építésügyi hatósági intézkedés: nem tofténĺ.
Védettsége: nincs.
Kö zműe l l átotts ág a : Y ízellźtás, c S atoľna, v i|Iany, gáz.
Beépítésének módja: szabadon ál1ó mértékę: -75 Yo

Epítés éve: i896.
Felépítmények megnevezése: 1 db foépület + 1 db melléképület
Alapozási rendszeľ: séna|apozás (kő- és tégla).
Y izszi gete|és : az épül et nincs alászi getelve.
Függőleges teherhoľdó szetkezet: teheľhoľdó kő- és nagymérettĺ tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméretű téglábó| fa|azott kéménytestek (kémények egy ľésze nem
üzemel).
Födém sz erk ezetek.. pinceťodém : acél gerendás poľoszsüveg ťo dém.
Zár őťo dém: cs apo S geren dás/borított geľendás faťodém.
Lépcsőszerkezet: téglarakású pincelépcso, fa szerkezetű padláslépcső.
Y á|aszfa|ak: na g ym é retű té g l ábó l f a| azv a, v ako lva.
Tetőszerke zet: két állószékes szelemenęs fa fedél szék.
Ho- és vízszigete|és: a beépített tetőszakaszokon.
Héjalás : homyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acé||emez, szegéIyezés, függőeresz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: k<ĺporos vakolat, tégla betétekkel (sarok aľmírozássa|),párkányokkal.
Belső felületképzés: a kĺjzös területeken vakolt, męszelt falak.
Epületasztalos szerkezetek: fa szetkezetu ablakok és bejárati ajtók'
Buľkolatok: betonozottak' ill. döngölt fiild (pincében).
Mázo l ások : hagyom ányo s, faszeľk ezeti mázo|ás,
Az épület ťőszerkezetei megfeleloek.
Mellékszerk ezetei, v ezętékęi és berendezései részben megfelelőek.
Az épület avultsága 74 oÁ-os.

Azonnali intézkedésęk: anyagvizsgá|ati szakvélemények elkészítése' ťelújítási terv
elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szeľkezetek: tętozet (részben), kémények, elektromos hźůőzat,
gépészeti vezetékek.
További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésre visszavezethető ľepedések nem
jelentkeznek.



2.

A pincei poľoszstiveg boltozaton éptiletmozgásra utaló repedések nem láthatók. A főfalak,
valamint a fddém elemei épek, megerősítést nem igényelnek. A pince és padlás le és
felj áľók lépcsői kopottak, elhasználód tak, így balesetveszélyesek.
A faszeľkezetu tetőzet k<lzepes műszaki állapotban van. A faszetkezetú zárőťodém-, és az
állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezeti-és faanyagvédelmi szempontból
is) időszerrĺ. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eredm énye a|apján lehet a
további teendoket me ghatáľozni.
A szakértői szemle a|apján megállapítható volt, hogy a lécezés - a korábbi beázások
hatásáta _ korhadt, több helyen törott, így cserélendő. A cseľépfedés több helyen hiányos,
a cserepek anyagtlban eľősen avult. A tetőhéja|ás, a lécezés cseréjekoľ szintén újra
cseľélendő. A padlástérben lécezés alatt ninosen vízzátő fő|ia, így a csapóesők esetén
(illetőleg a fedés hibáiból adódóan), ázik a szerkezet. Hiányzik a faanyag lángmentesítő
bevonata.
A kémények általános műszaki á|lapota Vegyes. A szakéľtői szemlén megállapítható volt,
hogy egyes kéményeken a szétfagyás jelei voltak |áthatőak, míg más kéményeket a
házkeze|őség az e|mult években felújította.
A lakóépület több Iakásźthoz tartoző kéményt máľ utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfeleloségéľől az éves ellenőrzések alkalmávaI a szakhatóság nyilatkozott.
A tetőbádogos szerkezetek egy részét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fliggőeľesz csatornák, lefolyók, szegélyek tĺjbb szakaszon is elöľegedtek' korľodálódtak,
így cseľéjük szükségszertĺ.
A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, ľácsok) vegyes képet
mutatnak. A béľlok ezeket a szęrkezeteket részben cseľélték. A külső homlokzati és a
belső lépcsőházi (pince lejáľó, padlásfeljáró) vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő
színęzéseket, fęlületkezeléseket el kell v égezni'
Az épület vízszintes- és fiiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik.
(A környékľe ma jellemzo - időszakosan magas _ta|ajviz miatt a lźtbazati, pinceszinti
vizesedés gyakori.). A pinceszinten vizesedés volt tapaszta|ható' egyes falak penészesek.
A kitett épületszerkezetekviz e||eni védelme csak igen kciltséges technológiákkal oldható
meg. A lakóépület kül'ső hőszigetelése (hotechnikai alkalmassága) nem éľi el a ma
elvárható szintet.
A lakóépület gépészetihá|ozata általánosságban elavult, felülvizsgtůandő.
Aviz- és csatorna-há|őzat (a|apvezetékek) elöregedett, rendszeľesek a csőtorésbol adódó
ázási káľok. Az elektľomos há|őzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges éńntésvédelmi
felülvizsgálat hivatott a ľendszer alkalmasságának megál|apitására, a szükséges felújítás
módj ának és mértékének meghatátozásár a.

A szemlét mege|őzően leťolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
Közterületi lrodától beszeľzett,,Témaelosz|ás,,címu kimutatás a|apján megállapítható volt,
hogy a Íárgyi lakóépület ,,tuzo|tás,, szeľű kaľbantartását elvégzik, azonban átfogő,
teruszeľű felújításľa nincs lehetőség, ezéľt az épi|et állagľomlása kimutatható.
Abeszęrzett információk alapján, akozterileti csatorna-há|őzat műszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg _ a|egnagyobb problémát, ami a ľendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napiľenden Van' így a csatoma-há|őzat kiváltását
az onkorm ányzat tervbe vette.

Összefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MÁV lakótelep Salgótaľjáni ít ]. (Szemafoľ utca 9.) sz. a|atti

ingatlanon álló lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akőház
fa|azott sávalapokon nyugszik, felmeno vegyes tégla-kő fa|azatokka|, acé| geľendás
poľoszsüveg közbenső ftidémmel, cSapos geľenda záľóft)démmel' két állószékes
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fedélszékkel épült meg. Az e|végzett szemrevételezésęs épületdiagnosztika alap1án
megźi|apítást nyert' hogy a lakóépület általános műszaki állapota kozepes (kb.74 %).

2, A szakértői megbízással egyidejűleg lefolytatott forľásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apjźnmegállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületen a béľlők saját
beruházásként komfortosították a lakásokat, illetve toldalék épületrészt hoztak létre. A
házkęzęIőség a bérlők által bejelentett épületszeľkezeti hibákat időszakosan javítja,

3. A szakértói vélemény szerint a lakóépület vźnhatő teljes felújítási igénye kerekítve
cisszesen: 9.000.000,- Ft.

A felújítás pontos műszaki ÍarŁalmźlt és összegszeľűségét a beszerzendő anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények alapján kell pontosítani, az azonna| e|végzenďő munkarészek
megnevezésével.

A bérlők az á||apot-meghatfuoző szakvéleméný megismefték, 4 béľlőből 3 bérlo nyilatkozott
a szakvélemény ismeretében. A bérlok közül 3 bérlő megerősítette Vételi szándékát, 1 bérlő
nem nyilatkozott.

A lakóépületben lévő bérlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntaľtása éľdekében felmeľülő kciltségek/kiadások mértékét az alábbi
táblázatban foglaltuk össze 5 évľe visszamenőleg:

Az ingat|an-nyilvántartásban 38818/7 helyľajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
Budapest VIII.' Salgótarjáni út 9. (a valóságban Szemafoľ u. 7.) szám alatti lakóépütet:
Tenilete: 1163 m", a szabá|yozása, rendezése: megtörtént.
Ovezeti besoľolása: |akő ovezet (L4-VIII-1)'
Építésügyi hatósági intézkedés: nem történt.
Védettsége: nincs.
Közműe l látottsága : víz, c satoľn a, v i||any, gáz.
Felépítmények megnevezése: l db foépület' 1 db melléképület.
Beépítésének módja: szabadon álló mértéke -I5 o/o

Epítés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépités éve: nincs adat.
Műemléki védettsége : nincs.
Ä|apozási ľendszer: sáva|apozźts (ko- és tégla).
Y izszigetelés: az épület nincs alászi getelve.
Függőleges teherhoľdó szęrkezet: teheľhoľdó kő- és nagyméľetrĺ tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméretű téglábó| fa|azott kéménýestek (kémények egy ľésze nem
üzemel).
Födémszerk ezetek: pinceödém : acélgeľendás poľoszsüveg flodém
Zár őťo dém: cs apo s gerendás/borított gerendás faťo dém
L épc s ő szeľkezet.. té glaľakású pince lépc ső, fa szerkezetű padlás lépc ső.
Válaszfalak : na gyméretű té glábó 1 fa|azv a, vako l va.

Ev
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantartás
kiadás

Gyoľsszol-
gálat kiadás

Osszes
kĺadás Bgvenleg

2008 784 256 Ft 2 936 677 Ft | 237 615Ft 259 705 Ft 4 433 997 Ft -3 649 741Ft
2009 120 780 Ft 4 617 664Ft 19 09fFt 15 694Ft 4 652 450 Ft -3 931 670Ft
2010 637 100 Fr 3 687 383 Fr 64 9ll Ft 28 880 Ft 3 181 r74Fr -3 144 074Ft
2011 66f 205 Ft 3 057 94r Ft 260 3f5 FÍ 74 666 Ft 3 392 932F1 -2130 727 Ft
201f 784 386Ft 2230 l94Ft 1 16 138 Fr 70 353 Ft 2 416 685 Ft -I 63f f99 Ft

Osszes 3 588 727 Ft 1,6 529 859 Fr 1 698 081 Fr 449 298Ft 18 677 238 Ft -15 088 511 Fr



Tető szerke zet: két ál ló széke s szelemene s fa fedé l szék.
Hő- és vizszigete|és: a beépített tetoszakaszokon.
Héj alás : hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acél|emez, szegé|yezés' fliggőeresz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: koporos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozással), párkányokkal.
Belső felületképzés: a közös terĹileteken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa és mtĺanyag szerkezetű ablakok és bejárati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. döngölt flold (pincében).
Mázol ások : hagyom án yo s, faszeľk ezeti mázolás.
Az épület ťőszerkezetei megfeleloek.
Mell ékszerk ezetei, vezetékei és berend ezései ré szben me gfe le lőek.
Az épület avultsága: 74 oÁ-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szetkezet tętőzeÍ. (ľészben), kémények, ęlektľomos há|őzat,
gépészeti vezetékęk.
További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlotlen süllyedésľe visszavęzethető repedések nem
jelentkeznek.
A pincei poroszsüvegbo|tozaton épületmozgźsra utaló repedések nem láthatók. A fófalak,
valamint a f<idém elemei épek, megerosítést nem igényelnek. A pince és padlás le és
feljárók lépcsoi kopottak, elhasználódtak, így balesetveszélyesek

2. A faszerkezętíl tętőzet közepes műszaki állapotban van. A faszęrkezetu zfuőťodém-, és az
állószékęs fedélszék teljes átvizsgálása (tafiószerkezeti- és faanyagvédelmi- szempontból
is) időszerű. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélęmények eredménye a|apján lehet a
további teendőket me ghatär ozni.
A szakéľtői szemle alapjćln megállapítható volt, hogy a lécezés _ a korábbi beázások
hatására - néhol koľhadt, így cseľélendő. A cserépfedés több helyen hiányos, a cserepek
any agáb an erő s en avultak.
A tetohéja|ás, a lécezés cseľéjekoľ szintén újľa cseľélendő (kivéve a beépített tetőtéľi
épületrésznél).
Az eľedeti padlástérben lécezés alatt nincsęn vízztĺő fő|ia, igy a csapóesok esetén
(illetőleg a fedés hibáiból adódóan), ázik a szetkezet.
V i s zont hiány zik a f aany ag l ángm e nte s ítő b evonata'

3. A kémények általános műszaki ti|apota Vegyes. A szakértoi szemlén megállapítható volt,
hogy egyes kéményeknél a szétfagyás jelei voltak |áthatőak, míg más kéményeket már
részben felújítottak.
A lakóéprilet egyes |akásához tarÍoző kéméný máľ utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelőségéľol az éves ellenőrzések alkalmáva| a sza|<hatóság nyilatkozott.

4. A tetőbádogos szeľkezetek egy részét a Htvkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fiiggőeľesz csatoľnák, lefolyók, szegélyek tobb szakaszon is elöregedtek, korĺodálódtak,
így cseľéjük szükségszerű.

5. A lakóépület épĹiletasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) vegyes képet
mutatnak. A bérlők ezeket a szętkezeteket ľészben javították, cseľélték. A kĹilső
homlokzati és a belső |épcsőházi (pince |ejárő, padlásfeljáľó) vakolati hibák javítandók,
majd a megfelelő színezéseket, feliiletkezeléseket el kęll végezni.

6. Az épület vizszintes- és függőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik,
(A kĺiľnyékľe ma jellemző - idoszakosan magas _ ta|ajviz miatt a pincében gyakoľi a
vizesedés.). A pinceszinten vizesedés volt tapaszta|ható, egyes falak penészesek. A kitett
épületszerkezetek víz e||eni védęlme csak igen koltséges technológiákkal oldható meg. A



lakóépület külső hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításra nem került
részeken nem éri el a ma ęlváľható szintet.

7. A lakóépület gépészetihźl|őzata általánosságban elavult, felülvizsgálandó.
A viz- és csatorna- héiőzat (a|apvezetékek) elciľegedett, rendszeľesek a csőtöľésbol adódó
tzásikáľok. Egyes közmű szakaszokat a bérlők már javitottak' cseréltek.
Az elektromoshá|őzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszer alkalmasságźlnak megá|Iapítźtsára, a szükséges felújítás módjának és
m értékének m e ghatár o zásár a.

8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézméný és
Ktjzterületi Irodától beszerzett,,TémaeloszIás,,címu kimutatás a|apjánrnegállapítható volt,
hogy a tfugyi lakóépület ,,tíizo|tás-. szeľű karbantartását elvégzik, azonban átfogó,
tervszerű felújításra nincs lehetóség, ezért az épi|et állagľomlása kimutatható.
A beszeľzett információk alapján, akozterilęti csatorna-há|őzat műszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg - a Legnagyobb problémát, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden Van' így a csatorna-háIőzat kiváltását
az Onkormtnyzat tervbe vette.

osszefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MÁV lakótelep Salgótarjáni út 9. (Szemafor utca 7.) sz. alatti

ingatlanon á1Ió lakóéptilet 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akoház
falazott sávalapokon nyugszik, felmenő vegyes tégla-kő ťa|azatokkal, acél gerendás
poľoszsüveg közbenso ftjdémmel' csapos gerenda zátőfođémme|, két állószékes
ťędélszékkel épült meg. Az e|végzett szemrevételezéses épületdiagnosztika a|apján
megál|apítětst nyeft, hogy a lakóépület általános műszaki áI\apota kozepes (kb.74 %).

2. A szakéľtői megbízással egyidejűleg lefolytatott forľásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|ap1án megállapítható volt, hogy a tttrgyi lakóépületen a béľlők saját
beruházásként komťortosították a lakásokat, illetve toldalék épületrészt hoztak létre és
részben beépítették a tetőteľet. A hźnkezelőség a bérlok által bejelentett épületszęrkezeti
ki sębb j avításokat e|v égezteti

3. A szakértoi véleményben foglaltak szerint a lakóépület várhatő teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 1 0.000.000'- Ft.

A felújítás pontos mríszaki tarta|mát és összegszeruségét a beszetzendo anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészęk
megnevezésével.

A bérlők az á||apot-megbatźtroző szakvéleméný megismerték, 4 béľlőből 4 bér|ĺ5 nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A bérlok közül 4béľlrő megerősítette vételi szándéktú..

A lakóépületben lévo béľlemények hasznosítása soľán keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan ťenntar1ása éľdekében felmeľülő kĺĺltségek/kiadások mértékét aZ alábbi
tábIázatban foglaltuk össze 5 évľe visszamenőleg:

Év
Béľ|eti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantartás
kĺadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás

Osszes
kiadás Esvenles

2008 782 557 Ft 4 545 5tI Ft I 137 910 Fr 0Ft 5 683 4f1 Ft -4 900 864 Ft
2009 7l I 516 Fr 5 560 251 Ft 0Ft 20 078 Ft 5 580 329 Ft -4 868 813 Ft
2010 705 063 Fr 5 17r r45 Ft 398 170 Ft 25 895 Ft 5 595 210 Fr -4 890 147 Ft
2011 705 764Ft 1 044 376Ft 0Ft 0Ft 7 044376Fr -6 338 6I2Ft
2012 860 326Ft 3 879 503 Ft 158 I 15 Ft 50 949 Fr 4 088 567 Fr -3 f28 241Ft

Osszes 3 765 fz6Ft 26 200 786 Fr I 694 195 Ft 96 922 Bt 27 991 903 Ft -24 226 677 Ft



Az ingatlan.nyilvántaľtásban 38818/8 helyľajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VI[., Salgótarjáni út 11. (a valóságban Szemafor u. 5.) szám alatti lakóépület:

TerĹilete: 1229 mf , szabźůvozása. rendezése: mestörtént.
ovezeti besorolása: lakó övezet irł-vIu-t).
Építésügý hatósági intćzkcdós: nem történt.
Védettsége: nincs.
Közműellátottsága : víz' c s atotn a, vi|Iany gáz.
Beépítésének módja: szabadon álló, beépítésének mértéke: -I8 %.
Felépítmények megnevezése: 1 db főépület, 1 db melléképület.
Epítés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat.
Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási ľendszeľ: sáva|apozás (kő- és tégla).
Y izszigete|és.. az épület nincs al ászigetelve'
Függőleges teheľhoľdó szerkezet: teherhordó kő- és nagyméľetű tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméľetű téglábó| fa|azott kéménýestek (kémények egy része nem
tizemel).
Födém szerkez etek : pinceflodém : acél gerendás poro szsüveg ťodém.
Zár őťo dém: cs apo s gerendás/boľított geľendás faťodém.
Lépcsoszerkezet : té glaľakású pincelépcső, fa szetkezetű. padláslépcső.
Y ćiaszfa|ak : nagym éretű té glábó | f a|azv a, vako lva
Tetőszerkezęt: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő- és v izszigete|és : a beépít ett tetőszakaszokon.
Héj alás : hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acé||emęz, szegéIyezés, függőeresz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőpoľos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozással), páľkányokkal.
Belső felületképzés: a közös területeken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa és műanyag szetkęzetu ablakok és bejárati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. döngcilt fiild (pincében).
Mázo lások : hagyományo s, fasz erk ezeti mázo|ás,
Az épület foszętkezetei megťelelőek.
Mellékszerk ezetei, v ezetékei és berendezései részben megfelelőek.
Az épület avultsága: 74 %o-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonna|i felújítást igénylo szetkezet tetőzet (részben), kémények, elektromos há|őzat,
gépészeti vezetékek.
Tovább i v izs gá|atok I efo l ýatás a nem szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésľe visszavezethető repedések nem
jelentkeznek.
A pincei poľoszsÍiveg boltozaton épületmozgtsta utaló ľepedések nem láthatók. A fofalak,
valamint a födém elemei épek' megerősítést nem igényelnek. A pince és padlás le és
felj árók lépcsői kopottak, elhasználód tak, így bale setve szélyesek.

2. A faszerkezeÍu tetozet közepes műszaki állapotban van. A faszerkezetrĺ záľófĺjdém -, és az
állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (tartószeľkezeti- és faanyagvédelmi- szempontból
is) időszeľű. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eľedménye a|apján lehet a
tovább i teendő ket me ghatttr ozni.
A szakétői szemle alapján megállapítható volt, hogy a lécezés - a koľábbi beázźsok
hatására _ néhol korhadt, így cserélendo. A cseľépfedés több helyen hiányos, a cserepek
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anyagában eľősen avultak. A tetőhéjalás, a lécezés cseréjekoľ szintén újľa cseľélendő
(kivéve a beépített tetőtéri épületrésznél).
Az eredeti padlástéľben lécęzés alatt nincsęn vízzárő fólia, így a csapóesők esetén
(illetőleg a fedés hibáiból adódóan), ázik a szetkęzet.
Hiány zlk a f aany ag l ángmente sítő bevonata.
A kémények általános mtĺszaki á||apota Vegyes. A szakéĺői szemlén megállapítható volt,
hogy egyes kéményeknél a szétfagyás jelei voltak |áthatőak, míg más kéményeket a
házkezeloség az e|millt években fblújította.
A lakóépület tĺjbb |akásához tartoző kéményt máľ utólagosan béleltek' ezek műszaki
megfelelőségér(i| az éves ellenőrzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott.
A tetőbádogos szeľkezetek egy részét a Házkezę|ő kijavította, pótolta, azonban a
fi'iggőeresz csatomák, lefolyók, szegélyek több szakaszon is elöregedtek, kon.odálódtak,
így cseľéjük szükségszeľtĺ.
A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) Vegyes képet
mutatnak. A bérlok ezeket a szerkezeteket ľészben javították, kicseľélték. A külső
homlokzati és a belső |épcsoházi (pince lejáľó, padlásfeljáró) vakolati hibák javítandók,
majd a megfelelő színezéseket, felületkezeléseket el kell végezni.
Az épület vizszintes- és függőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik.
(A kcimyékľe ma jellemzo - időszakosan magas - ta|ajviz miatt a pincében gyakori a
vizesedés.). A pinceszinten vizesedés volt tapaszta|ható, egyes falak penészesek. A kitett
épületszeľkezetek viz e||eni védelme csak igen költséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépĺilet külso hoszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításra nem került
részeken nem éri el a ma elváľható szintet.
A lakóépület gépészetihćt\ozata általánosságban elavult, felülvizsgálandó.
A viz- és csatorna- há|őzat (a|apvezetékek) elöľegedett' ľendszeľesek a csőtörésbol adódó
ázásiktrok
Az elektromoshtůozat szintén felülvizsgálandó, a sztikséges éľintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rcndszet alkalmasságának megá||apításáta, a szükséges felújítás módjának és
m értékének m e ghatár o z ás ár a.

A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
Kcjzteľületi Iľodától beszerzett,,Témaelosz|ás,,címíi kimutatás a|apjän megállapítható volt,
hogy a tfugyi lakóépület ,.tíizo|tás,, szerű kaľbantaĺIását e|végz\k, azonban átfogő,
teľvszerű felújításľa nincs lehetőség, ezért az épi|et állagľomlása kimutatható.
Abęszerzett információk alapján' a közterületi csatorna-htůőzat műszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg - a legnagyobb problémát, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomźiiának a megoldása napirenden van, így a csatorna-héiőzat kiváltását
az onkormányzat tervbe vette.

l.

2.

osszefoglalás
A Budapest VIII. ker. MÁV lakótelep Salgótarjáni út 11. (Szemafor utca 5.) sz. alatti
ingatlanon álló lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban' A |akőház
falazott sávalapokon nyugszik, felmenő vegyes tégla-kő fa|azatokkal' acél geľendás
poroszsüveg közbenső ťodémmel, csapos gerenda záľóťodémmel, két állószékes
fedélszékkel éptilt meg. Az e|végzett Siemľevételezéses épületdiagnosztika a|apján
megá||apítást nyert, hogy a lakóépület általános műszaki állapota közepes (kb.74 %).
A szakértői megbízással egyidejűleg lefolytatott fotásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tfugyi lakóépĹiletben a béľlők a
lakásokat - sajźlt beruházásként - komfortosították, (komfort fokozatot növeltek), illetve
toldalék épületrészt hoztak létre és részben beépítették a tetőteret. Aházkeze|őség a béľlők
t:Jta| je|Zett éptiletszeľk ezetęi pľoblémákat időszakosan j avítj a'



3. A szakéľtői véleményben foglaltak szerint a lakóépület várható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 1 1.000.000.- Ft.

A felújítás pontos műszaki l.arta|mát és összegszeruségét a beszetzendő anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészek
megnevezésével.

A bérlők az á||apot-meghatáľoző szakvéleméný megismeľték, 4 béľlőből 3 bérlő nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A bérlők közül 3 bérlo megerősítette vételi szándékát.

A lakóépületben lévő bérlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása éľdekében felmeriilő költségek/kiadások mértékét aZ a|ábbi
táblázatban foglaltuk össze 5 évre visszamenőleg:

Az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/9 helyľajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII.' Salgótaľjánĺ út 13. (a valóságban Szemafoľ u. 3.) szám a|attĺ lakóépület:
Tertilete : I2| 5 rnz, szabályozása, r enďezése : megtortént
ovezeti besorolása: lakó <jvęzet (L4-VIII-1)
Építésügyi hatósági intézkedés: nem t<jrtént
Védettsége: nincs
Közmtĺe l látottsága : víz' c s atoľn a, v I||any, gáz.
Beépítésének módja: szabadon álló mértéke: -I8 oÁ

Felépítmények megnevezése: 1 db főépület
Epítés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat
Műemléki védettsége: nincs
Alapozási ľendszeľ: sźna|apozás (kő- és tégla)
Y ízszigetelés: az épül et nincs al ászi getelve.
Függőleges teheľhordó szerkezet.. teheľhordó kő- és nagyméľetű tégla'
Kémények: ťofalakban, nagyméľetű téglából fa|azott kéménýestek (kémények egy része nem
üzemel).
Födémszęrkezetek : pinceťođém : acél gerendás poroszsüveg ft dém.
Zfu őťo dém: cS apo S geľendás/borított geľendás faťodém.
Lép c ső s zeľkezet: té glaľakású p ince lépc s ő, fa szerkezetű padl ás lépc ső
Tetoszeľke zęt: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő- és vízszigetelés: a beépített tetőszakaszokon.
Héj al ás : hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: hoľganyzott acéI|emez, szegé|yezés, fiiggőeresz és lefolyó csatomák.
Homlokzatképzés: kőpoľos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozással), páľkányokkal.
Belső felületképzés: a közos teľiileteken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa és műanyag szeľkezetiĺ ablakok és bejáľati ajtók.
Burkolatok: bętonozottak, ill. dongölt ftild (pincében).

Bv
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantaľtás
kiadás

Gyorsszolgá-
lat kiadás osszes kiadás Esvenles

2008 994 898 Fr 0Ft 293 f55 Fr. 591 084 Ft 884 339 Fr 1 10 559 Ft
2009 595 f95 Ft 0Ft I 542 490Ft 807 089 Fr f 349 579 Ft I 754 284Ft
201,0 850 238 Fr 0Ft 64 9I2 FÍ 35 024Ft 99 936Ft 750 30fFt
f01l 910 977 Ft, 66 738 Ft 0Ft 0Ft 66 738 Ft 844 239 Ft
20r2 1 004 309 Fr 0Ft 167 219 Ft 53 882 Ft 221 101 Ft 783 208 Fr

Osszes 4 355 7r7 Ft 66 138 Ft 2 06',7 876Ft I 487 079Ft 3 6fI 693 FÍ 734 0f4Ft
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Mázolások : hagyományo s, fasz eľk ęzęti mázoIás.
Az épület főszerkezetei megfelelőek.
Mellékszerk ezetei, vęz etékei és b erendezés ei ľé szben m e gfe lelőek.
Az épület avultsága: 75 %o-os.
Azonna|i intézkedések anyagvizsgźiati szakvélemények, elkészítése, felújítási terv
elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szetkezet tetózet (részben), kémények, elektľomos hźiőzat,
gépészeti vezetékek.
További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen sĺillyedésre visszavezethető repedésęk nem
jelentkeznek. A pincei poľoszsüveg boltozat muszaki állapota nagy valósziníiséggel
megegyez1k a szemrevételezett másik 10 épület pincei fřjdémével. A pincefiidém állapota
a további vizsgálatok elvégzésekoľ ellenőrizęndő. Az épület fő tartószerkezetei koľuknak
megfelelo' közepes állapotú.

2. A faszerkezetu tetőzet közepes műszaki állapotban van. A faszerkezetu zátőťodém-, és az
állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezeti- és faanyagvédelmi- szempontból
is) időszerű. A statikai- és faanyagvédelmi- szakvélemények eredménye alapján lehet a
további teendőket meghatáľozni.
A padlástérben lécezés valószínűleg javítandó, cseľélendő, a cseľép fedés avultsága miatt
szintén cserélendő. A fedélszék lángmentesítő bevonatának megléte ellenőrizendő.

3. A kémények általános műszaki áIlapota vegyes. Vannak jobb és rosszabb állapotú
kéménýestek is.
A lakóéptilet több |akásához brtoző kéményét már utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelőségérő| az éves ellenőľzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott'

4. A tetőbádogos szeľkezetek egy részét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fĹiggőeresz csatoľnák, lefolyók, szegélyek tĺjbb szakaszon is elöľegedtek, korrodálódtak,
így cseľéjük szĹikségszerű.

5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) szerkezętei Vegyes
képet mutatnak. A béľlők ezeket a szetkezeteket részben javitották, cserélték. A külső
homlokzati vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő színezéseket, felĺiletkezeléseket el
kell végezni.

6 Az éptilet vízszintes- és ftiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ľendelkezik. (A
kömyékre ma jellemzó - időszakosan magas - ta|ajvíz miatt a pincében gyakon a
vizesedés'). A kitett épületszerkezetek viz elleni védelme csak igen költséges
technológiákkal oldható meg. A lakóépület külső hőszigetelése (hőtechnikai
alkalmassága) a felújításra nem került részeken nem éri el a ma elváľható szintet.

7. A lakóépület gépészetihä|őzata általánosságban elavult, feltilvizsgálandó.
A viz- és csatorna- há|őzat (a|apvezetékek) elöľegedett, rendszeľesek a csőtörésből adódó
ázásikárok'
Az elektromos hálózat szintén felülvizsgálandó, a szükséges éľintésvédelmi felülvizsgźiat
hivatott a ľendszer alkalmasságának megáI|apitástra, a szükséges felújítás módjának és
m értékének m e ghatát o zás ár a.

8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
KözterĹileti Iľodától beszeĺzett ,,Témaelosz|ás,, címu kimutatás a|apján megállapítható
volt, hogy a tttrgyi lakóépület ,,tuzo|tás,, szerű kaľbantartását elvégzik, azoĺban átfogő,
tervszerű felújításľa nincs lehetoség, ezért az épi|et állagľomlása kimutatható.
A beszerzett információk alapján, a k<iztertileti csatorna-hźiőzat műszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg - a legnagyobb problémát, ami a ręndszeres dugulásokban mutatkozik
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meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden Van' így a csatoma-há|őzat kiváltását
az onkormányzat tervbe vette.

osszefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Salgótarjáni út 13. (Szemafor utca 3.) sz. a|atti

ingatlanon á1ló lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akőház
fa|azoÍt sávalapokon nyugszik, felmenő Vegyes tégla-kő fa|azatokka|, acé| gerendás
poľoszsüveg kĺjzbenső ftidémmel, csapos gerenda zárőfodémmę|, két állószékes
fedélszékkel épült meg. Az e|végzett szemrevételezéses épületdiagnosztika a|apján
megáI|apítást nyeft, hogy a lakóépület általános műszaki á||apoÍa közepes (kb.75 %).

2. A szakértői megbízássa| egyidejűleg lefolytatott forrásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületben a bérlők saját
beruházásként komfortosítottak, (komfort fokozatot növeltek), illetve toldalék épületrészt
hoztak létľe és részben beépítették a tetőteret. A házkeze|őség csak a kisebb
épül etszerkezeti (és gépészetĹ) j avításokat, pótlásokat tudj a elvé gezni.

3. A szakértői véleményben foglaltak szerint a lakóéptilęt várható teljes felújítási igénye
kerekítve <isszesen: 1 2.000.000'- Ft.

A felújítás pontos műszaki tarta|mźú és összegszertĺségét a beszetzendő anyagvizsgá|ati- és
egyéb szakvélemények alapján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészek
megnevezésével.

A bérlők az áI|apot-meghatároző szakvéleméný megismerték, 4 bérlőbol 2 bér|ő nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A béľlok közül 2 bér|ó megerősítette vételi szándékźt,2 bér|ő
nem nyilatkozott.

A lakóépületben lévo béľlemények hasznosítása soľán keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása éľdekében felmerülő költségek/kiadások mértékét az alábbi
táb|ázatban foslaltuk ossze 5 évre visszamenőles:

Az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/10 helyrajzi számon nyĺlvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' Salgótaľjáni út 15. (a valóságban Szemafoľ u. 1.) szám alatti
lakóingatlan:
Területe: 1304 m2, szabá|yozása, rendezése: megtörtént.
Ov ezeti besorolása: lakó öv ezet (L4-VIII- 1 )'
Építésügyi hatósági intézkedés: nem történt.
Védettsége: nincs.
Kĺjzműe l látottsága : víz, c satoľn a, v i||any, gźz.
Beépítésének módja: szabadon á||ő mértékę: -I8 o/o.

Felépítmények megnevezése: 1 db foépület' 1 db melléképület.
Epítési éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat'

Ev
Bérleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Karbantaľtás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás osszes kiadás Egyenleg

2008 62'8 649 Ft 0Fr 512 534Ft 153 f1I Ft 665 805 Ft -31 156Ft
2009 593 607 Ft 0Ft f45 675 Ft 304 521 Ft 550 196 Ft 43 4ll Ft
2010 8i8 640 Ft 0Ft 824 251 Ft 33 957 Ft 858 208 Fr -39 568 Ft
2}11 995 334 Ft 87 770 Ft 507 959 Ft 0Ft 595 129 Ft 399 605 Ft
f0r2 I 029 974Ft 195 974Ft 166 838 Fr 53 760 Ft 416 572Ft 613 402 Ft

Osszes 4 066 204Ft 283 744Ft f f57 257 Ft 545 509 Ft 3 086 510 Ft 979 694Ft
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Műemléki védettsége: nincs.
A|apozási rendszer: stwalapozás (kő- és tégla).
Y ízszigete|és : az épül et nincs al ászi getelve.
Függőleges teherhordó szerkezet: tęherhordó kő- és nagyméľetű tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméľetű téglából fa|azott kéménýestek (kémények egy része nem
üzemel).
F<jdém sz erk ezetek'' pinceťodém : acél gerendás poro sz süveg flodém.
Zár őťo dém: csapo s gerendás/b orított gerendás faťo dém.
Lép c ső szerkezet: té glarakású pince lépc s o, fa szerkezetű padláslépc ső.
Y á|aszfa|ak: na gymé retű té g l áb ó l f a|azv a, vako lva.
Tetőszerke zet': két állószékes szelemenes fa fedél szék.
Hő- és vizszigete|és: a beépített tetőszakaszokon.
Héjalás: homyolt cserépfedés.
Bádogos munka: hoľganyzott acé||emęz, szegéIyezés, fliggőeresz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőporos vakolat' tégla betétekkel (sarok armíľozással),pátkźtnyokkal.
Belső felületképzés: a közös területeken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa és műanyag szerkęzetu ablakok és bejárati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. döngölt ťold (pincében).
Mázolások : hagyom ányo s, fasz erk ezeti mázo|ás.
Az épület fószerkezetei megfelelőek.
Mellékszęrk ezetei, vęzetékei és berendezései részben megfelelőek.
Az épület avultsága: 79 %o-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonna|i felújítást igénylő szerkezet tetőzet (ľészben), kémények, elektľomos hálőzat,
gépészeti vezetékęk.
További v tzs gá|atok l efolytatás a nem szükséges.

1. A lakóépiilet statikailag stabil, egyenlotlen süllyedésľe visszavezethető repedések nem
jelentkeznek.
A szemľevéte|ezętt pincei poľoszsüvegbo|tozatokon épületmozgásra utaló ľepedések nem
láthatók. A fofalak' valamint a ftjdém elemei épek, megerősítést nem igényelnek. A pince
|ejárő lépcsői kopottak' elhasználódtak, így balesetveszélyesek.

2. A faszeľkezetű fedélszék szemrevételezése nem volt lehetséges, mivel a teljes padlásteret
máľ beépítették, így takart a szęrkezęt. Műszaki á||apota valószínűsíthetően megfelelő. A
tetőfedés és bádogos szerkezetek isjó állapotúak.

3. A kémények általános mtĺszaki áI|apota megfelelo. A szakétoi szemlén megállapítható
volt, hogy a kéményeket a béľlők (illetőleg aházkeze|oség) az elmúlt évękben felújították.
A lakóépület több |akásźlhoz tartoző kéményt utólagosan béleltek, ezęk műszaki
megfelelőségéľől az éves ellenőľzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott.

4. A tetobádogos szeľkezetek nagy részét felújították, csęrélték, így ezek műszaki állapota
megfelelőnek mondható. A ľégebbi, avult szeľkezetek felĹilvizsgálandók, cserélendők.

5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) vegyes képet
mutatnak. A béľlők ezeket a szerkezeteket ľészben javították, részben cseľélték. A külső
homlokzati vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő színezéseket, ťelületkezeléseket el
kell végezni.

6. Az épület vizszintes- és függőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ľendelkezik'
(A környékľe ma je||emzo _ időszakosan magas _ ta|ajviz miatt a pincében gyakori a
vizesedés.). A pinceszinten vizesedés volt tapaszta|ható, egyes falak penészesek' A kitett
épületszerkezetek víz el|ęni védelmę csak igen költséges technológiákkal oldható meg. A
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lakóépület külső hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításľa nem került
részeken nęm éri el a ma elvárható szintet.

7. A lakóépület gépészetihá|őzata általánosságban közepes állapotú' de felülvizsgálandó.
A viz- és csatorna- há|őzat (a|apvezetékei) elöregedtek, bár néhol máľ kicserélték,
rendszeresek a csőtöľésbol adódó ázásikárok.
Az elektromoshá|őzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges éľintésvédelmi felülvizsgćůat
hivatott a ľendszer alkalmasságának megállapításźlra, a szükséges felújítás módjának és
m éľték ének me ghatát ozźs tr a.

8. A szemlét mege|ozoen lefolytatott konzultációkból, valamint a Mtĺszaki-, Intézményi és
Közteľtileti Iľodától beszqzett ,,Témae1osz|ás,, címu kimutatás aIapjźn megállapítható
volt, hogy a tfugyi lakóépület ,,tuzo|tás,, szerű kaľbantartásźfi e|végzik, azonban átfogó,
tervszertĺ felújításľa (a bérlők saját felújítási igényén túl) nincs lehetőség, ezéfi. az épület
állagľomlása kimutatható.
Abeszetzett információk alapján, a közterületi csatorna-há|őzat műszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a legnagyobb problémát, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomźůianak a megoldása napirenden van, igy a csatorna-há|ózat kiváltását
az onkom ányzat tervbe vętte.

osszefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Salgótarjáni út 15. (Szemafor utca I.) sz. alatti

ingatlanon ál1ó lakóépület 1896. évbęn épült, hagyományos építési módban. Llakőház
fa|azott sávalapokon nyugszik, felmenő Vegyes tégla-kő fa|azatokka|, acé| geľendás
poľoszsüveg közbenső ľodémmel, csapos geľenda záróťodémmel, két á1lószékes
fedélszékkel épült meg. Az e|végzett szemľevételezéses épületdiagnosztika a|apjáĺ
megállapítást nyeft, hogy a lakóépület általános műszaki tĺ||apota közepes (kb.79 %).

2. A szakértői megbízással egyidejűleg lefolýatott forrásmunkák., konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületben a bérlők
saját beruházásként komfoľtosítottak' (komfort fokozatot növeltek), illetve toldalék
épületrészeket hoztak létre és a teljes padlásteľet beépítették. A házkezelőség csak az
i dő s zako s ki sebb j avításokat, karbantaltásokat v é gzi.

3. A szakértői véleményben foglaltak szerint a lakóépület váľható teljes felújítási igénye
keľekítve osszesen: 1 2.000'000.- Ft.

A felújítás pontos műszaki tafia|mát és összegszerűségét a beszetzendő anyagvizsgá|ati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani' az azonna| elvégzendő munkaľészek
megnevezésével.

A bérlők az źilapot-meghatttroző szakvéleméný megismerték, 4 béľlőből 4 bér|ó nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A béľlők közül 4 bérló megeľősítette Vételi szándékát.

A lakóéptiletben lévő bérlemények hasznosítása soľán keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása éľdekében felmerülő kĺiltségek/kiadások méftékét az a|ábbi
tźh|ázatban foglaltuk össze 5 évre visszamenoleg:

É'
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantaľtás
kiadás

Gyorsszolgá-
lat kiadás osszes kiadás Egyenleg

2008 1 383 966 Ft 0Ft 39 430 Ft 273 0lI Ft 3lf 441 Ft I 071 5f5 Ft
f009 | 209 584Ft 0Ft 6T 334 Ft 281 396Ft 342 730 Ft 866 854 Ft
20r0 1 232 884Ft 0Ft 64 9ll Ft |30 942FÍ l9s 853 Ft I 037 031 Ft
20TT r 292 255 Ft 0Fr 0Fr 0Fr 0Fr l, f92 f55 Ft
2012 1 l4l 886 Fr 0Ft 463 758 FÍ 75 360 Fr 539 1 18 Fr 602 768 Ft

Osszes 6 260 575 Ft 0Ft 6f9 433 Ft 760 709 FÍ I 390 I4f Ft 4 870 433 Ft
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Az ingat|an-nyilvántaľtásban 38818/19 helyrajzĺ számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' Szemafoľ u. 8. szám alatti lakóépĺilet:
TerĹilete : 6 69 m2, szab áIy ozćlsa, rendezése : megtörtént.
Ov ęzęti besorolása: |akő ov ezęt (L4-VIII- 1 ).
Építésügyi hatósági intézkedés: nem történt.
Vétletĺ.sége: tliltcs.
Közmtĺe llátottsága : v íz, csatoma, v i||any, gáz.

Beépítésének módja: szabadon ál1ó mértéke: -16 %o.

Felépítmények megnevezése: i db foépület + l db melléképület.
Epítés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépités éve: nincs adat.
Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási rendszeľ: sávalapozás (kő- és tégla).
Y izszigete|és: az éptil et ni ncs al ászi getelve.
Függoleges teherhordó szetkezet: teherhordó kő- és nagyméretű tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméľetű téglábó| falazott kéménýestek (kémények egy része nem
tizemel).
Fo dém szeľk ęzetek: zár őťo dém: csapo S gerendás/borított gerendás fafo dém.
Lépcsőszerkęzet.. fa és fémsz etkezetú padláslépcső.
Y á|aszfa|ak: na gym é re tű té gl áb ó l f a|azv a, v ako lva.
Tetoszeľke zet: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő- és vizszigete|és: nincs.
Héj alás : homyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acé||emez, szegé|yezés, Íi.iggőeľesz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőporos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmírozással), páľkányokkal.
Épüetasztalos szerkezetek: fa szetkezetuablakok és bejáľati ajtók'
Burkolatok: betonozottak.
Mázol ások : hagyom ányo s, faszerk ezeti mázolts.
Az épĹilet fószerkezetei me gfelelőek.
Mel l éksz erk ezetei, v ęzetékęi és beľendezései ľé szben me gfe lelőek.
Az épület avultsága: 74 oÁ-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szętkęzęt tetőzet (részben), elektromos há|őzat, gépészeti
vęzetékek.
További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésľe visszavęzethető repedések nem
jelentkeznek.
A főfalak, valamint a ftdém elemei épek, megerősítést nem igényelnek.
Egy kisebb repedés láthatő volt a homlokzati részen, dę azt valószínűleg a kozeli vasút
dinamikus hatásai oko zták, vi szonyl ag e gyszerűbben j avítható.

2. A faszeľkezetútetozet közepes míĺszaki állapotban van. A faszerkezeÍuzárőfođém-, és az
állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (taľtószeľkezeti- és faanyagvéd'elmi- szempontból
is) időszerű. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eredménye alapján lehet a
további teendőket me ghatár oznĹ
A szakértői szemle a|apján megállapítható volt, hogy a lécezés - a korábbi beázások
hatására- korhadt, több helyen töľött, így cserélendő.
A cseľépfedés néhol hiányos, a cserepek anyagźlban eľősen avult' A tetőhéjalás, aIécezés
cseľéiekoľ szintén úira cserélendő.
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3.

4.

A padlástéľben lécezés alatt nincsenvízztlrő fő|ia, így a csapóesők esetén (illetoleg a fedés
hibáiból adódóan), áz1ka szeľkezet. Hiányzikafaanyag lángmentesítő bevonata.
A kémények általános műszaki á||apota megfelelő. A szakértői szemlén megállapítható
volt, hogy a kéményeket aházkezelőség (illetoleg a béľlok) az e|mu|t években felújították.
A tetőbádogos szerkezetek egy részét a Hźnkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fĹiggőeresz csatoľnák, lefolyók, szegélyek több szakaszon is elöľegedtek, korľodálódtak,
így cseľéjük szükségszerű.

5. A lakóépĺilet épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) vegyes képet
mutatnak. A béľlok ezeket a szeľkezeteket részben javították, cseľélték. A kĹilső
homlokzati vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő színezéseket, felületkezeléseket el
kell végezni.

6. Az épület vízszintes- és Íiiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ľendelkezik.
(A köľnyékľe ma jellemzo - időszakosan magas - talajviz miatt a lćtbazati vizesedés
esélye nagyobb.)' A kitett épĺiletszerkęzetek víz ęIllęni védelme csak igen költséges
technológiákkal oldható meg. A lakóépület külső hőszigetelése (hőtechnikai
alkalmassága) nem éľi el a ma elvárható szintet.

7. A lakóépület gépészetiháIőzata általánosságban elavult, feltilvizsgálandó.
Avíz- és csatorna-htiőzat (a|apvezetékek) elöľegedett, rendszeresek a csőtöľésből adódó
ázásikárok.
Az elektromos háIózat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszer alkalmasságának megá||apitására, a szükséges felújítás módjának és
m értékének me ghatár o zásár a.

8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
Kozteľületi Iľodától beszetzett ,,Témaelosz|ás,' cimu kimutatás alapján megállapítható
volt, hogy a tfugyi lakóépület ,,tíizo|tás,, szerű kaľbantartását elvégzik, azonban átfogó,
tervszeľű felújításľa nincs lehetóség, ezért az épi|et állagromlása kimutatható.
Abeszętzett információk alapján, akozterileti csatorna-há|őzat mt'iszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a|egnagyobb problémtú, ami a rendszeres dugulásokban mutątkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden Van' így a csatorna-háIőzat kiváltását
az onkormányzat tervbe vette.

osszefoglatás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Szemafor utca 8. sz. a|atti ingatlanon álló

lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban.
A |akőház fa|azoÍt sávalapokon nyugszik, felmeno Vegyes tégla-kő fa|azatokkal, csapos
gerenda zárőťodémmel, két állószékes fędélszékkel épült męg. Az e|végzett
szemrevételezésęs épületdiagnosztika a|apján megá|Lapitást nyert, hogy a lakóéptilet
általános műszaki állapota közepes (kb.74 %).

2. A szakértői megbízással egyidejűleg lefolytatott foľľásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a táľgyi lakóépületen a bérlok saját
beľuházásként komfoftosítottak, (illetoleg komfoľt fokozatot noveltek). A hćvkezelőség a
béľlők által bejelentett épülethibákat időszakosan javítja

3. A szakértői véleményben foglaltak szeľint a lakóépület váľható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 4.000.000,- Ft.

A felújítás pontos műszaki tarta|mát és ĺisszegszeľűségét a bęszerzęndő anyagvizsgá|ati- és
egyéb szakvélemények a|apjtn kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészek
megnevezésével.

A bérlők az á'||apot-meghatároző szakvéleméný megismefiék, 2 bérlőbő| 2 bétlrő nyílatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A béľlők kĺjzĹil 2 bér|ő megerősítette vételi szándékát.
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A lakóépĹiletben lévő béľlęmények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a

teljes ingatlan fenntartása éľdekében felmerülő költségek/kiadások mértékét az alábbi
táb|ázatban foslaltuk össze 5 évľe visszamenőles:

Az ingatlan-nyĺlvántaľtásban 38818/16 helyrajzÍ számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest vI[., Loko-motív utca 1. (a valóságban Szemafor u.2,) szám a|atti lakóépület:
Terülęte: I27 7 m2, szab á|y ozása, r enđezése : megtörtént.
ovezeti besorolása: lakó ovezet (L4-VIII-1).
Építésügyi hatósági intézkedés: nem tĺjľtént.
Védettsége: nincs.
Ko zmuel|áto tt s á ga : v íz, c s ato ľn a, v 7l|any, gáz.
Beépítésének móđja: szabadon álló mértékę: -20 %o.

Felépítmények megnevezése: l db főépĺilęt + 2 db melléképület.
Építés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat.
Mrĺemléki védettsége: nincs.
Alapozási ľendszer: sźxa|apozás (kő- és tégla).
Y izszigetel és : az épül et nincs alászi getelve.
Függőleges teheľhoľdó szętkęzet: teherhordó kő- és nagyméľetű tégla.
Kémények: fófalakban, nagyméľetrĺ téglábó| fa|azott kéménýestek (kémények egy része nem
üzemel).
Fo dém szerk ezetek: pinceňdém : acél gerendás poro sz süveg ftjdém.
Zár őťodém: csapos gerendás/borított geľendás faťodém.
Lépcsoszeľkezet: téglarakású pincelépcső, fa szeľkezetű padláslépcső.
Y á|as zf a|ak : na gym é re tű té g l áb ó | falazv a, v ako lva.
Tetőszerke zet: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő- és vizszigete|és: a beépített tetőszakaszokon.
Héjalás: hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acé||emez, szegé|yezés, Íiiggőeľesz és lefolyó csatoľnák.
Homlokzatképzés: kopoľos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozással), páľkányokkal.
Belső felületképzés: a közös területeken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa és mtĺanyag szerkezettĺ ablakok és bejáľati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. döngölt ťold (pincelej áľók).
M ázol ások : hagyom ányo s, faszerk ezęti mázo|ás.
Az épú|et főszeľkezetei megfelelőek.
Mellékszerkezetet, v ezetékei és berendezései ľészben megfeleloek.
Az éptilet avultsága 73 %o-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szerkezet tętőzęt (ľészben), kémények, elektromos há|őzat,
gépészeti vezetékek.

Ev
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Karbantaľtás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás Osszes kĺadás Egyenleg

2008 486 996 FÍ. 0Ft 0Ft 17 108 Ft 17 108 Fr 469 888 Ft
2009 451 481 Ft 5f 295 Ft 145 802 Ft 68 7f4Ft 266 82| FÍ 184 660 Ft
f0r0 463 87fFt 130 094 Ft 117 018 Ft 4l I 633 Ft 658 745 FÍ' -I94 873 FÍ

f}tl 503 37fFt 0Fr 313 908 Ft 179 880 Ft 493 788 Ft 9 584 Ft
20r2 539 330 Ft 0Fr f44 f29 Ft f3 372Fr 26''t 60r Ft f1I 729 Ft

Osszes f 445 051 Ft 182 389 Fr 8f0 95] FÍ 700 717 Ft I 704 063 Ft 740 988 Ft
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További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésľe visszavezęthető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei poroszsüveg boltozaton épületmozgźsra utaló ľepedések nem láthatók. A fofalak,
valamint a ťodém elemei épek, megerősítést nem igényelnek. A pince és padlás le és

felj áľók lépc sői kopottak, elhasználódtak, így bale setveszélyesek.
2. A faszeľkezetutetőzet közepes műszaki állapotban van. A faszetkezetrĺ záľóftjdém-, és az

állószékes fedélszék te|jes átvizsgá|tsa (tafiószerkezęti- és faanyagvédelmi- szempontból
is) időszeľű. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eredméĺye a|apjéln lehęt a
további te endőket me ghatár ozni.
A szakértői szemle a|Ąán megállapítható volt, hogy a |écezés - a korábbi beázások
hatására_ korhadt, több helyen toľott, így cseľélendő.
A cserépfedés több helyen hiányos, a cserepek anyagában erősen avult. A tetohéjalás, a
lécezés cseľéjekoľ szintén újra cseľélendő (kivéve a beépített tetotéri épületrésznél).
Az eredeti padlástéľben lécezés alatt nincs vizzttrő ťolia, így a csapóesők esetén (illetőleg
a fedés hibáiból adódóan), ázLk a szetkezet, ami lassú anyagromláshoz, tönkľemenetelhez
vezęt. Szintén hiányzlk a faanyag lángmentesíto bevonata.

3. A kémények általános műszaki á|Iapota vegyes. A szakértoi szemlén megállapítható volt,
hogy a falazott kéménytestek kifagyása néhol előrehaladott. A kémények teljes
éltv izs gá|ása i ndo ko lt.
A lakóépület több |akásához tarÍoző kéményt máľ utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfeleloségéľől az évęs ellenőľzések alkalmávaI a szakhatóság nyilatkozott.

4. A tetőbádogos szeľkezetek egy részét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a

fiiggőeresz csatoľnák, lefolyók, szegélyek több szakaszon is eloregedtek, korľodálódtak,
így cseľéjük szükségszerű.

5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) Vegyes képet
mutatnak. A béľlok ęzeket a szerkezeteket ľészben cseľélték. A külso homlokzati és a belső
lépcsőházi (pince |ejźrő, padlásfeljáró) vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő
színezéseket, felületkez elésęket el kell v é gezni,

6. Az épület vizszintęs- és fiiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik.
(A kciľnyékre ma jellemző _ időszakosan magas - ta|ajviz miatt a pincében gyakorta á|| a

viz.). A pinceszinten vizesedés volt tapaszta|ható, egyes falak penészesęk. A kitętt
épületszeľkezetek víz elleni védelme csak igen költséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépület kĹilso hoszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításľa nem keľült
részeken nem éri el a ma elvárható szintet.

7. A lakóépület gépészetiháIőzata általánosságban elavult, felülvizsgá|anđő.
A viz- és csatorna. há|őzat (a|apvezetékek) elöľegedett, rendszeresek a csotörésből adódó
ázásikárok.
Az elęktromoshä|ózat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszer alkalmasságának megá||apítására, a sztikséges felújítás módjának és

m ért ék én ek m e ghatár o zás ár a.

8. A szemlét mege|őzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Mtĺszaki-, Intézményi és

Köztertileti Iľodától beszeľzett ,,Témaelosz|ás,, cimu kimutatás a|apján megállapítható
volt, hogy a tárgyi lakóéptilet ,,tuzo|tás,, szeľtĺ karbantartását elvégzik, azonban ttfogő,
teľvszerú felújításra nincs lehetóség, ezért az épu|et állagľomlása kimutatható.
Abęszętzętt információk alapján, a kĺizteľületi csatoma-há|őzat műszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg - a |egnagyobb pľoblémát, ami a rendszeľes dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomźtliának a megoldása napirenden van' így a csatoma-há|őzat kiváltását
az onkotmźtnyzat tervbe vette.
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osszefoglalás
1. A Budapest VIII. keľ. MAV lakótelep Lokomotív utca 1. (Szemafor utca 2) sz. a|atti

ingatlanon álló lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akőház
falazott sávalapokon nyugszik, felmenő vegyes tégla-ko fa|azatokkal, acél gerendás
poľoszsüveg kĺjzbenső ft)démmel, csapos geľenda zárófödémmel' két állószékes
fedélszékkel épült meg. Az e|végzett szemrevételezéses épületdiagnosztika alapján
megźĺ|Iapitást nyert, hogy a lakóépület általános műszaki á||apota közepes (kb.73 %).

2. A szakéĺtői megbízással egyidejűleg lefolytatott fonásmunkák, konzultációk' valamint
helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a táľgyi lakóépületben a bérlők
saját beruházásként komfortosítottak, (komfort ťokozatot növeltek), illetve toldalék

' épületré szt hozÍak létre és részben beépítették a tetőteľet. A házkezelőség a bérlok által
j elzett ki sebb j avításokat e|v é gezték.

3. A szakértői véleményben foglaltak szeľint a lakóépület várható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 14.000.000.- Ft.

A felújítás pontos mtĺszaki :arta|mát és összegszerűségét a beszetzendo anyagvizsgálati- és

egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészek
megnevezésével.

A béľlők az áI|apot-meghatároző szakvéleméný megismefték, 4 bérlőből 4 bérIil nyilatkozott
a szakvélemény ismeretében. A béľlok közül4 bérlő megeľősítette Vételi szánđékát.

A lakóépületben lévő béľlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a

teljes ingatlan fenntartása érdekében felmerülo költségek/kiadások méftékét aZ a|ábbi
tćtb|źnatb an fo slaltuk o ssze 5 évľe vi s szamenő le g :

Az ingatlan.nyilvántaľtásban 38818/37 helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív atca2. szäm alatti lakóépület:
Területe: 1 5 3 3 m', szabtt|yozźlsa, rendezése: megtĺirtént.
ovezeti besorolása: lakó övezet (L4-VIII-1).
Építésügyi hatósági intézkedés: nem történt.
Védettsége: nincs.
Kĺj zműe l l átotts ága : v iz, csatoľna, v i||any, gáz.

Beépítésének módja: szabadon álló méńékę: -|5 o/o,

Felépítmények megnevezése: 1 db főépület.
Építés éve: 1896.
Utolsó felújítás, ćLtépités éve: nincs adat.
Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási ľendszeľ: sávalapozás (kő- és tégla).
Y izszi gete|és : az épĺil et nincs al ászigetelve.
Függőleges teheľhordó szerkezet: tęheľhoľdó kő- és nagyméľetű tégla.

Ev
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Karbantartás
kiadás

Gyorsszolgá-
lat kiadás

Os szes
kiadás Egvenleg

2008 617 087 Ft 0Fr 1 46 551 Ft 0Ft 146 551 Fr 470 536Ft
f009 I 350 701 Fr 0Ft 0Fr 60 756 Ft 60 756Ft r f89 945 Ft
f01,0 r 339 25fFt 0Fr 64 9I2Fr T2 335 Ft 77 247 Fl I f62 005 Ft
z)t1 I 118396Ft 0Ft 0Fr 0Fr 0Ft I 118396Ft
f0r2 | 058 776Ft 6 693 958 Fr 3fZ 49fFt 56 850 Ft 7 073 300 Fr -6 014 524Ft

Osszes 5 484 212Ft 6 693 958 Ft 533 955 Fr 129 941 Ft 7 357 854Ft -174 954Ft
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Kémények: főfalakban, nagymérettĺ téglábó| fa|azott kéménytestek (kémények egy ľésze nem
üzemel).
Födémszerkezetek: pincefodém : acél gerendás poroszsüveg ft dém.
Zárőťodém: cS apos gerendás/borított gerendás faťodém.
Lépcsőszerk ezet: tég|arakású pincelépcső, fa szerkezetĹĺ padláslépcső.
Y á| aszťa|ak : na gym é retű té g 1 áb ó | ťa|azv a, vako l va.
Tetőszerke zet: két állószékes szelemenes fa feđél szék.
Hő- és vízszigetelés: csak a beépített t.ętószakaszokon.
Héj alás : hornyolt cseľépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acé|Iemez, szegéIyezés, függoeresz és lefolyó csatornák
Homlokzatképzés: kőporos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozással), páľkányokkal
(ľészben levakolva).
Belső felületképzés: a közös teľületeken vakolt, meszelt falak
Epületasztalos szeľkezetek: fa és műanyag szerkęzetu ablakok és bejáľati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. döngolt fold (pincelej árók)
Mázol ások : hagyományo s, faszerk ezetj mázo|ás
Az épület foszeľkezetei megfelelőek.
Mell ék sz eľk ezetei, v ezętékei és berendezései ré szben me gfele lo ek.
Az épület avultsága: 72 %o-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szętkęzet Íetőzet (ľészben), kémények, elektromos há|őzat,
gépészeti vezetékek.
További vizsgálatok lefolytatása nem szĺikséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésľe visszavezethető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei poľoszsüveg boltozaton épületmozgásra utaló repedések nem láthatók. A főfaląk,
valamint a fodém elemei épek, megerősítést nem igényelnek. A pince és padlás le- és

felj áľó lépc soi kopottak, elhasználódtak, így balesetveszélyesek'
2. A faszerkezętú tetózęt közepes műszaki állapotban van. A faszęrkęzet'(i zárőföđém-, és az

állószékes fedélszék te|jes átvizsgálása (tartószerkezeti- és faanyagvédelmi- szempontból
is) időszeľű. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eredménye a|ap1án lehet a

további teendoket me ghatározni.
A szakértői szemle a|apján megállapítható volt, hogy a |écęzés _ a korábbi bęázások
hatására- koľhadt, több helyen ttjrött' így cseľélendő.
A cseľépfedés tĺjbb helyen hiányos, a cserepek anyagában eľősen avult. A tetőhéjalás, a
|écezés cseľéjekoľ szintén újra cserélendő (kivéve a beépített tętotéľi épületrésznél).
Az eľedetileg üľes padlástérben lécezés alatt nincs vízzáró fólia, így a csapóesok esetén
(illetőleg a fedés hibáiból adódóan), ázik a szerkezet, ami lassú anyagromláshoz,
tonkremenete lhez v ezet. S zintén hiäny zlk a ťaany ag l ángmente s ítő bevonata.

3. A kémények általános műszaki á||apota vegyes. A szakértoi szemlén megállapítható volt,
hogy a fa|azott kéménytestek kifagyása néhol előrehaladott. A kémények teljes
túv izs gá|ása i n doko lt.
A lakóépület t<jbb |akásához taftozo kéméný már utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelőségéľől az éves ellenoľzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott.

4. A tetőbádogos szerkezetek egy részét a Házkeze|ó kijavította, pótolta, azonban a
függőeresz csatoľnák, lefolyók, szegélyek tĺjbb szakaszon is elöregedtek' korľodálódtak,
így cseľéjĺik szükségszeľtĺ.

5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, ľácsok) Vegyes képet
mutatnak. A béľlők ezeket a szerkezeteket ľészben cseľélték. A külső homlokzati és a



belso lépcsoházi (pince lejáró, padlásfeljáľó) vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő
szinęzés ekęt, felül etkez el éseket el kel l v é gezni,

6. Az épület vízszintes- és fiiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ręndęlkezik.
(A kömyékľe ma jellemzo - időszakosan magas - ta|ajviz miatt a pincében gyakorta á|| a
viz.). A pinceszinten vizęsedés volt tapasztalható, egyes falak penészesek' A kitett
épületszerkezetek viz e||ení védelme csak igen k<iltséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépület külső hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításÍa nem került
részeken nem éri el a ma elvárható szintet.

7, A lakóépület gépészetihá|őzata általánosságban elavult, felülvizsgáIaĺdő.
Avíz- és csatorna- háIőzat (a|apvezetékek) elöregedett, rendszeľesek a csőtörésbol adódó
ázásikárok.
Az ęlektromoshá|őzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a ľendszer alkalmasságának megállapításáta, a szükséges felújítás módjának és
m értékének me ghatát o zásár a.

8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
KözteľĹileti Iľodától beszetzett ,,Témaelosz|ts,, cimu kimutatás alapján megállapítható
volt, hogy a tárgyi lakóépiilet ,,tuzo|tás,, szertĺ kaľbantartását e|végzik, azonban átfogó,
tetvszeľű felújításľa nincs lehetoség, ezért az éplJlet állagromlása kimutatható.
Abęszerzett informáciők a|apján, akozterileti csatorna-há|őzat mrĺszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a legnagyobb problémát, ami a rendszeľes dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomźlliának a megoldása napirenden Van' így a csatorna-há,|őzat kiváltását
az onkormćtĺyzat tervbe vette.

osszefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Lokomotív lÍca 2. sz. a|atti ingatlanon ál1ó

lakóépüIet 1896. évben épült, hagyományos építési módban.
A lakőht.z fa|azott sávalapokon nyugszik, felmenő Vegyes tégla-kő fa|azatokkal, acél
geľendás poroszsüveg közbenső födémmel, csapos geľenda zárőfüdémmel, két állószékes
fedélszékkel épült meg. Az e|végzett szemrevételęzéses épületdiagnosztika alapján
megá||apítźlst nyert, hogy a lakóépület általános műszaki tilrapota közepes (kb. 72 %).

2. A szakétői megbízással egyidejűleg lefolýatott forrásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületben a bérlők
saját beruházásként komfortosították a lakásokat (komfort fokozatot növeltek), illetve
toldalék épületrészt (részeket) hoztak,továbbá beépítették a tetőteľet. Aht.zkeze|o csak a
kisebb volumenű (közmű hibák, teto hibák...stb.) javításokat végezte ezidáig.

3. A szakéľtői véleményben foglaltak szerint a lakóépület várhatő teljes felújítási igénye
kerekítvę összesen: 1 2.000'000'- Ft.

A felújítás pontos műszaki taftalmát és összegszeľiĺségét a beszeľzendo anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani' az azonna| elvégzendő munkaľészek
megnevezésével.

A bérlők az źi|apot.meghatároző szakvéleméný megismerték, 4 bérlőből 4 bérlő nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A bérlők közĺj| 4 bérlo megeľősítette Vételi szándékát.

A lakóépületben lévő bérlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntaftása érdekében felmerülő költségek/kiadások mértékét aZ alábbi
tźh|ázatban foglaltuk össze 5 évre visszamenőleg:

Év
Bérleti díj
bevétel

Uzeme|tetés
kiadás

Karbantaľtás
kiadás

Gyorsszolgá-
lat kiadás Osszes kĺadás Egvenleg

2008 538 148 Fr 851 618 Ft rf 63f Ft 98 987 Fr I 963 237 Ft I 425 089 Ft
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f009 7II660FÍ' 806 746Ft tf5 523 Ft 24 426Ft 956 695 Ft -245 035 Ft
f0r0 559 359 Ft 2 149 918 Ft 90 918 Ft If 335 Ft f 253 171 Ft 1 ó93 8l2 Ft
fOII 866 320Ft 3 462 075 Ft 0Ft 0Ft 3 462 075 Ft -f s95 755 Ft
f0r2 985 558 Ft 336 9I2Ft 158 101 Ft 50 946 Ft 545 965 Fr 439 593 Ft

Osszes 3 661 045 Ft 8 607 269 Ft 387 180 Fr 186 694Ft 9 l8l 143 Ft -5 5f0 098 Ft

Az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/17 helyrajzi számon nyĺlvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafoľ u. 4.) szám alatti lakóéptilet:
Területe: 1308 m", szabźiyozása, rendezése: megtörtént.
ov ezetibesorolása: lakó óvezet irą-vIIl- t l.
Építésügyi hatósági intézkedés: nem történt.
Védettsége: nincs.
Közműellátottsága : v íz' c s atoľn a, v l||any, gáz.
Beépítésének módja: szabadon á1ló mértéke: -79 oÁ.

Felépítmények megnevezése: 1 db foépiilet.
Epítési éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat.
Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási ľendszer: sćtvalapozás (kő- és tégla).
Y izszigete|és.. az épül et nincs al ászi getelve.
Függőleges teherhordó szetkezet: teherhoľdó kő- és nagyméretu tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméľetű téglábó| fa|azott kéménýestek (kémények egy része nem
üzemel).
Fö dém sz erk ezętek: pinceťodém : acél gerendás poro sz süveg ťo dém.
Zárőfü dém: csapos gerendás/borított gerendás faflodém.
Lépc sőszeľkezet : té glarakású pincelépc ső, ťa szerkezetű padlás l épcső.
Y á|aszfa|ak : na gym é ľetű té g l áb ó | f a|azv a, vako lva.
Tetoszeľke zet: két állószékes szelemenes fa fedél szék.
Hő- és vízszigete|és: a beépített tetoszakaszokon.
Héj alás : hornyolt cseľépfeđés.
Bádogos munka: horganyzott acé|lemez, szegé|yezés, függőeľesz és lefolyó csatoľnák.
Homlokzatképzés: kőpoľos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozássa|), párkányokkal.
Belső felületképzés: a közös terĹileteken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa és műanyag szerkezętu ablakok és bejáľati ajtók.
Burkolatok: bętonozottak, ill. dongolt flold (pincelej árók)'
Mázol ások : hagyom ányo s, faszerk ezeti mázolás.
Az épu|et főszerkezetei me gfelelőek.
Mellékszerk ezetei, vezetékęi és bęrendezései részben me gfelelőek.
Az épület avultsága: 75 %o-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási teľv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylo szetkęzęt Íętőzet (ľészben), kémények, elektľomos há|őzat,
gépészeti vezetékek
További vizsgálatok lefolytatása nem sztikséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlotlen süllyedésľe visszavezethető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei poroszsüveg boltozaton épületmozgásra utaló ľepedések nem láthatók. A főfalak'
valamint a ťodém elemei épek, megeľősítést nem igényelnek. A pince és padlás le és
felj áĺók lépcsoi kopottak, elhasználódtak, így bale setve szélyesek.
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f , A faszeľkezetu tętőzet közepes műszaki állapotban van. A faszerkezetu zźĺőfodéĺĺ;'-, és az

állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezetí- és faanyagvédelmi- szempontból
is) idoszerű. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eredménye alapján lehet a

további te endoket me ghatár o zni.
A szakértői szemle alapján megállapítható volt, hogy a lécęzés - a korábbi beázások
hatására_ korhadt, több helyen tĺĺľött, így cserélendő.
A cserépfedés több helyen hiányos, a cserepek anyagában eľosen avult. A tetőhé.jalás, a

|écezés cseľéjekoľ szintén újľa cseľélendő (kivéve a beépített tetotéri épületľésznél).
Az eľedeti padlástéľben lécezés alatt néhol van vízzćtľó fólia. Tcĺbb helyen a csapóesők
hatására ázási ĺyomok vannak az źrcsszetkezeteken.
Hiźtny zlk a faany ag lán gmente s íto bevonata.

3. A kémények általános műszaki á|Iapotajó. A szakértői szemlén megállapítható volt, hogy
a kéményeket a béľlők- illetve aházkezeIőség az elmúlt években felújították.
A lakóépület több |aktsához tartoző kéméný máľ utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelős égérő| az éves ellenőľzések alkalmáv a| a szakhatóság nyilatkozott.

4. A tetőbádogos szerkezetek egy részét a Házkeze|ó kijavította, pótolta, azonban a

függőeresz csatomák, lefolyók, szegélyek tobb szakaszon is elöregedtek, korľodálódtak,
így cseréjük szükségszerű.

5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) vegyes képet
mutatnak. A béľlők ęzeket a szerkezeteket ľészben cseľélték. A külső homlokzati és a
belső lépcs őházi (pince lejáró, padlásfeljáró) vakolati hibák javítandók, majd a megfelelo
színezéseket, felül etkez eléseket el kell v é gezni.

6. Az épület vízszintes- és ftiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ľendelkezik.
(A környékre ma jellemző - időszakosan magas - ta|ajviz miatt a pincében gyakorta á|| a
viz.). A pinceszinten vizesedés volt tapaszta|ható, egyes falak penészesek. A kitett
épületszeľkęzętek víz elleni védelme csak igen költséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépület külso hoszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításľa nem keľült
részeken nem éri el a ma ę|várhatő szintet.

7. A lakóépĹilet gépészetihtiőzata általánosságban elavult, felülvizsgä|andő'
A viz- és csatorna- há|ozat (alapvezetékek) elöregedett, rendszeľesek a csőtöľésből adódó
ázásikárok,
Az ęlektromos hálózat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvlzsgá|at
hivatott a rendszer alkalmasságźnak megá||apításara, a szükséges felújítás módjának és

m ért ékén ek m e ghatár o zásfu a.

8. A szemlét mege|őzoen lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és

Közteľületi Iľodától beszęrzeÍt ,,Témaelosz|ás,, cimu kimutatás a|apjtn megállapítható
volt' hogy a tärgy\ lakóépület ,,tuzo|tt.s-. szeľű kaľbantarĺását elvégzik' azonban átfogó,
teľvszeľű felújításra nincs lehetőség, ezét az épi|et állagromlása kimutatható.
Abeszerzett információk alapján, akozterileti csatorna-há|ozat műszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a|egnagyobb pľoblémát, ami a ľendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden van' így a csatorna-há|ozat kiváltását
az onkormtnyzat tęľvbe vette.

Osszefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Lokomotív utca 3. (Szemafor utca 4.) sz. a|atti

ingatlanon álló lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A|akőház
fa|azott sávalapokon nytrgszik' felmenő vegyes tégla-ko falazatokka|, acé| gerendás

poľoszsüveg közbenső ft)démmel, csapos geľenda záľófödémmel, két állószékes
fedélszékkel épült meg. Az elvégzett szemrevételezéses épületdiagnosztika a|apján
megállapítást nyeft' hogy a lakóépĹilet általános műszaki állapota közepes (kb.75 %).
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2. A szakéftői megbízással egyidejűleg lefolytatott forásmunkák, konzultációk' valamint
helyszíni vizsgálatok a|apjźn megállapítható volt, hogy a tfugyi lakóépületen a bérlők
saját beľuházásként a lakásokat komfortosították, illetőleg komfort fokozatot növeltek.
Az eredeti épülethez toldalék épületrészeket csatoltak, és részben beépítették a
tetőteľet ' Aházkęzelőség a bérlők źL|Ía| je|Zett kisebb javításokat iđoszakosan elvégezi.

3. A szakértői véleményben foglaltak szeľint a lakóépĹilet várható teljes felújítási igénye
kerekítve osszesen: 14.000.000,- Ft.

A felújítás pontos miĺszaki lĺ;rtalmtń és összegszerűségét a bęszętzendo anyagvizsgźtlati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészek
megnevezésével.

A béľlok az á||apot-meghatćlroző szakvéleméný megi'smerték, 4 bérlőből 4 béflő nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A béľlok közül 4bér|(i megeľősítette vételi szźlnđékát.

A lakóépületben lévo bérlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan ťenntaľtása érdekében felmerülő költségelďkiadások mértékét az a|ábbi
táb|ázatban fo elaltuk ö s sze 5 évre vi s s zamenő le g :

Az ingatlan-nyilvántartásban 38818/36 helyľajzĺ számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' Lokomotív utca 4. szám a|atti lakóépület:
Tenilete: 9I4 m', szabá|yozása, rendezése: megtörtént
ovezetibesorolása: lakó ovezet (L4-VIII- 1 ).
Építésügyi hatósági intézkedés: nem történt.
Védettsége: nincs.
K<j zműe l látottsága : v iz, csatotna, v l||any, gáz.
Beépítésének módja: szabadon álló mértéke: -25 oÁ.

Felépítmények megnevezése: 1 db foépÍilet.
Alapozási ľendszeľ: sáva|apozás (kő- és tégla).
Y izszi gete|és : az épül et nincs alászi getelve.
Ftiggőleges teheľhordó szęľkezet.. teherhordó kő- és nagyméretű tég|a.
Kémények: fofalakban, nagyméľettĺ téglából fa|azott kéménýestek (kémények egy ľésze nem
rizemel).
Föđémszęľkezetek: pinceťodém : acélgerendás poroszsüveg flodém.
Zár őťo ďém: cs apo s gerendás/b oľított gerendás faňdém.
Lépcsőszerk ezet: tég|aľakású pincelépcső, ťa szerkezetű padláslépcső'
Y á|aszťalak: na gym é ľetű té g l áb ó l f alazv a, v ako l v a.

Tetőszerkezet: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő és vizszigete|és: nincs.
Héj alás : homyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott. acé||emęz, szegé|yezés' fiiggőeľesz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőpoľos vakolat, tégla betétekkel (sarok aľmíľozással), páľkányokkal.

Éo
Béľletĺ díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantaľtás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás Osszes kiadás Esvenles

2008 1 034 871 Fl 0Fr 0Ft 85 820 Ft 85 820 Ft 949 051 Ft
2009 910 743 FI 0Ft r 792 96r Fr 0Fr 1 792 961 Ft -882 218 Fr
2010 870 302 Ft 0Ft 64 9I2FÍ fI 965 Ft 86 877 Ft 783 4f5 FÍ
2011 943 200 Ft 0Ft 0Ft f5 8f3 Ft 25 823 Ft 911 377 Ft
20tf I 253 600 Ft 0Ft 224 953 Ft 71 865 Fr 296 818 Fr 956 782Ft

Osszes 5 0t27t6Ft 0Ft 2 08f 8f6Ft 205 473 FÍ 2 288 f99 Ft 2 724 4r7 Fr
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Belső feltiletképzés: a közös terĺileteken vakolt, meszelt falak.
Epületasztalos szeľkezetek: fa szeľkezetu ablakok és bejárati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. dongölt fřild (pincelejárók).
Mázol ások : hagyományo s, fasz erk ezetl mźno|ás.
Az épület főszerkezetei megfelelőek.
Mellékszerk ezetei, vezetékei és beręndezései ré szben me gfelelőek.
Az épület avultsága: 73 oÁ-os.

Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szerkezet tetőzet (ľészben)' kémények, elektľomos hźůőzaq
gépészeti vezetékek.
További vizsgálatok lefolýatása nem szükséges.

1. A lakóéptilet statikailag stabil' egyenlőtlen sĹillyedésre visszavezethető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei poľoszsüveg boltozaton épületmozgásra utaló repedések nem láthatók. A főfalak,
valamint a ffidém elemei épek' megeľősĺtést nem igényelnek. A pince és padlás le- és
fe|járő lépcsői kopottak, elhasználódtak, igy balesetveszélyesek.

2. A faszeľkezetíitetózet közepes műszaki állapotban van. A faszerkęzetíizárófüdém-, és az
állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezsti- és faanyagvédęlmi- szempontból
is) időszeľtĺ. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eredménye a|apján lehet a
további teendőket me ghatár ozni.
A szakéľtői szemle a|apjén megállapítható volt, hogy a |écezés - a korábbi beázások
hatástna _ koľhadt, több helyen tĺiľĺltt, így cserélendő.
A cseľépfedés több helyen hiányos, a cserepek anyagában eľősen avultak. A tetőhéjalás, a
lécezés cseréjekor szintén újra cseľélendő.
A padlástérben lécezés alatt csak elvétve van vizzćrő fólia, így a csapóesők esetén
(illetőleg a fedés hibáiból adódóan), áz|k az a|atta lévő fa szeľkezet. Hiányzik a faanyag
lángmentesítő bevonata.

3. A kémények általános műszaki áL|apota vegyes. A szakénői szemlén megállapítható volt,
hogy egyes kéményeken a szétfagyás jelei voltak |ćthatőak, míg más kéményeket a
hźnkeze|őség az e|mult években felújította.

4. A tetőbádogos szeľkezetek egy részét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fiiggőeľesz csatornák, lefolyók, szegélyek tcjbb szakaszon is eloľegedtek, korĺodálódtak,
így cseréjük szükségszeľű.

5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, ľácsok) vegyes képet
mutatnak' A bérlők ezeket a szerkezeteket ľészben cseľélték. A kĹilso homlokzati és a
belső lépcsőházi (pince lejáró' padlásfeljáró) vakolati hibák javítandók' majd a megfelelő
színęzésęket, felül etkezel ések et el kell v é gezni.

6. Az épület vizszintes- és fiiggóleges talajnedvesség ęlleni szigeteléssel nem ľendelkezik.
(A köľnyékľe ma jellemzo _ idoszakosan magas _ tal'ajviz miatt a pincében gyakorta á|| a
víz'). A pinceszinten vizesedés volt tapasztalható' egyes falak penészesęk. A kitett
épületszerkezetęk víz elleni védelme csak igen koltséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépület külso hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) a felújításľa nem keľült
részekęn nem éri el a ma elvárható szintet.

7. A lakóépület gépészetihá|őzata általánosságban elawlt, fęlülvizsgá|anđő.
Aviz- és csatotna- htilőzat (a|apvezetékek) elöľegedett, rendszeľesek a csőtörésből adódó
ázásikárok.
Az elektromos hálózat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a ľendszer alkalmasságának megállapításáta, a szükséges felújítás módjának és
m értékén ek me shatát o zás ár a,



8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzu|tációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
Közterületi Irodától beszetzett,,Témaeloszlás''címtĺ kimutatás a|apjánmegállapítható volt,
hogy a tárgyi lakóépiilet ,,tuzoltás,' szeľű kaľbantartását elvégz1k, azonban túfogő,
teľvszeľű felújításra nincs lehetőség, ezét' az épulet állagromlása kimutatható.
Abeszeruett információk alapján, a közterületi csatorna-há|ozat műszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a legnagyobb problémát, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomźt|iának a megoldása napirenden van, így a csatorna-há|őzat kiváltását
az Onkormttnyzat tervbe vette.

1. A Budapest VIII. ker. MÁV lakótelep Lokomotív utca 4. sz' a|atti ingatlanon álló
lakóépiilet 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akőház fa|azott
sávalapokon nyugszik, felmenő vegyes tégla-kő fa|azatokkal, acél geľendás poľoszsĹiveg
közbenső ftjdémmel' csapos gerenda záróťodémmel, két állószékes fedélszékkel éptilt
meg. Az e|végzett szemľevételezéses éptiletdiagnosztika alapjtn megá||apitást nyert, hogy
a lakóépület általános műszaki á||apota közepes (kb,73 %).

2. A szakéftői megbízással egyidejűleg lefolytatott forĺásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületen a béľlők saját
beruházásaként komfortosítottak, (komfort fokozatot növeltek), illetvę toldalék épületrészt
hoztak létľe. A házkeze|őség a béľlők áIÍal je|Zett, kisebb, időszakos javításokat e|végezÍe.

3' A szakéttói véleményben foglaltak szeľint a lakóépület várható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 9.000.000,- Ft.

A felújítás pontos műszaki tarta|mát és összegszeľűségét a beszeľzendő anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények alapjtn kell pontosítani, az azonnal elvégzendo munkarészek
megnevezésével.

A béľlok az á,||apot-meghatároző szakvéleméný megismerték, 4 béľlőből 4 béľlo nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A bérlok köztil4 bérlő megeľősítette vételi szándékát.

A lakóépületben lévő bérlemények hasznosítása soľán keletkęzett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása érdekében felmerülő költségek/kiadások mértékét az a|ábbi
táb|tzatban foglaltuk össze 5 évľe visszamenoleg:

Az ingatlan-nyilvántartásban 38818/18 helyľajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' T-okomotív utca 5. (a valóságban Szemafoľ u. 6.) szám a|atti takóépület:
Területe: | 42I m,, szabá|yoztlsa, ľendezése: megtörtént.
Ovezęti besorolása: lakó övezet ĺL4-VIII- 1 ).

Építésügyi hatósági intézkedés: nem torténĺ.
Védettsége: nincs.
KözmĹĺel látottsága : víz' c satorn a, vi||any, gáz.
Epítési éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat.

Év
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantartás
kiadás

Gyorsszolgá|at
kiadás Osszes kiadás Egvenleg

2008 698 3f9 Ft 0Ft 890 894 Ft 0Fr 890 894 Ft -192 565 Ft
f009 570 857 Ft 0Ft 0Ft 0Ft 0Ft 570 857 Fr
f0t0 870 153 Ft 5 611 Fr 447 186 Ft 12 335 Ft 465 t32Ft 405 021 Ft
20r1 773 035 Ft 0Fr 0Ft 0Ft 0Ft 773 035 FÍ.
f0t2 681 364 Ft 0Fr |46 671 FÍ 47 f63 Ft 193 940 Ft 487 424Ft

Osszes 3 593 738 Ft 5 611 Ft I 484 757 Ft 59 598 Ft | 549 966Ft 2 043 772Ft
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Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási rendszer: sávalapozás (kő- és tégla).
Y izszi gete|és : az épület nincs al ászi getel ve.
Függőleges teheľhordó szerkezet: teherhordó ko- és nagyméretű tég|a.
Kémények: főfalakban, nagyméretű téglából ťalazott kéménýestek (kémények egy része nęm
tizemel).
Födém sz erk ęzętęk.. pi nceftidém : acéI gerendás poro szsüveg ťodém,
Zár őťo d'ém: csapo s geľendás/b orított gerendás faftj dém.
L épc ső s zeľkezet.. té glarakású pinc e lépc s ő, fa szerkezetrĺ padl ás l épc ső.
Y źiaszfa|ak: nagyméľetű té glábó l f a|azv a, vako lva.
Tetőszerkezet: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő és vízszigete|és: nincs.
Héj alás : hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acéllemez, szegé|yezés, függőeresz és lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőporos vakolat, tégla betétekkel (sarok armírozással), párkányokkal.
Belső felĹiletképzés: a közĺjs területeken vakolt' meszelt falak.
Epületasztalos szerkezetek: fa szetkezetu ablakok és bejáľati ajtók.
Burkolatok: betonozottak, ill. döngölt |old (pincében).
Mázol ások : hagyományo s, faszerk ezeti mázo|ás.
Az épület főszerkezetei megfelelĺĺek.
Mellékszęrk ezetei, v ezetékei és berendezésęi részben megfelelőek.
Az épület avultsága: 72 %.
Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése' felújítási terv elkészítése.
Azonna|i felújítást igénylo szerkezet tetőzet (ľészben), kémények, elektľomos há|ózat,
gépészeti vezetékek.
További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges.

1' A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésre visszavezęthető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei poľoszsüveg boltozaton épületmozgásra utaló ľepedések nem láthatók' A fofalak,
valamint a ňdém elemei épek' megeľősítést nem igényelnek. A pince és padlás le és
felj áľók lépcsői kopottak, elhasználódtak, igy balesetveszélyesek.

2. A faszeľkezetutetozet kĺizepes műszaki állapotban van. A faszerkezętuzárőťodém-, és az
állószékes feđélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezetl- és faanyagvédelmi- szempontból
is) időszeľtĺ. A statikai és faanyagvédelmi- szakvélemények eľedménye a|apján lehet a
tovább i teendőket me ghaÍát ozni.
A szakértői szemle a|apjźn megállapítható volt, hogy a lécezés - a korábbi beázások
hatástlra _ korhadt, tobb helyen töľött, így cserélendő.
A cseľépfedés több helyen hiányos, a cserepek anyagában eľősen avult. A tetohéjalás, a
lécezés cseréjekoľ szintén újľa cseľélendő.
A padlástéľben lécezés alatt nincsenvizzátő folia, így a csapóesők esetén (illetőleg a fedés
hibáiból adódóan), ázik a szęrkezet.Hiányzlk afaanyag lángmentesíto bevonata.

3, A kémények általános műszaki állapota Vegyes. A szakértői szemlén megállapítható volt,
hogy egyes kérnényeken a szétfagyás jelei voltak láthatóak, mig más kéményeket a
htlzkęzęl'ő s é g az e|mrl'lt é vekb e n fe l új ította.
A lakóépület több lakásához taftoző kéményt már utólagosan béleltek, ezek miĺszaki
megfelelőségéről az éves ellenőľzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott.

4. A tetőbádogos szeľkezetek egy ľészét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fliggőeľesz csatoľnák, lefolyók, szegélyek tobb szakaszon is elĺĺľegedtek, korĺodálódtak,
így cseréjük szükségszerű.
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5. A lakóépület épületasztalos- (ablakok) és épületlakatos (kerítés, rácsok) Vegyes képet
mutatnak. A bérlők ezeket a szetkezeteket részben csęľélték. A külső homlokzati és a
belső lépcsóházi (pince lejáró, padlásfeljáró) vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő
színezéseket, felületkęzęléseket el kell v égezn|

6. Az épület vizsziĺtes- és Íiiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ľendelkęzik.
(A kcimyékľe ma jellemzo - időszakosan magas _ ta|ajviz miatt a pincében a vizesedés
esélye nagyobb.). A pinceszinten vizęsedés volt tapaszta|ható, egyes falak penészęsęk. A
kitett épületszeľkezetek víz elleni védelrne csak igen költséges technológiákkal oldható
meg. A lakóépület külso hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) nem éľi el a ma
elvárható szintet.

7. A lakóépület gépészetihá|őzata általánosságban elavult, felülvizsgálandó.
Aviz- és csatorna- há|őzat (a|apvezetékek) eloľegedett, rendszeľesek a csőtörésből adódó
ázäsikárok.
Az ęlektromoshá|őzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgá|at
hivatott a ľendszer alkalmasságźlnak megállapitására, a szükséges felújítás módjának és
m érték én ek me ghatát o zásźlr a.

8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és
Közterületi lrodától beszerzett 

',Témaeloszlás,, című kimutatás alapjttn megállapítható
volt, hogy a tárgyi lakóépület ,'.tíizo|tás,, szerű karbantartását e|végzik, azonban átfogő,
teľvszerű felújításľa nincs lehetóség, ezéft az épu|et állagľomlása kimutatható.
Abeszęrzett információk alapján, a közterületi csatoma-há|ozat műszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a legnagyobb problémćtt, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a rnegoldása napirenden Van, így a csatorĺa-há|őzat kiváltását
az onkormányzat tervbe vette.

OsszefoglaIás
1' A Budapest VIII. keľ. MAV lakótelep Lokomotív utca 5. (Szemafoľ utca 6.) sz. a|atti

ingatlanon á1ló lakóépület 1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akoház
fa|azott sávalapokon nyugszik, felmenő Vegyes tégla-kő ťa|azatokkal, acé| gerendás
poroszsüveg közbenső ftjdémmel, cSapos geľenda záľóft)démmel, két állószékes
fedélszékkel éptilt meg. Az e|végzett szęmrevételezéses épületdiagnosztika a|ap1án
megá||apítást nyer1' hogy a lakóépület általános műszaki á||apota k<izepes (kb.72 %).

2. A szakértoi megbízással egyidejtĺleg lefolytatott forľásmunkák' konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületben a bérlők
saját beruházásként a lakásokat komfortosították, vagy komfort fokozatot növeltek. A
házkęzę|oség a bérlők á|ta| je|Zett kisebb felrijítási munkálatokat időszakosan elvégezte.

3. A szakértői véleményben foglaltak szeľint a lakóépület váľható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 8.000.000,- Ft.

A felújítás pontos műszaki tarta|mźlt és osszegszeľtĺségét a beszetzendő anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkaľészek
megnevezésével.

A béľlok az á||apot-meghatároző szakvéleméný megismerték, 4 bérlőből 4 bér|ő nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A béľlők kcĺzül 4 bérlĺő megeľősítette vételi szándékát.

A lakóépĹiletben lévo bérlemények hasznosítása soľán keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása érdekében felmeľülő költségek/kiadások mértékét aZ alábbi
ttb|ázatban foglaltuk össze 5 évre visszamenőleg:

Év
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Karbantartás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás Osszes kiadás Egyenleg
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2008 265 538 Ft 0Ft 0Ft 0Ft 0Fr 265 538 Fr
2009 292 636Fr 292 453 Ft 0Ft 15 694Ft 308 147 Fr 15 511 Ft
f0r0 295 936Ft 0Fr 64 9lfFt |2 335 FÍ

,71 ., Á,7 Ft 218 689 Fr
2011 515 533 Ft 0Fr 0Ft 0Fr 0Ft 515 533 Fr
2012 339 70fFt 0Ft 136 649 Ft 44 032Ft 180 681 Ft 159 021 Fr

Osszes 1 709 345 Ft 292 453 Ft f01 561 FI 72 06r Ft 566 075 Ft I r43 270Ft

Az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/13 helyľajzi számon nyĺlvántaľtott, természetben
Budapest VIII.' Tbilĺszi tér 2. szám alattĺ lakóépiilet:
Teľülete : 1393 m', Szabá|y ozása, r enđezése : megtörtént.
ovezeti besorolása: lakó ov ezet (.L4-VIII- 1 ).

Építésügyi hatósági intézkedés: nem töftént.
Védettsége: nincs.
Közmtĺe l látottsága : víz, c satorn a, v I||any, gźtz.

Beépítésének módja: szabadon álló, méľtéke: -23 oÁ.

Felépítmények megnevezése: 1 db főépĹilet.
Epítési éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítés évę: nincs adat.
Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási ľendszer: sćtva|apozás (kő- és tégla).
Y ízszigete|és : az épül et nincs al ászi getelve.
Függoleges teherhordó szeľkezet: teheľhordó kő- és nagyméretű tégla.
Kémények: fofalakban, nagyméľetű téglábő| fa|azott kéménýestek (kémények nagy része
nem üzemel).
Födém szerkezetek : pinceťodém : donga b o|tozat.
Közbenső fcjdém: acélgerendás' poľoszsüveg boltozatos.
Zárőťodém: csapos gerendás/borított gerendás faťodém.
Lépcsőszerkezet: kétkaľú lebego kőlépcső.
Y álaszfa|ak: na gym é retű té g l áb ó l f a|azv a, vako l va.
Teto szerke zet: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Ho és vizszigete|és: nincs.
Héj alás : hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: hotganyzoÍt acé||ęmez, szegéIyezés' függőeľesz és lefolyó csatorrák
Homlokzatképzés: kőporos vakolat, tég|a betétekkel (saľok aľmíľozással), páľkányokkal.
Belso felületképzés: vakolt, festett |épcsőház, k<jzlekedő (meszelés illetve műanyagfestés).
Korlátok: kovácsolt szerkęzetęk.
Épületasztalos szetkezetek: fa szerkęzetu ablakok és bej árati ajtók.
Epületlakatos szeľkezetek: vagyonvédelmi rácsok, kovácsolt korlát.
Epületiiveges szeľkezetek: síküveg üvegezésű Iépcsőházi ablakok.
B urkolatok : kő lapbuľko l at (lépc s őházi koz|ekedők).
Mázolások : h agyom ányo s, faszerk ezeti mázo|ás.
Az épület főszerkezetei megfelelőek.
Mellékszerk ezetei, vezetékei és berendezései részben me gfelelőek.
Az épület avultsága: 48 %.
Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv ęlkészítése.
Azonnali felťrjítást igénylő szerkezet tetőzet, kémények, elektromos há|őzat, gépészeti
vezetékek.
Tovább i v izsgálatok l efol ytatás a nem szükséges.
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l. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésľe visszavezęthető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei dongaboltozaton épületmozgásra utaló repedések nem láthatók.
A fofalak, valamint a közbenső ftjdém elemei épek' megerosítést nem igényelnek.
A lépcsőházi tar1ószerkezetek állékonysága megfelelő, a faľagott kő lépcsőelemek
kopottak, így balesetveszélyesek.
A faszeľkezetíl tetőzet gyenge műszaki állapotban van. Mind a faszerkezetu záľőťodém-,
mind az állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezeti- és faanyagvédelmi-
szempontból is) idoszerű és ha|aszthatatlan. A statikai- és faanyagvédelmi-
szakvélemények eľedménye a|ap1án lehet a további teendoket meghatározni.
A szakértői szemle a|apján megállapítható volt, hogy a lécezés - a koľábbi beázások
hatására _ koľhadt, tcibb helyen toľött' így cseľélendő.
Néhány gerenda is ľosszabb állapotú. A cserépfedés több helyen hiányos, a cserepek
anyagában eľősen avult. A tetőhéjalás, a|écezés cseľéjekoľ szintén újľa cseľélendő.
A |écezés alatt nincs vizztlrő fólia, így a csapóesők esetén (illetőleg a fedés hibáiból
adódóan), źn|k a szetkezet, ami lassú anyagĺomláshoz, tönkremenetelhez vezet. Szintén
hiźny zlk a faaĺy ag lángmente s ítő bev onata.
A kémények általános műszaki ti|apota gyenge. A szakértoi szemlén megállapítható volt,
hogy a falazott kéménýestek kifagyása elorehaladott, néhány kémény is a ledőlés haÍ'fuán
van. A kémények teljes átvizsgálása ha|aszthatatlan. Kéménysepro jfudák nincsenek.
A lakóépĹilet több |akásához tartozó kéményt már utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelőségéľől az éves ellenőľzések alkalmávaI a szakhatóság nyilatkozott'
A tetőbádogos szerkezetek egy részét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fĹiggőeresz csatoľnák, lefolyók, szegélyek több szakaszon is elöľegedtek, koľrodálódtak,
így cseľéj ük szüksé gszerű.
A lakóépület épületasztalos- és épületlakatos szerkezetei avultak, a szüksége javítások
elvégzése után a szakszeľtĺ felületkezelésekkel el kell látni. A külső homlokzati és a belső
lépcsoházi vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő színezéseket, felületkezeléseket eI
kell végezni.
Az épület vizszintes- és ftiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem ľendelkezik.
(A környékľe ma jellemző - időszakosan magas - ta|ajviz miatt a pincében gyakorta ál| a
víz. Ennek e|hántására szo|gtina a kialakított kút, a szivattyít leszerelték). A kitett
épületszerkęzetekviz e||eni védelme csak igen költséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépület külső hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) nem éľi el a ma elváľható
szintet.
A l akóépül et gépész et i há|őzata el avu lt, felül vizs gál andó.
A méľetlen gázvezeték htiózatot néhány éve kiváltottźtk, igy az muszakilag megfelelo'
azonban a Íblületképzése hiányos. A měrt (lakáson belüli) vezętékháIőzat valószínűIeg (a
lakásokba való bejutás nem volt biztosítva) nem szabványos' így cserélendő.
A víz- és csatorna- há|őzat (a|apvezetékek) elöľegedett, rendszeresek a csőtörésből adódó
ázásiktrok. Az épület gépészeti a|apvezetékeit (a strangokat) ki kell cserélni.
Az elektromos hálózat szintén felĺilvizsgálandó, a szĺikséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszer alkalmasságának megá|lapitásáta, a szükséges felújítás módjának és
m étékén ek m e ghatár o zts ár a.

A lakóépületben lift nincs kiépítve, villámvédelemmel nem ľendelkezik.
A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból' valamint a Műszaki-, Intézményi és
KözteľĹileti Iľodától beszqzett ,.Témaeloszlás', cimu kimutatás a|apján megállapítható
volt. hogy a tfugyi lakóépület ,.tllzo|tás,, szeru karbantartásźtt elvégzik, azonban átfogő,
tetvszeľti felťrjításra nincs lehetoség, ezéft az épilet állagľomlása kimutatható.
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Abeszerzętt infonnációk alapján, akozterileti csatorna-há|őzat műszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg - a legnagyobb pľoblémát, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden van' így a csatorna-há|őzat kiváltását
az onkormányzat tervbe vette.

OsszeÍbgtalás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Tbiliszi tér2. sz. a|attiingatlanon álló lakóépület

1896. évbęn épült, hagyományos építési módban. A |akőház fa|azott sávalapokon
nyugszik' felmenő vegyes tégla-kő falazatokka|, acé| geľendás poľoszsüveg közbenső
füdémmel, csapos geľenda zárőfüđémmel, két állószékes fedélszékkel épült meg. Az
elvégzett szemľevételezéses épületdiagnosztika a|ap1én megállapítást nyert, hogy a
l akó épi'il et általáno s műszaki á||apota közepe s.

2. A szakértői megbízással egyidejűleg lefolytatott forrásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületen csak
időszakos javítgatásokat, csőtcjrés elhárításokat végeztęk e| az utóbbi néhány évben (a
gáz- a|apvęzeték kiváltásának időpontja számunkľa nem ismert). A béľlők az épi|et
,,közö s haszná|atu,, r észein, j e lentő s e bb fe lúj ítást nem vé geztek.

3. A szakértoi véleményben foglaltak szerint a lakóépület váľható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 7 1.000.000,- Ft.

A felújítás pontos műszaki tafta|mát és összegszerűségét a beszeruendő anyagvizsgźiati- és
egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendo munkaľészek
megnevezésével.

A béľlok az ti|apot-meghatároző szakvéleményt megismerték, 8 béľlőből 5 bérlo nyilatkozott
a szakvélemény ismeretében. A bérlok közül 5 bérlő megeľősítette vételi szándékát,3 bérlő
nem nyilatkozott.

A lakóépületben lévő bérlemények hasznosítása soľán keletkezett bevételeket, valanrint a
teljes ingatlan fenntaľtása éľdękében felmeľülő költségek/kiadások mértékét az alábbi
táb|ázatban foslaltuk ĺjssze 5 évre visszamenőles:

Az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/12 helyľajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' Tbiliszi téľ 3. szám alattĺ lakóépiilet:
Tenilete: 1390 m", Szabá|yozása, ľendezése: megtörtént.
ovezeti besorolása: lakó ovezet íL4-VIII- 1 ).
A ,., ,.Epítésügyi hatósági intézkędés: nem történt.
Védettsége: nincs.
Kö zműe l látotts ága : víz, c satoľn a, v i||any, gáz.
Beépítésének módja: szabadon álló méftékę: -2I o/o.

Felépítmények megnevezése: l db foépület.
Epítés éve: 1896.

Ev
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantaľtás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás Osszes kiadás Egyenleg

2008 r 604 405 Ft 716 8f0 Ft 50 618 Ft 153 215 Ft 9f0 653 Ft 683 752Ft
f009 r 259 476 Ft I 011 609 Ft 227 231 Ft 263 870 Ft 1502716Ft -243 240 Ft
2010 I 374 814Ft 704 822Ft 100 748 Ft 214 253 Ft 1 019 823 Ft 354 99| FÍ
fOIT f 677 )tr Ft 850 037 Ft 315 305 Ft 0Ft r t65 34fFt I 511 669Ft
201f 2 670 708 Ft t 042013Ft 677 376Ft 28f 999 Ft 2 002 388 Ft 668 320 Ft

Osszes 9 586 4I4Ft 4 325 301 Ft | 371 284Ft 914 437 Ft 6 610 922Ft f 975 492Ft
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Utolsó felújítás, átépítés éve: nincs adat'
Műemléki védettsége: nincs.
Alapozási ľendszeľ: sźtva|apozás (kő- és tégla).
Y izszigete|és : az épiilet nincs al ászi getelve.
Függőleges teherhoľdó szerkezet: teheľhordó kő- és nagyméľetű tégla.
Kémények: főfalakban, nagyméretű téglábő| fa|azott kéménytestek (kémények nagy része
nem üzemel).
Födémszeľkezetek: pincefüdém: donga bo|tozat .

Közbenso fcidém : acél geľendás, poroszsĹive g boltozatos.
Zár őťo d'ém: csapo s geľendás/borított gerendás faftjdém.
Lépcsőszeľk ezet: kétkarú lebego kőlépcso.
Y á|aszfa|ak: nagym é ľe tű té g l áb ó l f alazv a, vak o l va.
Tetőszeľke zet: két állószékęs szelemenes fa fedél szék.
Hő- és vizszigete|és: nincs.
Héjalás : hornyolt cserépfedés.
Bádogos munka: hoľganyzott acéIlemez, szegé|yezés, függőeľesz és lefolyó csatomák.
Homlokzatképzés: kőporos vakolat, tégla betétekkel (sarok armírozássa|),párkányokkal.
Belső felületképzés: vakolt, festett lépcsőház, kĺjzlekedő (meszelés illetve műanyagfestés).
Koľlátok : kovácsolt szerkezetek.
Épiletasztalos szerkezetek: fa szęrkezetuablakok és bejáľati ajtók.
Epületlakatos szerkezetek: vagyonvédelmi rácsok' kovácsolt korlát.
Epületüveges szeľkezetek: síkĺiveg üvegezésĹĺ lépcsőházi ablakok.
B urko l atok : kő lapbuľko l at ( lépc s őházi ko z|ekedő k).
Mázolások : hagyom án yo s, faszeľk ęzeti mázolás'
Az épület foszetkezetei megfelelőek.
Mell éksz erkezeteí, vezetékei és b erendez és ęi ľészben me gfe lelő ek.
Az épület avultsága:49 %o

Azonnali intézkedések anyagvizsgá|ati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szetkezet tetőzet, kémények, elektromos há|őzat, gépészeti
vezetékek.
További v izs gá|atok l efo lytatás a n em szükséges.

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésľe visszavezethető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei dongaboltozaton épületmozgásra utaló repedések nem láthatók.
A fofalak, valamint a közbenső ftjdém elemei épek, megeľősítést nem igényelnek.
A |épcsőLtázi taftószeľkezetek állékonysága megfelelő, a faľagott kő lépcsőelemek
kopottak, így balesetveszélyesek.

2' A faszeľkezetú tetozet gyenge mtĺszaki állapotban van. Mind a faszetkezetÍi ztľőfodém-,
mind az állószékes fedélszék teljes átvizsgálása (taľtószerkezeti- és faanyagvédelmi-
szempontból is) idoszeľrĺ és halaszthatatlan. A statikai- és faanyagvédelmi-
szakvélemények eľedménye alapján lehet a további teendoket meghatáľozĺi.
A szakéľtői szemle a|apján nregállapítható volt, hogy a lécezés _ a korábbi bęázások
hatäsáľa _ korhadt, tobb helyen tĺjľött, így cserélendő.
Néhány geľenda is rosszabb állapotú. A cserépfedés több helyen hiányos, a cserepek
anyagában eľosen avult. A tetőhéjalás, a|écezés cseľéjekoľ szintén újľa cserélendő.
A lécezés alatt nincs vízzźnő folia, így a csapóesők esetén (illetőleg a fedés hibáiból
adódóan), áz|k a szerkezet, ami lassú anyagromláshoz, tĺinkremenetelhez vezet. Szintén
hiányzLk a faanyag lángmentesítő bevonata.
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3. A kémények általános műszaki á|Iapota gyenge. A szakéĺoi szemlén megállapítható volt,
hogy a fa|azott' kéménýestek kifagyása előľehaladott.
A kémények teljes átvizsgá|ásahalaszthatatlan. Kéménysepľő járdáknincsenek.
A lakóépület több |akásához hrtozó kéméný máľ utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelőségérol az éves ellenőrzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott.

4' A tetőbádogos szerkezetek egy részét a Házkezelő kijavította, pótolta, azonban a
fiiggőeľesz csatornák. lefolyók. szegé|yek több szakaszon is elöľegedtek, korľodálódtak,
így cseréjük szükségszerű.

5. A lakóépület épületasztalos- és épületlakatos szerkezetei avultak, a szüksége javítások
elvégzése után a szakszetu feltiletkezelésekkel el kell látni. A külső homlokzati és a belső
lépcsőházi vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő szinezéseket, felüIetkezeléseket el
kell végezni.

6, Az éptilet vízszintęs- és fliggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik.
(A kömyékre ma jellemző - időszakosan magas _ ta|ajviz miatt a pincében gyakorta á|| a
víz. Ennek e|háritására szolgálna a kialakított kút, a szivattyít leszerelték). A kitett
épületszerkęzetek víz elleni védelme csak igen költséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépĹilet külső hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) nem éri el a ma elvárható
szintet.

7 . A lakóéptil et gép észeti hźiőzata elavult, feltilvizsgál andó.
A méretlen gtnvezeték hźiőzatot néhány éve kiváltották, így az míjszakilag megfelelő,
azonban a feltiletképzésehiányos. A mért (lakáson belüli) vezeték há'|ózat valószínűleg (a
lakásokba való bejutáS nem volt biztosítva) nem szabványos, így cseľélendő.
A viz- és csatoma- htlózat (a|apvezetékek) elciregedett, ľendszeľesek a csőtörésből adódó
ázásikárok. Az épület gépé:szeti a|apvezetékeit (a stľangokat) ki kell cseľélni.
Az elektromoshá|őzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszeľ alkalmasságźtnak megá||apitttsara, a szükséges felújítás módjának és
m értékén ek me ghatár o zás ár a.

A lakóépületben lift nincs kiépítve, villámvédelemmel nem ľendelkezik.
8. A szemlét megelőzően lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és

Közteľületi Irodától beszeruett ,,Témaeloszlás,, címu kimutatás a|apján megállapítható
volt, hogy a tźlrgyi lakóépület ,,túzo|tás,, szeľű kaľbantar1ását elvégzik, azonban tĺfogő,
teľvszeľű felújításra nincs lehetoség, ezért az épi|et állagľomlása kimutatható.
A beszerzett informáciők a|apján, a közteľületi csatorna-há|őzat mtíszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg - a legnagyobb problémźtt, ami a rendszęres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden van, igy a csatorna-htůőzat kiváltását
az onkotmányzat tervbe vętte.

Osszefog|a|ás
1. A Budapest VIII. keľ. MAV lakótelep Tbiliszi tér 3. sz. alatti ingatlanon álló lakóépület

1896. évben épült, hagyományos építési módban. A |akőház fa|azott sávalapokon
nyugszik, felmenő vegyes tégla-kő fa|azatokkal' acél geľendás poroszsüveg közbenso
flodémmel, csapos gerenda zárőfüdémmel, két állószékes fedélszékkel épĹilt meg. Az
e|végzett szemrevételezéses épületdiagnosztika a|apján megállapítást nyert, hogy a
lakóépül et általáno s műszaki á||ap ota k ozepe s - gyenge.

2. A szakértői megbiztssal egyidejűleg lefolytatott fonásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apjźtn megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületen csak
időszakos javítgatásokat, csőtöľés elhárításokat végeztek el az utőbbi néhány évben (a
gáz. a|apvezeték kiváltásának időpontja számunkľa nem ismert). A béľlők az épi|et
.'köz{is'' ľészein jelentosebb felújítást nem végeztek.
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3. A szakértői véleményben foglaltak szerint a lakóépĺilet várható teljes felújítási igénye
kęrekítve 68.000.000,- Ft

A felújítás pontos műszaki taúa|máÍ. és osszegszeľűségét abeszerzendő anyagvizsgálati- és
egyéb szakvélemények alapjćn kell pontosítani' az azonna| elvégzendo munkarészek
megnevezésével.

A béľlok a'z á||apoL-llległtaĺ.áľt-lzó szakvélemény|. megismeľték, 8 béľlŐbŐl 6 bérlő nyilatkozott
a szakvélemény ismeretében. A bérlők közül 6 béľlő megeľősítette Vételi szándékźt,2 bér|ő
nem nyilatkozott.

A lakóépületben lévő bérlemények hasznosítása soľán keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntar1ása éľdekében felmerĹilő költségek/kiadások mér1ékét aZ alábbi
táb|ázatban foglaltuk össze 5 évre visszamenoleg:

Az ingatlan.nyilvántaľtásban 38818/38 helyľajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII.' Tbiliszi tér 5. szám alatti lakóépíilet'
Területe : 2025 m', szab tiy ozása, r endezése : megtörtént
ovezetibesoľolása: lakó ovezet (L4-VIII- 1 ).
Építésügyi hatósági intézkedés: nem töńént.
Védettsége: nincs.
Közműell átottsága : v íz, c satoma, v i|Iany, gźtz.

Epítés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépítéS éve: nincs adat.
Mtĺemléki védettsége: nincs.
A|apozási ľendszer: sávalapozás (kő- és tégla).
Y ízszigete|és : az épület nincs al ászi getelve.
Függőleges teherhordó szeľkezet: teheľhordó kő- és nagyméľettĺ tégla.
Kémények: fofalakban' nagyméľetű téglábő| fa|azott kéménytestek (kémények nagy ľésze
nem üzemel).
Födémszerk ezetek.. pinceftidém : donga boltozat.
Közbenso födém: acélgerendás, poroszsüveg boltozatos.
Zfu ő; ťo dém: cs apo S geren dás/borított gerendás faftj dém.
Lépcsőszeľkezet: kétkarú lebego kolépcső.
Y áIaszťa|ak : na gym éľetű té gl ábó | fa|azv a, vako lva.
Tetőszerke zet: két állószékes szelemenes fa fedélszék.
Hő- és vízszigete|és: nincs.
Héj alás : hornyolt cseľépfedés.
Bádogos munka: horganyzott acéllemez, szegélyezés, függőereszés lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőpoľos vakolat, tégla betétekkel (saľok aľmíľozással), páľkányokkal.
Belső feltiletképzés: vakolt, festett lépcsőház, kozlekedő (meszelés illetve műanyag festés).

Év
Béľleti díj
bevéte|

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantartás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás Osszes kiadás Esvenles

2008 1 748 005 Ft 0Ft 86 610 Fr f96 826Ft 383 436Ft 1 364 569 Ft
2009 f 225 928 Ft 0Ft 502 0f6Fl 199 740 Ft 701.766Ft I 524 162Ft
2010 3 259 024Ft 0Ft 89 247 Ft 429 360Ft 518 607 Fr f 740 4r'7 Ft
20r1 2 631 384Ft l2 500 Ft 3Z 158 Ft 48 1,63 Ft 92 8ft Ft 2 538 563 Ft
2012 2 510 642Ft 0Ft 398 074Ft 261 008 Ft 659 082 Ft I

I 851 560 Fr
Osszes 12374 983 Ft 12 500 Ft 1 108 l15 Ft | 235 097 Ft f 355 439 Fr 10 019 f71 Ft
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Korlátok: kovácsolt szerkezetęk.
Épületasztalos szerkezetek : fa szerkezetu ablakok és bej áľati aj tók.
Epületlakatos szerkezetek: vagyonvédelmi rácsok, kovácsolt korlát.
Epületüveges szerkezetek: síktiveg üvegezésű lépcsoházi ablakok.
Buľkolatok: kő lapbuľkolat (lépcs óházi kĺizlekedok).
Mázo lások : hagyom ányo s, fasz erk ezeti mázo|ás.
Beľendezések, felszerelések: pincei ciszternába telepített szivattý.
Az épület főszerkezetei megfelelőek.
Mellékszerk ezetei, vezetékei és berendezései részben megfelelőek.
Az épület ar,ultsága: 45 %.
Azonnali intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szeľkezet ÍeÍózet, kémények' elektromos hźůőzat, gépészeti
vezetékek.
További vi zs sálatok lefolvtatása nem szükséses.

A lakóéptilet statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésre visszavezethető repedések nem
jelentkeznek.
A pincei dongaboltozaton épületmozgásra utaló repedések nęm láthatók.
A főfalak, valamint a kozbenső ftidém elemei épek, megerősítést nem igényelnek.
A |épcsőhäzi taftószeĺkezetek állékonysága megfelelő, a faragott kő lépcsoelemek
kopottak, így balesetveszélyesek.
A faszeľkezetíi tetőzet gyenge műszaki állapotban van. Mind a faszerkezetű záľóft)dém-,
mind az állószékes ťedélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezeti- és faanyagvédelmi-
szempontból is) időszerű és ha|aszthatat|an. A statikai- és faanyagvédelmi-
szakvélemények eredménye alapján lehet a további teendőkęt meghatározni.
A szakértői szemle a|apján megállapítható volt, hogy a tetószerkezet egyes gerendái
korhadtak, a csomópontok több helyen is kigyengítettek, így javításuk, egyes elemek
cseľéje _ azonnali intézkedésként - szĹikségszeru. A lécezés - a korábbi beázások hatására

- koľhadt' tĺibb helyen töľcitt, így cserélendő. A cserép fedés tĺjbb helyen hiányos, a
cserepek anyagában eľősen avult. A tetőhéjalás, a |écezés cseréjekor szintén újra
cserélendő.
A lécezés alatt nincs vízzárő fólia, így a csapóesők esetén (illetőleg a fedés hibáiból
adódóan), ázik a szerkezet, ami lassú anyagrom|źlshoz, tonkremenetelhez vezet. Szintén
hiány zik a faany ag lán gmente sítő bevonata.
A kémények általános mtíszaki állapota gyenge. A szakértői szemlén megállapítható volt,
hogy a ťalazott kéménýestek kifagyása előľehaladott, több kémény is a ledőlés határán
van. A kémények teljes átvizsgálása ha|aszthatatlan. Kéménysepľő járdák nincsenek.
A lakóépület tcibb |akásához tartoző kéményt már utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfelelőségéľol az éves ellenőrzések alkalmáva| a szakhatóság nyilatkozott.
A tetőbádogos szerkezetek egy ľészét a Hźnkęze|ő kijavította, pótolta, azonban a
fiiggőeľesz csatoľnák, lefolyók, szegélyek több szakaszon is elöregedtek, korĺodálódtak,
így cseľéjük sziikségszeľű.
A lakóépület épületasztalos- és épületlakatos szerkezetei avultak, a sztiksége javítások
elvégzése után a szakszeru felületkezelésekkel el kell látni. A külső homlokzati és a belső
lépcsoházi vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő színezésekęt, felĹiletkezęlésęket el
kell végezni.
Az épület vízszintes- és fiiggőleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik.
(A kĺjmyékre ma jellemző _ időszakosan magas _ ta|ajvíz miatt a pincében gyakorta á|| a
víz. Ennek e|hárítására szo|gá|na a kialakított kút' szivatty"rval, ami jelenleg működésľe
alkalmatlan.).
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A kitett épületszerkezetek víz elleni védelme csak igen költséges technológiákkal oldható
meg. A lakóépület külső hőszigetelése(hőtechnikai alkalmassága) nem éľi el a ma
elvárható szintet.

7. A lakóépület gépészeti há|őzata elavult, felülvizsgálandó. A méretlen gázvezeték
há|őzatot néhány éve kiváltották, igy az míiszakilag megfelelő, azonban a felületképzése
hiányos. A mért (lakáson belüli) vezeték há|őzat valószínűleg (a lakásokba való bejutás
nem volt biztosítva) nem szabványos. így cseľélendő.
A viz- és csatorna- há|őzat (a|apvezetékek) elöľegedett, rendszeľesek a csőtĺjrésből adódó
ázásikárok. Az épület gépészeti a|apvezetékeit (a strangokat) ki kell cserélni.
Az elęktľomos hálózat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszer alkalmasságának megáI|apitására, a szükséges felújítás módjának és
m éľtékén ek me ghatár ozás ár a.

A lakóépülętben lift nincs kiépítve, villámvédelemmel nem rendelkezik.
8. A szemlét mege|ózóen lefolytatott konzultációkból, valamint a Műszaki-, Intézményi és

Közterületi Irodától beszerzett ,,Témaeloszlás'' című kimutatás aIapján megállapítható
volt, hogy a tźlľgyi lakóépiilet ,,tűzo|tás,, szerű karbantartását elvégzik, azonban átfogó'
tervszertĺ felújításľa nincs lehetóség, ezéft az épilet állagľomlása kimutatható.
Abeszerzett információk alapján, a közteľületi csatorna-héůőzat műszaki alkalmatlansága
jelenti - jelenleg - a legnagyobb problémát, ami a rendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomźlliának a megoldása napirenden van' így a csatorna-há|őzat kiváltását
az onkormányzat tervbe vette.

ľ,ľ';ľä:#.t VIII. ker. MAV lakótelep Tbiliszi tér 5. sz. a|atti ingatlanon álló lakóépület
1896' évben épült, hagyományos építési módban. A |akőház falazott sávalapokon
nyugszik, felmeno Vegyes tégla-kő falazatokkal, acél gerendás poroszsüveg közbenső
fodémrnel' csapos geľenda zárofüdémmel, két állószékes fedélszékkęl épült meg. Az
e|végzett szemrevételezéses épületdiagnosztika a|apján megállapítást nyert, hogy a
lakó épület általáno s műs zaki á||ap ota kö zepe s - gyenge.

2. A szakértoi megbizással egyidejűleg lefolytatott forľásmunkák, konzultációk, valamint
helyszíni vizsgálatok a|apján megállapítható volt, hogy a tárgyi lakóépületen csak
időszakos javítgatásokat' csőtĺjľés elhárításokat végeztek el az utőbbi néhány évben (a
gáz- alapvezeték kiváltásának időpontja számunkra nem ismert).

3. A szakétői véleményben foglaltak szeľint a lakóépĹilet váľható teljes felújítási igénye
kerekítve összesen: 75.000.000'- Ft.

A felújítás pontos mĹĺszaki taftalmtÍ és összegszeruségét a beszeľzendő anyagvizsgáIati- és

egyéb szakvélemények alapján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkaľészek
megnevezésévęl.

A bérlők az źt||apot-meghatároző szakvéleméný megismerték, 8 béľlőből 8 béľlő nyilatkozott
a szakvélemény ismeľetében. A bérlők kĺjztil 8 béľlo megerősítette Vételi szándékát.

A lakóéptiletben lévő béľlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása éľdekében Íělmeľülo költségek/kiadások mértékét az alábbi
táb|źnatban foglaltuk ossze 5 évľe visszamenőleg:

Ev
Béľleti díj
bevétel

Uzemeltetés
kiadás

Karbantartás
kiadás

Gyoľsszolgá-
lat kiadás Osszes kiadás Egvenleg

2008 2 144 796 Ft 130 092 Ft 41 395 FÍ. 99 963 Ft f7I 450FÍ 2 473 346Ft
f009 2 546 050 Ft 256 4B4Ft 100 437 Ft 446 714 Ft 803 635 Fr 1 142 41.5 Ft
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20i0 f 571 869 Fr -51 693 Ft 3f7 366Ft 56 691 Ft 33f 364Ft, ff39 505Ft
201,r 2 762 143 Ft 8 900 Fr 0Ft 173 674Ft 182 574 Ft 2 579 569 F1

201,2 f 978 070 Ft 51 545 Fr 354 886 Ft 175 736Ft 58f 167 Ft f 395 903 Ft
Osszes 13 329 928Ft 395 328 Ft 824 084 Ft 952 778 Ft 2 I1f 190 Ft Ir 430 738 Ft

Az ĺngatlan-nyĺlvántaľtásban 38818/40 helyľajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII.' Tbiliszi tér 6. szám alatti lakóépület:
TerĹilete: -1350 m. (nincs pontos adat.), szabá|yozása, rendezése: megtörtént.
ovezęti besorolása: lakó övezet [4-VIII-1).
Építésügyi hatósági intézkedés: nem tĺjrtént.
Védettsége: nincs.
Közműe llátotts ága : víz, c satotn a, v I||any, gáz.
Epítés éve: 1896.
Utolsó felújítás, átépités éve: nincs adat.
Műemléki védettsége : nincs.
Alapozási ľendszeľ: stwa|apozźts (ko- és tégla).
Y ízszígete|és: az éptilet nincs al ászigetelve.
Függőleges teheľhoľdó szetkezet.. teherhordó ko- és nagyméretű tég|a.
Kémények : fő falakb an, nagyméretű té glábó | fa|azott kéményte stek.
Fodémszerk ezetek: pinceťodém : donga boltozat.
Közbenső ftjdém: acélgeľendás' poroszsüveg boltozatos.
Zár őťo dém: cS apo s geľendás/boľított gerendás faťo dém.
Lépcsoszeľkezet.. kétkarú lebegő kőlépcső.
Y á|aszfa|ak : na gyméľetű té gl ábó | fa|azv a, vako lva.
Tetőszel ke zet: két állószékes szelemenes fa fedél szék.
Ho- és vizszigete|és: nincs'
Héjalás: hornyolt cserépfedés.
Bádogos tnunka: horganyzott acé||emez, szegéIyezés, függőeľeszés lefolyó csatornák.
Homlokzatképzés: kőporos vakolat, tégla betétekkel (sarok armíľozással), páľkányokkal.
Belső felületképzés: vakolt, festett lépcsoház, közlekedő (meszelés illetve műanyagfestés).
Korlátok: kovácsolt szerkęzetek.
Épi|etasztalo s szerkezetek : fa szętkezetll' ab lakok és b ej áľati aj tók.
Epületlakatos szerkezetek: vagyonvédelmi rácsok' kovácsolt korlát.
EpĹiletĹiveges szerkezetek : síküveg üve gezésű lépcsőházi ablakok.
B uľko l atok : kő lapburko l at (lépc s óházi koz|eke dok).
Mázol ások : hagyományo s, faszerk ezeti nźyo|źs.
B eľęndezések, felszerelések :
Az épĹilet ťőszeľkezetei me gfelelőek.
Mellékszerk ezetei, vezetékei és beľendezései ľészben megfeleloek.
Az épület avultsága: 50 %
Azonna|i intézkedések anyagvizsgálati szakvélemények elkészítése, felújítási terv elkészítése.
Azonnali felújítást igénylő szeľkezet tetozeÍ', kérnények, elektľomos há|őzat, gépészeti
vezetékek.
További vizsgálatok lefolytatása nem szükséges'

1. A lakóépület statikailag stabil, egyenlőtlen süllyedésre visszavezethető ľepedések nem
jelentkeznek.
A pincei dongaboltozaton épriletmozgásra utaló ľepedések nęm láthatók.
A főfalak, valamint a közbenső fodém elemei épek, megeľősítést nenr igényelnek.
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A |épcsőházi taftószeľkezetek állékonysága megfelelő, a faľagott kő lépcsőelemek
kopottak, így balesetveszélyesek.

2. A faszeľkezetíi tętőzęt gyenge műszaki állapotban van. Mind a faszęrkezetiĺ záľófödém,,
mind az állószékes fędélszék teljes átvizsgálása (tartószerkezetl- és faanyágvédelmi-
szempontból is) időszerű és halaszthatatlan. A statikai- és faanyagvédelmi-
szakvélemények eľedménye a|apján lehet a további teendőket meghatáľozni.
A szakértői szęmlę a|apjćłn megállapítható volt, hogy a lécęzés _ a korábhi beáz,ások
hatására - korhadt, több helyen töľĺjtt, így cseľélendő.
A cserépťedés több helyen hiányos, a cserepek aĺyagában erősen avult. A tetőhéjalás, a
lécezés cseľéjekor szintén ťrjra cseľélendo'
A lécezés alatt nincs vízzźnő fólia, így a csapóesok esetén (illetőleg a fedés hibáiból
adódóan), ázik a szerkezet, ami lassú anyagromláshoz, tönkremenetelhez vezęt, Szintén
hiány z1k a faany ag lángmente s ítő bevonata.
A kémények általános műszaki á||apota gyenge. A szakéľtői szemlén megállapítható volt,
hogy a ťa|azott kéménýestek kifagyása előľehaladott, néhány kémény is a ledőlés határán
van. A kémények te|jes tĺvizsgálása ha|aszthatatlan. Kéménysepľo járdźlk nincsenek.
A lakóépület több |akćtsához tartoző kéményt máľ utólagosan béleltek, ezek műszaki
megfeleloségéről az éves ellenőrzések alkalmávaI a szakhatóság nyilatkozott.
A tetőbádogos szeľkezetek egy részét a Házkeze|ó kijavította, pótolta, azonban a
fi'iggőeľesz csatomák' lefolyók, szegélyek tĺjbb szakaszon is elöľegedtek, korrodálódtak,
így cseľéjük szükségszerű.
A lakóépület épületasztalos- és épületlakatos szeľkezetei avultak, a szüksége javítások
elvégzése :után a szakszerll felületkezelésekkel el kell látni. A külso hornlokzati és a belso
lépcsoházi vakolati hibák javítandók, majd a megfelelő színezéseket, feliiletkezeléseket el
kell végezni.
Az épület vizszintes- és fliggoleges talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezik.
(A köľnyékre ma jellemző - időszakosan magas - ta|ajvíz miatt a pincében gyakofta tt|| a
víz' Ennek e|hántására szo|gá|na a kialakított kút, a szivattýt leszerelték.) A kitett
épületszerkezetek viz e||eni védelme csak igen kĺiltséges technológiákkal oldható meg. A
lakóépület külso hőszigetelése (hőtechnikai alkalmassága) nem éri el a ma elváľható
szintet.
A lakóépül et gép észeti há|őzata el avult, felülvi z s gál andó.
A méľetlen gázvezeték há|őzatot néhány éve kiváltották, így az muszakilag megfelelo,
azonban a felületképzése hiányos. A mért (lakáson belüli) vezetékháIőzat valószínĹĺleg (a
lakásokba való bejutás nem volt biztosítva) nem szabványos, így cserélendő.
A viz- és csatorna- há|ózat (a|apvezetékek) elöľegedett' ľendszeľesek a csőtciľésből adódó
ázásikárok. Az épület gépészeti a|apvezetékeit (a strangokat) ki kell cserélni.
Az elektľomoshźiőzat szintén felülvizsgálandó, a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálat
hivatott a rendszer alkalmasságának megá|Iapítására, a sztikséges felújítás módjának és
m érték én ek m e ghatár o zás ár a.

A lakóépületben lift nincs kiépítve, villámvédelemmel nem rendelkezik.
A szemlét mege|ózően lefolytatott konzultációkból, valamint a Mtĺszaki-,Intézményi és
Közteriileti lrodától beszeruett ,.Témaelosz|ás,, címu kimutatás alapjźtĺ megállapítható
volt, hogy a táľgyi lakóépület ,,tíizo|tás,, szerű kaľbantartásáÍ. elvégzik, azonban átfogó,
teľvszerĹĺ felújításra nincs lehetőség, ezért az épi|et állagľomlása kimutatható.
Abeszeruett információk alapján, a koztenileti csatoma-hálőzat mrĺszaki alkalmatlansága
jelenti _ jelenleg _ a legnagyobb problémát, ami a ľendszeres dugulásokban mutatkozik
meg. Ennek az anomáliának a megoldása napirenden Van' így a csatoma-hźtlőzat kiváltását
az onkonnányzat tervbe vette.
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osszefoglalás
1. A Budapest VIII. ker. MAV lakótelep Tbiliszi tér 6. sz. alattiingatlanon ál1ó lakóépület

1896. évben épült, hagyományos építési módban' A lakőhźa fa|azott sávalapokon
nyugszik, felmenő Vegyes tégta-ko fa|azatokkal' acél gerendás poľoszsüveg közbenső
füdémmel, csapos gerenda zátőfüdémmel, két állószékęs fedélszékkel épült meg. Az
e|végzett szemrevételezéses épületdiagnosztika a|ap1án megállapítást nyert, hogy a

lakóépület általános műszaki állapota közepes-gyenge.
2. A szakéĺtői megbízással egyidejűleg lefolytatott forrásmunkák, konzultációk, valamint

helyszíni vizsgáIatok alapján megá||apitható volt, hogy a tárgyi lakóépületen csak
időszakos javítgatásokat, csőtöľés elhárításokat végeztek e| az utőbbi néhány évben (a
gáz. a|apvęzeték kivá|tásźtnak idopontja számunkľa nem ismert). A béľlők az épületen
felújítást nem végeztek.

3. A szakéľtői véleményben foglaltak szeľint a lakóépület váľható teljes felújítási igénye
kerękítve összesen: 68.000.000'- Ft.

A felújítás pontos műszaki taftalmát és osszegszeľiĺségét a beszerzeĺdő anyagvizsgálati- és

egyéb szakvélemények a|apján kell pontosítani, az azonna| elvégzendő munkarészek
megĺevezésével.

A bérlők az ćllapot.meghatźtrozó szakvéleméný megismer1ék, 8 bérlőből 7 bér|o nyilatkozott
a szakvélemény ismeretében. A béľlők kĺjzül 6 bérlő megerősítette vételi szándékźń, 1 béľlő
nem kívánja megvenni béľleményét, 1 bérlő nem nyilatkozott.

A lakóépületben lévő béľlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a

teljes ingatlan fenntartása éľdekében felmeľülo koltségek/kiadások mértékét az alábbi
táb|ázatban foslaltuk össze 5 évľe visszamenőleg:

A Képviselo-testület 33612010. (IX. 07.) számű határozatáva| elvi döntést hozott az
ingatlanok elidegenítésével kapcsolatban. Ahatározat az a|ábbiakattarta|mazza:

,,A Képviselo-testület a volt MÁV lakótelep helyzetének ľendezéséľe a kovetkező elvi dĺjntést
hozza:

1. a 38818/6-10, 388l8/12-14' 38818116-19, 38818136-40 he|yrajzi számu lakóépületeket a
bérlőkkel egyeztetett taftalommal társasházzá a|akítja és értékesítésre kijeloli;

2. az értékesítés feltételeinek megteremtése érdekében Józsefváľosi onkormányzat saját
költségén kiépíti a terület teljes víz- és csatornahá|őzatát,kozvllágitását, valamint az épületek
telekhatáľán kívül hűződő elektromos há|őzatźú.

3. az 1. pontban szeľeplő lakóépületek béľlői az áIta|uk béľelt lakásokat megvásáľo|hatják az
a|ábbi - egyedi - feltételekkel :

Ev
Bérleti díj
bevéte|

Uzemeltetés
kiadás

Kaľbantartás
kĺadás

Gyoľsszolgá-
lat kĺadás osszes kiadás Esvenles

2008 f 094 45t Fr 0Ft f f03 78r Ft r39 206 Ft 2 342 987 Ft -248 536Ft
f009 f 446 638Ft 0Ft 100 855 Fr 491 473Ft 598 328 Ft I 848 310 Ft
2010 f 099 996Fr 0Ft 308 904 Ft ff8 706 FÍ 537 ó10 Ft I 562 386Ft
20tl 2 169 901 Ft 0Fl 65 140 Fr 0Ft 65 140 Ft 2 104 761 Ft
20r2 2 f56 568 Ft 0Ft 351 f69 Ft I 13 188 Ft 464 457 Ft | 792 III Ft

Osszes tl 067 554 Ft 0Ft 3 029 949 Ft 978 573 Ft 4 088 522Ft 7 059 032Ft
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- a lakások egyösszegű véte|áta megegyezik az onkormźnyzat valamennyi felmerülő
költségének a lakásokľa - azok egymáshoz viszonyított értéke a|apján - vetített
részarányáva|;

- a bérlok a vételi szándéknyi|atkozat megeľősítéseként kötelesek a kalkulált vétęIár l0o/o-

át- az értesítésüktől számított - 30 napon belül megfizetni;

- az onkormányzatberuházásában megvalósuló utcai gennchá|őzat megvalósítása után a

béľlőknek a csatlakozási pontoktól a szabványos méľőkig taftő ľészek és a belso
hźiőzatok szabványossági felülvtzsgá|atźlt, szükség szerinti átépítését saját költségen
vállalniuk kell.

4. fe|kén a Kisfalu Kft-t és a Hivatalt, hogy a jelen határozat 3, pontjában rögzített elvek
figyelembevételével do|gozza ki a lakások értékesítésének pontosított koltségvetési, péĺzíjgy|
jogi feltételľendszeľét és teľjessze a Képviselo-testtilet elé jóváhagyásta',,

Az épületeknek társasház tulajdont alapító okiratuk nincs. A társasház tulajdont a|apitő
okiľatok elkészítésének költsége várhatőan albetétenként 22.O0O,- Ft + Afa, floldhivatali
eljárási díj 6.600,- Ft + Afďalbetét, de legfeljebb 100.000,- Ft. A társasház tulajdont a|apítő
okiratok elkészítése pénzigyi fedezetet igényel, amely a költségvetésben a 11602 soron
szerepel.

Az elidegenítés alapvető feltétele a lakótelepet kiszolgáló fővízhá|őzat, gyujtő
szennycsatotna, elektľomos kozhá|őzat és a kozvilágitási rendszer cseréje. Az onkormányzat
a2013. évi költségvetésében a feladat e||átásfua263.059e Ft-ot tervezett, amelynek fedezete a
világítás tekintętébeĺ 37.059e Ft a 2012. évi áthozott kęretmaradvźny terhére' viz- és
csatorĺlaľendszer tekintetében a befolyó vétę|ár terhére került megjelölésre.

Az elektľomos kozhá|ózat és a kozvl|ágítási rendszer tervezése 2013. januáľ hónapban
megkezdődött. A viz és csatorĺahálőzat tervei elkésztiltek, azoknak egyeztetése a Főváľosi
Vízművek Zft-ve| folyamatban Van.

Az ingat|anok elidegenítéséből váľható bevétel a kozmu felújítás költségeivel megegyezo
összeg.

Javasoljuk a bérlőkkel adásvételi eIőszęrzőđés megkötését, az ęIőszęrzodésben ki kell kötni,
hogy amennyiben |ezajlott a kozbeszerzés és tudott az, hogy milyen koltségei vannak a
felújításnak, azza| aľányosan megegyező összeget kell megfizetniük a bérlőknek, amelyből a
felújítás költségei fedezhetőek. Az e|őszerződésben rögzíteni szükséges, hogy a felújítás
iitemével és annak költségvonzatáva| egyezően a Vevők mindig e|őre ťlzetik meg a véte|ár
részleteket.

A201l. és a 2012, évben e|végzettjavítások összege összesen 8.737 .368,- Ft.

A lakásbérlemények esetében a vétę|árat aZ onkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítéséľől szóló 1612005. (IV. 20.) számu önkoľmányzati ľendelet 32. $ alapján kell
meghatározni, mely szerint ,,HVT teľületén lévő lakás esetén a Kt. hozzájáru|ásával a jelen
ľendeletben foglaltaktól el lehet téľni, ha a befektetési teniletre vonatkozó szeruódés
telj esítése éľdekében szükséges.''

A béľlemények elidegenítése javasolt, mivel az épi|etek gazdaságosan nem szanálhatóak,
felújításukra jelenleg nincs keĺęt. A táĺsirodák álláspontja szeľint az e|idegenítésnek akadá|ya
nincs, amennyiben elkészül a kozműľendszeľ.

Az elidegenítéssel a koľábban meghozott a közműľendszeľ koľszerusítésével kapcsolatos
döntésekkel megkezdett folyamat béľlők felé teľelése történik meg. A béľlok vállalásával és
nyilatkozataival összhangban a keľĹilet közműľendszeľe fejlesztésľe keľül, a szabá|ytalan
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kozműrendszeľ felszámolásával megszűnik az onkoľmányzat közmű-szolgáltatási
kötelezettsége, és a kialakított ľendszeľ átađćsa kęrülhet a tényleges közműszolgáltatók
részére.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testĹilet az I5l2005. (IV. 20.) szźmű és a 1612005.
(IV. 20.) számí önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdésę a|apján az épu|etek elidegenítésľe
tĺjrténő kij elöléséve l kapcsolatos döntését me ghozni szíveskedj en.

Hatáľozati iavaslat

. . . . év (..hó..nap) számú Képviselő-testtileti hatáĺozat:

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy:

1.) a33612010. (x.07.) sztmihatározatźtnak 3. pont első francia bekezdését a ktjvetkezo
szövegre módosítja: a lakások egyösszegrĺ vételára megegyezik aZ onkormányzat
fővízhźiőzat' gyűjto szennycsatoľna rendszere cseréje k<iltségének a lakásokra, tulajdoni
hányaduk a|apj án számitott t észat ányáv a|,

2,) aZ ingatlan-nyilvántartásban 38818/6 helryrajzi számon nýlvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni út 7. (a va|ćtságban Szemafoľ u.9.) szám alatti
épĹiletben ta|á|hatő lakásokat elidegenítésľe kijetöli. A hatáľozat|an időtartamra bérbe
adott lakások esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévo rendelet 32. $-a
alapján a HVT teľületrę tekintettel a vízmll, csatorĺtamű közműrendszeľ felújítás
koltségeivel megegyező, a|akásra tulajdoni hányad atáĺyában eső összeg.

3.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818i7 he|yrajzi számon nýlvántartott, természetben

Budapest VIII., Salgótarjáni rÍt 9. (a valóságban Szemafoľ u. 7.) szám a|atti
épĹiletben ta|á|hato lakásokat elidegenítésre kijelöli. A határozat|an idotartamra béľbe

adott lakások esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a
alapján a HVT területre tekintettel a vízmu, csatornamű kozműľendszer felújítás
kclltségeivel megegyezó, a|akásra tulajdoni hányad aĺányában eső összeg.

4.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/8 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Salgótaľjáni út 11. (a valóságban Szemafoľ u. 5.) szám alatti
éptiletben található lakásokat elidegenítésre kijelöli. A hatáľozat|an idotartamra béľbe
adott lakások esetében a véte|áľ a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a
a|apján a HVT teľületre tekintettel a vízmu, csatoľnamű közműľendszer felújítás
költségeivel megegyező' a lakásľa tulajdoni Í.ńnyad arányában eso összeg.

5.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/9 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Satgótaľjáni rĺt 13. (a valĺĺságban Szemafoľ u. 3.) szám alatti
épületben ta|áIhatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. A határozatIan idotartamra béľbe
adott lakások esetébeĺ a vételár a kijelölés időpontjában hatályban lévő ľęndelet 32. $-a
a|apján a HVT területľe tekintettel a vizmu, csatomamű kĺjzműľendszer felújítás
költségeivel megegyező, alakásra tulajdoni hányad arányában eső összeg.

6.) az ingat|an-nyilvántartásban 38818/19 he|yrajzi számon nyl|váúartot| temészetben
Budapest VIII., Szemafoľ u. 8. szám alatti épületben ta|tůhato lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hattnozatlan idotartamľa béľbe adott lakások esetében a véte|ár a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapján a HVT terĹiletre tekintettel avizmu,
csatornamtĺ közműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányacl

arányában eső összeg.
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7.) az ingat|an-nyilvántartásban 38818/16 helryrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest vI[.' Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafoľ u. 2.) szám a|atti
épiiletben ta|á|hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. A határozat|an időtartamra bérbe
adott lakások esetében a vételár a kijelölés időpondában hatályban lévő rendelet 32. $-a
a|apján a HVT teriiletľe tekintettel a vizmu, csatomamű közműľendszer felújítás
költségeivel me ge gyez ó, a lakźsr a tulaj doni hányad aľ ány źlban eső össze g.

8.) ,az ingatlan-nyilvántartásbarr 38818/37 helyľajzi szállrĺ.lll rlyilvárltaľtott, teľtrrészętbelr
Budapest VIII., Lokomotív utca f. szám alatti épĺiletben ta|á|ható lakásokat
elidegenítésre kijelöli. Ahatározatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében avéte|ár a
kijelolés időpontjában hatályban lévő ľendelet 3f. $-a alapján a HVT tertiletľe tekintettel
avizmú, csatornamű közműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a|akásra tulajdoni
hányad ar ány ában eső ös sze g.

9.) az ingat|aĺl-nyilvántartásban 38818/17 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetbęn
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) szám alatti
éptiletben ta|źihatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. A határozat|an időtaľtamľa béľbe
adott lakások esetében a vételźtt a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a
a|apján a HVT területre tekintettel a vizmu, csatornamú közműľendszer felújítás
kö ltsé geive 1 me ge gyez ő, a lakźsr a tulaj doni hányad aĺ ány ában e s ő ö s s ze g.

I0.)az ingatlan-nyilvántartásban 388ĺ.8/36 helyľajzi szćtmon nyilvántartott, természętbęn
Budapest VIII., Lokomotív utca 4. szám alatti épületben található lakásokat
elidegenítésre kijeloli. Ahatározatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében avéte|ár a
kijelcilés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapján a HVT teľületre tekintettel
avizmú, csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, alakásta tulajdoni
hányad aránytlban eso összeg.

II.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/18 helyrajzi számon nyilvántartott, tetmészetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafoľ u. 6.) szám alatti
épületben taltih,atő lakásokat elidegenítésre kijeloli. A hatáľozatlarl időtartamľa béľbe
adott lakások esetében a vételáľ a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a
alapján a HVT teľületľe tekintettel a vízmu, csatomamű közműľendszeľ felújítás
költségeive| megegyező, a lakásľa tulajdoni hányad arányában eső összeg.

I2.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Tbĺliszi tér 2. szám alatti épületben található lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozaÍlan időtartamľa bérbe adott lakások esetében a véte|ár a kijelolés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apján a HVT teľĺiletľe tekintettel avizmú,
csatoľnamű kozműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hányad
aúnyában eső összeg.

I3.)az ingatlan-nyilvántaĺtásban 38818/1f he|yrajzi számon nyilvántartott, természętben
Budapest VIII., Tbĺlĺszi tér 3. szám a|atti épületben ta|á|hatő lakásokat és nem lakás
célú helyiséget elidegenítésľe kijelöli. A határozat|an időtartamra bérbe adott lakások
esetében a véte|fu a a kijelölés idopondában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apján a

HVT teľtiletľe tekintettel a vízlnu, csatoľnamű közműľendszeľ felújítás költségeivel
megegyezo, a lakásra tulajdoni hányad atányában eső összeg. A nem lakás célú helyiség
esetében avételár a kijelölés idopontjábanhatáIyban lévő rendelet 26. $-a alapján a HVT
teľületľe tekintettel a vizmú, csatoľnamű kozműrendszeľ felújítás koltségeivel
megegyező, a helyiségre tulajdoni hányad arányában eső összeg.

14)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/38 helyrajzi számoĺ nyilvántartott, természetben
Budapest VIII.' Tbĺliszi tér 5. szám alatti épületben ta|źúhatő lakásokat elidegenítésre
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kijelöli. A határozatlan időtartamra béľbe adott lakások esetében a vételár a kijelölés
időpontjában hatályban lévo rendelet 32. $-a a|apján a HVT teľületre tekintettel avízmu,
csatornamű közmrĺľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hányad
arźnyában eső összeg.

I5,)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/40 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetbeĺ
Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szám alatti épületben talá|hatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozaÍlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a vételáľ a kijelölés
időpontjábanhatáIyban lévő rendelet 32. $-a a|apján a HVT teniletre tekintettel avízmu,
csatoľnamű kĺjzműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad

ańnyában eső összeg.

16.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/10 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII.' Salgótarjáni út 15. (a valóságban Szemafoľ u. 1.) szám alatti
épĹiletben ta|á|haÍő lakásokat elidegenítésĺe kijelöli. A hatáľozatlan időtanamľa béľbe

adott lakások esetében a vételtr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a
a|ap1án a HVT területre tekintettel a vízmu, csatornamtĺ közműrendszer felújítás

költségeivel megegyező, a|akásra tulajdoni hányad arányában eső összeg.

17.) felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy a jelen határozat 2.)-|6.) pontjaiban foglalt ingatlanok

béľlőivel az a|apitő okiľatok ingatlan-nýlvántartásba tcjrténo bejegyzését követoen a

fóvizhá|őzat, gyújtó szennycsatoľna rendszere cseréjének megvalósítása éľdekében - a
sztikséges e|őszeruódést kösse meg úgy, amely talÍa|mazza, hogy a vevő a vételár

részleteket előre fizeti meg a közműrenđszeľ felújításának ütemével és koltségével
megegyező méľtékben'

Felelos: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határido: a közműľendszer kiépítését követóęn azonna|

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. május 2I,
Kovács
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Rimán Edina
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