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viselő.testiilete szálmźr a

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények:

A Budapest Főváros VItr' kerület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testü|etének Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 1.060l2olf. rym.29.) száműhatározatánal.hozzá'járult, hogy a Budapest VIII., Kisfaludy
utca 5. I. emelet 6. szálm a|atti, 2 szoba + alkov kialakítiású, 73,88 m, alapterületű, komfortos
komfoľtfokozatú,Iakás teljes műszaki felújítását az ,,A|omépítők''címtí műsort szervezo MB Music & Film
Produceri koda saját költségén és szervezésében elvégezz'e. A hatáĺozat alapján a felújításľa kerülő lakás
béľlőjének- rószorultsági alapon - a Kisfalu Kft. javaslata a|apjánaYárosgazdá,lkodási és PénzügyiBizottság
a II74l20If.(x.03.) száműhatátozatáva| Borbdsné Köteles Meĺinddt és Borbds Józsefet jelölte ki.

A Váľosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság II74ĺ20t2. (X. 03.) számű döntését nem állt módunkban
végrehajtani, tekintettel arľa, hogy az ,,A|omépítők,,címu műsort szervezó MB Music & Film Produceri koda
a Budapest VI[., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szálm a|aĹti,2 szoba + alkovkialakítású, 73,88 m2 alapterületű
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Előterjesztő : Kovács ottó ügyve zető igazgatő

A képviselő-tesĹületi Ĺilés időpontja: 2O|3 .július 17. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéíg
történő haszná,|atba adásáta, valamint az MB Music & Film Produceri Iĺodával kötott
megállapodás meghos sz abbítáłsfu a

A napirendet ayíLtlzátt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásahoz egyszeťlilminősített
s zav azattöbb s é g s zĺiks é ges.
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Humánszolgáltatási BĺzottságvéIeményezi tr

Hatátozati jav as|at a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý HumánszolgáÄtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|őter jesztésmegtárgyalásáłt.



lakás felújításával és tlta|akitźLsával kapcsolatban 20i2. augusztus 30' napjtln megkötött Megállapodásban
vállalt határidőig - 2012. december 15. napjáig -a felújítassal nem készült el'

A lakásfelújítas elhúzódása, valamint a család életkörülményeinek javítása miatt javasoltuk a Tisaelt
Képviselő-testĹiletnek, hogy a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szäm alatti lakás felújításának

idejéľe, Borbósné KoteIeS Melindát és Borbós József átmenetileg kerüljenek kihelyezésre a Budapest VIII.,
Kisstáció u. 3 ' A.lph' I' em. 6' szám a|atti,1'5 szobás, összkomfortos' 54,83 mf a|apteruletű lakásba.

A Képviselő-testület a458lf0|2' (XII.19.) szźtműhatározattxa|aza|ábbiak szerint döntött:

,,A Képviselő-testĹilet úgy dant, hozzájárul ahhoz, hogy Borbásné Koteles Melinda és Borbás József
részére a Budapest VIII', Kisstáció u' 3' A.lph. I. em. 6. szám alatti, 1,5 szobós, osszkomfortos, 54,83

m2 alapterületij lakás megtekintett óllapotban használatba adásra kerüIjön -feltétel bekovetkeztéig,

az ,,Álomépítők''címii mĺÍsort szeryező MB Music & Film Produceri lroda óltal vállalt lakás

fetújításának idejéig, Iegkésőbb 2013, februór 28' napjáig, a lakásra megdllapított hasznólati díj
összege megegyezik a Budapest VIII,, Kőris u. 28. fszt. 4. szdm alatti lakásra a bérlők részére

megáIlapított lakósb érleti díj ös sze gével.',

Az MB Music & Film Produceri lroda a Budapest VIII', Kisfaludy utca 5. I' emelet 6. szám a|aÍti,f szoba ł
alkov kialakításű,73,88 m2 alapterületű lakás felrijításával - finanszíľozási nehézségek miatt-a Képviselő-
testületi határozatban megjelölt hatáľidőre nem készíilt e|, ezért sziikségessé válta Budapest VIII., Kisstáció
u. 3. A.lph' I. eln' 6. szám alatti lakás haszná|atba adásának f013. május 31. napjáig töľténő

meghosszabbítása, valamint a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szám alatti lakásra azMB Music
& Film Produceľi Iľodával kötött megállapodás meghosszabbítása'

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő testtiletet, hogy az MB Music & Film Pľoduceri Irodaa Budapest VIII',
Kisstáció u. 3. A.Iph' I. em. 6. szám alatti lakást 20|f. december 23. napjźńg a szükség szerinti

lakásbererrdezési tárgyakkal felszeľe|te, az általuk beépített konyhabútor a továbbiakban a lakás taľtozéka

marad.

A Képviselő-testüIet a88l20I3. (III.20.)száműhatározatélva| az alábbiak szerint döntött:

,,A Képviselő-testület úgy dont, hozzájárul ahhoz, hogy:

I.) Borbásné Koteles Melinda és Borbás Józsefrészére a Budapest VIII., Kisstáció u, 3' A,lph. I.

em. 6. szám alatti, ],5 szobós, összkomfortos, 54,83 m2 alapterületű lakás hasznólati megállapodása-

fettétel bekovetkeztéig, az ,,Álomépítők,,címťÍ míjsort szervező MB Music & Film Produceri lroda óltal
váItalt lakds felújításának idejéig, legkésőbb 20I3, május 3l. napjóig meghosszabbítósra kerüljon, a

lakásra nlególlapított használati díj osszege megegyezik a Budapest VIII., Kőris u. 28, fszt. 4. szám

alatti lakásra a bérlők részére megállapított lakásbérleti díj összegével.

2.) a Budapest VIII., Kisfąludy utca 5. I. emelet 6' sżám alatti, 2 szoba * alkov kialakítású,

73,88 m2 alapterüIetiÍ, komfortos komfortfukozahź lakós felújítására vonatkozó, 20l2. augusztus 30.

napján az ,,ÁIomépitők',cím{j mijsort szervező MB Music & Film Produceri lrodával kontt
megáltapodóst 20]3' május 3I. napjóigmeghosszabbítja, azzal akikotéssel, hogy amennyiben a jelzett

naĺarua eredménytelenül telik le, az MB Music & Film Produceri lroda koteles a teljes használat

időtartamáravonatkozó hasznóIati díjat, a Ptk. 30I. $ (I) bekezdése szerinti napi kotbér kikötésével

e gyidej äl e g me gfiz etni. "

il. A beteľjesztés indoka:

Az előterjesrtésńrgyában a döntés meghozata|aaz&tszukséges, mert azMB Music & Film Produceľi Iroda

a felújftási munkákat megkezdte, a burkolatok bontása, villanyszerelés elokészítése, falakľól a festék

lekapaiása' a vá|aszfa1 bontása megtörtént. A Produceri Iroda vezetőjének írrísos tájékoztattsa szerint a

*unkálutok elhúzódásának oka, hogy a produkció fő támogatőja visszalépett a segítségnyújtástól, ezért űj

támogatók bevonására varr sztikség. A nehézségek ellenére a Produkciós Iľoda a vá||a|t kötelezettségét

teljesíteni kívánja, sem aZ onkormányzatot, sem a családot nem haryják cseľben.



Az MB Music & Film Produceri Iroda előľe nem látható, rajtuk kívül á1ló okok - a VIASAT 3. csatornónól

felmerĺ)lt problémók, valamint az ,,Álomépítők,, címlí míisor szponzorainak visszalépése - miaÍt a Budapest

VI[', Kiďaludy utca 5. I. emelet 6. szźtm alatti lakás felújítását határidőľe befejezni nem tudta, azonban

vállalt kötelezettségeinek eleget kíván tenni.

ilI. Tényállás:

Táj ékoztatj uk a Ti sĺelt Képv i selő.testiiletet, hogy :

o a Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezelő Iroda 2013. június f6.án ke|t źttirata a|apjźtn a Budapest

VIII., Kisstáció utca 3 I. emelet 6. szźtm'ű lakásba beszerelt berendezési tárgyak becstilt értéke bruttó

250.000'- Ft, a Budapest VI[., Kisfaludy utca 5. I' emelet 6. szám alatti lakásban amár e|végzetĹ

munkálatok becsiilt értéke bruttó 343.000,- Ft' A lakásban még várhatőan bruttó 1.710.000'- Ft
éľtékű felújítási munka e|végzése szükséges.

. az MB Music & Film Produceľi Irodával 2013' április 24. napjźn megkötött megállapodás alapján

2013. május 31. napjáig 280.598'- Ft használati díjra, valamint 2013. június l. napjától a havi

haszná'|ati díjon felül a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I' emelęt 6. szám alatti lakás

biľtokbaadásáig napi I25,-Ft kötbéne lenne jogosult'

o a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. szźtmű épület I00 % onkormányzati épület' az I. emelet 6' szám
alatti lakás ľossz műszaki állapotú, évek óta tiľesen áll. A lakás felújítása, a szükséges berendezési

tárgyakkal való felszerelése nagyon nagy anyagi megterhelést jelentene a kijelölt béľlok részére.

Iv. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése:

A Budapest Józsefilárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásanak feltételeiről, valamint a

lakbéľ méľtékéről sző|ő |612010. (m.08.) számű önkoľmá.nyzati ľendelet a26. $ (1) bekezdés b) pontja,

valamint a 66. $.a, valamint a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti

tulajdonosijogok gyakoľlásáról sző|ô 66lf0|2' (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 2f $-aazirányadő.

A Képviselő-testiilet hatásköre aMagyarországhe|yi önkormányzatairól sző|ó 2011. évi CLXXXIX. törvény

13' $ (1) bekezdés 9.) pontjában foglaltakon alapul.

v. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A fentiek miatt javasoljuk a Tisĺelt Képviselő-testületnek, hogy a 88ĺ2013. (III.20.) sztlműhatétrozat2.)

pontjában megjeiolt hatáľidőt 2013. október 3ĺ. napjáig hosszabbítsa meg' egyben 2013. október 3|. napjáig

meniesíti az MB Music & Film Produceri Irodát a hasznźiati díj és napi kötbér ťrzetési köte|ezettségétől,

tekintettel a Pľoduceri Iroda által továbbra is vállalt éľtéknövelő beruhźaásra.

Javasoljuk továbbá a 88120|3. (III.20.) szttmű hatźrozat l.) pontját - a Budapest VIil', Kisstáció u. 3. A, lph.

I. em. 
-6. 

szóm alaui lakás hasznáIatba adasát_ is módosítani akként, hogy a haszná|atba adás feltétel

bekövetkeztéig, MB Music & Film Produceri Iroda által vállalt lakás felújításának idejéig meghosszabbításľa

kertiljtĺn.

vI. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása:

A Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. szźmű éptilet 700 o/o önkormányzati épület, azI. eme|et 6. szźm a|atti

lakás rośsz műszaki állapotu, évek óta üľesen áll. A lakás felújítása, a szükséges berendezési táľgyakkal való

felszęrelése nagyon nagy anyagi megterhelést jelentene a kijelölt bérlők részére. Az MB Music & Film
Produceri Iroda által vállalt felújítás a lakás éľtékét jelentősen megnöveli.
A dontés pénzijgyi fedezetet nem igényel.

Kéľjükaza\źhbihatźrozati javaslatelfogadását.



Hĺ,rÁnoz,łTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul ahhoz, hogy Borbásné Köteles Melinda és Boľbás Jőzsefrészére a Budapest VIII',
Kisstáció u. 3. A.lph. I. em. 6. szám a|at1i, I,5 szobás, összkomfortos, 54,83 m2 alapterületrĺ
lakás használati megállapodása _ feltétel bekovetkeztéig, az MB Music & Film Produceľi Iroda
źůta| vál|a|t lakás felrijításának idejéig meghosszabbításľa keriiljön, a lakásra megállapított
haszná|ati dij összege megegyezik a tsudapest Vlll., Koris u. 28. tšzt. 4' szäm alatti lakásra a

bérlők részére megállapított lakásbérleti díj összegével.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l3. augusztus 3l.

2') a Képviselő-testület 88lf013. (III'20.) számű határozatának 2. pontja helyébe az a|ábbi
rendelkezés lép:
a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5' I. emelet 6. szám alaÍti,f szoba -| a|kov kia|akítású, 73,88 m,
alapteľĺiletű, komfortos komfortfokozatű|akás felújítására vonatkozó, 2013. ápľilis f4' napján az
MB Music & Film Pľoduceri lľodával kötött megállapodást f01'3. októbeľ 3l.napjáig
meghosszabbítja, azza| a kikötéssel, hogy amennyiben a je|zett határidő eľedménytelenül telik le,

azMB Music & Film Produceri Iroda kĺjteles a teljes haszná|at időtartamttra vonatkozó hasznźiati
díjat, a Ptk' 301' $ (l) bekezdése szerinti napikötbér kikotésével egyidejűleg megfizetni. Egyben
2013. októbeľ 3l' napjäig mentesíti a |akźĺsra vonatkozó haszná|ati díj, és kötbér fizetési
köteIezettségtől.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto ígazgatőja
Hatáľidő: 2013. augusztus 31.

Budapest, 201 3. július 5. z
Kovács

ugyvezeto
ottó
igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzől
és megbízáqĺĺból:

Dľ. Mészáľ Eľika
aljegyzó
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