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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő-testü let e szźtmára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmeste\Zentai oszkaľ képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|3. novembeľ 20. ..s2. napirend

Táľry: Javaslat lakások felr'ijításáľa a LÉLľK.Program keľetében

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat e|fogadásźůloz minősített szavazattöbb.
ség sziikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi tr
Ilumánszolgáltatási Bĺzottság véIeményezi tr

Határ o zati j av aslat a bízottság szźĺnáľ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlHumánszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtárry a|źsáú.

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testĹilet 17712013, (V.08.) szźmtűhatározatźnak.l4. pontjában dĺĺntĺjtt aĺľól, hogy
az a|ábbi az önkoľmźnyzat tulajdonában lévő lakásokat aLÉLEK-Pľogram keľetében k'ĺvźnja
hasznosítanio ennek érdekében a lakások más célra nem hasznosíthatóak:

clm alapteľület (ď) komfoĺ
fokozat

szobaszátrl

I Bauer Sándoľ u.4. fszt.3 27,58 félkomfoľtos
egy

2. Dugonics u. l l. fsĺ. 1. 29,9 frlkomfortos
egy

3.. Dugonics u. 14. I. em. 20. 31,67
komfoľt
nélküli

egy

4.. Dugonics u. 16. I. em.23. 26,66 komfortos
egy
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5. Kisfuvaľos u. 3. fszt. 6. 31,74 komfoľt
nélküli egy

6. Mátyás tér 2. fszt. 4, 29,4 komfoľtos egy

7. Nagytemplom u. 5. I. l1 26,24 komfoĺt
nélküli egy

8. Nagýemplom u. 5. II. em. 16. 28,29 felkomfortos egy

9. Tömő u.5.fszt.7. 22,9 komfort
nélkiili egy

10. Ttjmő u. 5. fszt. 1l 27,92 komfoĺt
nólküli egy

11. Tömő u 56. fszt. 10. 23,2 komfoľt
nélküli egy

12. Tömő u. 56. I. em. 30. 36,6 komfort
nélkiili egy

Abatározat 16. pontjában felkéľte a polgármestert, hogy nyújtson be támogatási kérelmet az
Emberi Eľőfoľrások Minisztériumźůloz a fenti lakások felújítása és komfoľtđsítása, valamint a
Szeľdahelyi u.^5. sz. a|at1kialakítandó Családos Közĺisségi Szállás 36 m2 alapteľületű lakás,
valamint l8 m2 alapteľÍilehĺ közĺisségi helyiséggel töľténő bővítésének f,rnanszíro zása érdeké-
ben (45.400.000 Ft éľtékben).

il. A beteľjesztés indoka
Szfüséges, hogy a Képviselő-testtilet a20|3. november 20-i Ĺilésén meghozzadcĺntését 5 la-
kás felújításáról annak érdekében, hogy a LÉLEK-programban részt věvők, jelen esetben 5
kliens részéte az önkormźnyzatitulajdonú lakások bérbeadásľa keľülhessenek és az e|fogađott
szakmai progftlm a|apjarl a lÉlpr-pľogľamból tĺirténő kivezetése a klienseknek meskeżdőd-
hessen.

uI. Tényállásĺ adatok
Az Embeľi Erőforľások Minisztériuma tájékoztatasa alapjan a progfttm bővítéséľe vonatkozó
önkoľmányzati kére|mĺink pozitív elbírálása leghamaľabb 2013 decemberében varhat ő, a tá-
mogatás összegéről azonban előzetesen nem fudtak infoľmációva| szolgźúni. A lakások felújí-
tásáravonatkoző önkoľmányzati döntést azonban a minisztériumi támogatás megítélését mę-
e|őzően sziikséges meghozni az a|ábbi indokok miatt:
A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tájékonatásaa|apján jelenleg iigyfele-
ik kĺizött 5 olyan kliens van, akik mrĺľ több mint 16 hónapja laknak 

',člgá|uri 
lakásban és a

Progľamból töľténő kivezetésfü indokolt. A további hosszabb idejű bizonytalanság, várakozźs
jelenlegi mentalis és pszichés állapotukban visszaesést eredményezhet. Az ő esetfüben a
progľam keretében terápiás csopoľtokkat (önsegítő soľstáľs-csopoľt, szocioterápiás csopoľt
stb.), életvitelt tlímogatő szolgá|tatásaikkal (haztartás-gazdá|koďás, gazdá|kodási ismeretek,
iigyek intézésére való felkészítés stb.) elősegítették azon készségeknek és képességeknek a
megerősítését, amelyek a sikeres tarsadalmi integrációnak és a hajléktalanna iaws í;uolĺ ',,"-
szélye mege|őzésének a feltételei. A programban személyre száboft segítséget nylijtottak,
hogy az egyedi élethe|yzethez és a szükségletekhez illeszkeđve, személyes eľőforľásaikľa
épÍthessenek, azokat mozgósítani fudjfü, továbbá önéľtékelésfü helyreáliításźtva|, a táľsas
kapcsolatok kialakulását - javítását segítő készségeik fejlődéséve| parhuzamosan klienseik
felkészĺiltek az oná||ő életvitelľe és lakhatásra.

A Józsefuiíľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont (JCSGYK) az a|ábbi ingatlanok mi-
előbbi felújítását javasolja a kliensek lÉlpr-programból töľténő kivezetése és a lakások
béľbeadás érdekében. A számitások a Kisfalu Kft. adatain alapulnak, melyek a Képviselő-
testĹilet 2013. május 8-i ülésére készült előterjesztés me||ékletében és a Miniszteiiumnak
megktildött támogatási kérelemben is szerepelnek.
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A költségek minden felújítási munkát, komfoľtosítást taľtalmaznak (burkolatjavítás, festés_
mázoláq nyí|ászarők javítása cseréje, elektľomos felújítása, víz-csatoľna háIőzat felújítása,
gźnvezeték felújítása, gépészeti berendezési targyak cseĘe, lakás fiĺtő készülékeinek felújítá-
sa illetve cseréje, lakás komfoľtosítás, elektromos és gtumérő cseľe káľtyás rendszerue, víz-
óraszeľelés), a Kisfalu Kft. bonyolítasi díja a hatályos megbizási szerződésben foglalt méľték-
kel növelésre került (5 %-rő| l0 Yo-ra).

l. Bauer Sándor u. 4. fsń..3. 27,58 félkomfortos I 900 000
2. Dusonics u. 1 l. fszt. 1. 29,9 félkomfortos I 390 000
a
J. Dugonics u. 16. I. em.23. 26,66 komfortos r 8s0 000
4. Mátvás tér 2. fszt. 4. 29,4 komfoľtos 2946 000

5. Nagytemplom u. 5. II. em. 16. f8,29 félkomfoľtos I 205 000

nettó összesen: 9.291.000
tartalék keret

10% 929.100

osszesen nettó: 10.220.100

Ár'ą zĺu 2.759.427

osszesen bruttó: 12.979.527
Bonyolítási díj Kisíalu Kft' részére a Kisfalu
Ęft. és Budapest Józsefiárosi onkormányzat
kô z ĺj t t l é tr ej a t t hat ály o s me gb íz ás i s z er z ő dé s
24.]9' pontia alapián

r0% 1.297.953

Osszesen: 14.277.480

A lakrások lakhatóvá tételétkövetően abérbeadźts egy év határozott időre, előbérleti jog biĺo-
sítasával töľténik tekintettel aľra, hogy abérbeadźts feltételeit a Képviselő-testĹilet megteľem-
tette lakásbérbeadási rendeletében (a lakások felújítása a tervek szerint 20|3. decembeľ 31-ig
befejeződik, eń.követően kerĹil soľ a béľbeadásra). A lakások nem keľĹilnek át a JCSGYK_
hoz, aKisfalu Kft. kezelésében maradnak.

A LÉLEK-Pľogľam szakmai pľogramja szeľint a Pľogram aszolgáIatibérlakásban eltöltött idő
után, a Programban ľésztvevők szálmárahatározott időre, beköltözhető á|Iapottl szociális béľ-
lakást biztosit, a helyi lakásrendeletben foglalt szabályok szeľint. A bérlakásba való költözésre
a Pľogramban való részvétel kĺizĺĺs értékelését követően keľülhet sor' az éľtékelés a szakmai
munkacsoport és a jelentkező ľészvételével történik. A bérlakásban élők arezsi teljes ĺisszegét
kell, hogy Íizessék. A Családos Közösségi Szállásról kĺĺltöző családokra _ alétszám kivételé-
vel _ ugyanezen szabáIyok vonatkoznak. A LELEK-Pont (a szolgálati lakásból való kiköltö-
zés utźn),l évig ahatáĺozott idejiĺ bérleti szerződés Lejártáig utankĺivetéstvégez archabi|itźr
lódott személlyel, illetve családdal, melynek formája életvezetési tanácsadás, konzultáció,
célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az integráció további segítése, valamint a teljes in-
tegráciő megvalósulása. Az utlánkĺjvetést követően a lakhatás megtartásának segítése érdeké-
ben amennyiben a kiköltözőnek sziiksége van további szociális típusú segítségre, azt a Jőzsef-
vaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont keľetein belül biĺosítasľa keľül, hasonlóan
bármelv keľületi lakoshoz.



Iv. A dtintés taľta|mának részletes ĺsmeľtetése
Fentiek alapjánjavasolom, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést a fent megjelölt 5 lakás
felújításával és a felújítás fedezetének biztosítźsttva| kapcsolatban (|4.277.480.- Ft ĺisszeg-
ben), valamint javaslom felkérni a Kisfalu Kft.-t a felújítási munkálatok elvégzésére. Javaso-
lom, hogy a Képviselő-testĺilet hata|mazzafel a polglĺľmesteľt, hogy a Minisztériummal törté-
nő támogatási egyeztetések folyamán kérelmezze,hogy a jelen hatáĺozata|apjźn,tĺiľtént felújí-
tások elszámolhatóak legyenek a megítélendő támogatás terhére.

v. 
' 
A diintés célja, pénzĺĺg;rĺ hatása

A LELEK-Pľogramban részt vevők, jelen esetben 5 kliens részéreaz ö'nkormźnyzatitulajdonú
lakĺsok béľbeadása, és ennek érdekében az 5 |akás felújítása. Ameĺľryiben azBmberi Erőfor-
rás Minisztériuma megítéli a rÉlpr-pľogram bővítésére kapott tĺĺmogatást, abban az esetben
kémi fogjuk jelen felújítás elszámolhatóságát, így ajelen előteľjesztés szeľinti egyszeľi ön-
kotmźnyzati kiadás megtérĹil. A lakások felújítása cisszesen |4.277.480 Ft fedezetet igényel,
melyből.8.000 e Ft a kéménykarbantaľtás dologi e|óirźnyzatmarađvźnyából, valamiĺt 6.277,5
e Ft az otpacsina utca felújít ási e|őirányzat maradványából keľül biztosításra.
A lakások jelenleg nincsenek hasznosítva, így bérbeadásukkal lakbérbevétele keletkezik az
onkormányzatnak.

vI. Jogszabályĺköľnyezet
A Képviselő-testiilet hatásköľe Magyaroľszźry helyi cinkormĺínyzatairőI sző|ő 201|. évi
CL)ooilX. törvény 13. $ (1) bekezdés l0. pontján, valamint a Budapest Józsefuarosi onkor-
ményzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéről
szőLő |612010. (III.08.) számű önkormanyzati renđe|etének 3.$ (4) bekezdés p) pontja, vala-
mint a 22/B $-ában foglaltakon alapul.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

l. az aláhbi 5 önkoľmźnyzati tulajdonú lakást a lÉlpr-program keretében felújítja és a lakha-
tóvá tételfü érdekében szfüséges felújítás költségét |4.277.480 Ft-ban bizosítja, melynek
fedezetéül 8.000 e Ft tisszegben a |1602 címen tervezettkéménykarbantartásdologi etőirany-
zat marađvćnyát,6.277'5 e Ft ĺisszegben a 11601 címen tervezett otpacsiľta utca felújítási
e|őir ény zat maradványát j elci li me g :

clm alapterület (m2)
komfoľt
fokozat

I VIII. ker. Bauer Sandor u. 4. fszt.3 27,59 felkomfoľtos
2. VIII. keľ. Dugonics u. 1 l. fszt. 1 29,9 felkomfortos
a
J. VIII. ker. Dugonics u. 16. I. ęm.23. 26,66 komfoľtos
4. VIII. keľ. Mátyás tér2. fszt.4. 29.4 komfoľtos
5. VIII. keľ. Nagytemplom u. 5. II. em. 16. 28,29 felkomfoľtos

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 20 13 . novembeľ 20.

2. ahatźltozat l. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmĺĺnyzatkiadás ||602 cím dologi, kémény-
karbantartás e|ókźnyzatrő| _ kcitelező feladat - 8.000,0 e Ft-ot, a I|601 cím oęacsiľta utca
felújítási _ cinként vá||a|t fęladat - e|őirźnyzatnól6.277,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11602 cím
|akőházfelújítas, LÉLEK lakások felújítása_ önként vállalt feladat - e|őiianyzatáta.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. november 20.



J.

4.

5.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat az onkoľmanyzat20|3. évi költség-
vetésének módosítása soriín vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: a ktiltségvetési ľendelet következő módosítása.

felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft. tigyvezeto ígazgatőjtĺt ahatározat |.
pontjában meghatérozott lakások felújítására vonatkozó váI|a|kozási szerzóđések megkötésé-
ľe.

Felel ő s : Ki sfalu Józ sefu aro si Vagyong azdá|ko đő Kft . ügyve zető igazgatőj a
Határidő: 20|3. november 30.

felkéľi a Kisfalu Józsefuáľosi VagyongazdtĺIkodő Kft. ügyvezeto ígazgatőját,hogy ahatározat
1. pontja szerinti felújítási munkálatok befejezését követően gondoskodjon a lakások bérbe-
adásáról a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetőjének javaslata aIapján
azon jogosultak részére, akik a LELEK-Programban meghatátrozott feltételeket teljesítették.

F elel ő s : Ki sfalu Józsefu aľo si Vagyong azdá|ko dő Kft . iigyve zető igazgatőj a
Hataľidő: 20|4.január 1 5.

felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy az Emberi Erőfoľľások Minisztériumával a lÉrBr-programmal
kapcsolatosan folytatott tźlmogatźtsi egyeztetések során kére|mezze a jelen határozat a|apján
tĺiľtént felúj ítások el számolható v áL téte|ét.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. novembeľ 20.

A döntés végrehajtásáú végző szenĺezeti erység: Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdźlkođő
Kft., Pénz.igyi Ügyosztály, Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ

Budapest, 20|3. novembeľ 07.
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Törvényességi ellenőľzés:
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