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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságvéleményezi

Humánszo l gáltatási B izotts á gv éIeméĺy ezi

Határ ozati i avaslat a bizottsás' számźra..

Tisztęlt Képviselő-testület !

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefiláľosi onkoľmányzatkizárő|agos tulajdonában lévő, Budapest
VIII., Tolnai Lajos utca 2I. szám alatti éptiletben 2013. novembeľ 28-źn az esęti órákban, annak
tetőterében túz keletkezeÍt. A tűz teľjedését anagy eĺőkkel érkező Katasztrófavédelem megfékezte, illetve
eloltotta. Az épület kii'irítése megtörtént, az oltás tltáĺ a statikai vizsgálatok megtörténtęk, az e|őirt
veszélýelenítések ľészben megtörténtek. A lakók elhelyezésévelkapcsolatos eljárás megindult.

il. A beteľjesztés indoka

A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos ltca2I. szám alatti épület felújításának szükségessége, valamint a
katasztrőfa helyzet kĺiľülményeinek ismertetése, illetve az érintett lakók elhelyezésével kapcsolódó
intézkedések ismertetése és a koltsések meshatćIrozása.



ilI. Tényállási adatok

Ingatlan és épület jellemző adatai:

Az ingatlan - hľsz 34933 - Jőzsęfvátos Magđolna-negyed elnevezésű vĺĺľosrészében, a Tolnai Lajos
utcában annak Bérkocsis utca - Déri Miksa utca kozötti szakaszćĺnta|á|hatő. Az épület 1890-es években
épült, hagyományos szerkezetutég|a épület, 5 szintes (pince + fĺjIdszint + 3 emelet),439 m. alapteľülehĺ.

Az épületb en 28 daľab lakás és 3 darab üľes, alagsori elhelyezkedéstĺ nem lakás cé|jfua szolgá|ő helyiség
Ía|źihatő'

A lakások alapterülete 16 és 57 
^, 

ko,é esik, az ĺjsszes lakás alapteľületének át|agáttekintve egy lakás
terĹilete 32 m".

A lakások komfortfokozat és szobaszám szerinti megoszlása:

Szobaszám
Komfortfokozat

Osszesen
szĹikséi|akás féIkomfort komfortos

1. 7 't 24 f,6

r,5 1. 1

2 1 1.

osśzesen 1 T f6 28

B ér l e mé ny has zno s ít ás i adat o k.'

Béľletidíj/hasznólati díi elmaradásc k:
nlmäŕadáś

o,ssześéń
Nincs

Hátra!ékóś
B,éśl|.Íätf iżé.té,śéś
l;l. ll::ihätŕälékoš l ,:l.''l

]. szobás, szi.ikség 1. 1

1szobás, félkomfort 1. ,1

]- szobás, komfort 1.1 8 5 f4
1..5 szobás, komfort 1_ f.i

2 szobás, komfort 1 L

Osszesen 1_3 9. 6 28

A lakások darubsztlma szeľinti elmaradások aľ ány a: 53,57 oÁ

Miis z aki kárj eĺ e nt é s, kap c s o l ó dó int ézke dé s e k :

A tuz elsősorban az épulet utcai éptiletszárnyát érintette, de ľészben a csatlakozó jobboldali udvari
épületszárny padlásteľére és a baloldali lépcsőház lefedésére is kiteľjedt.

A ttlz az épulet padlásterében keletkezet, az épület utcai szárnyának jobboldali teľületén és az eŁthez
csatlakozó udvaľi szárnyélnak egy kb. 8 méteres részén a faanyagu tetőszerkezet (ťedélszék) nagy része

Szobaszám
Hasznosított Nem

.-hasznQsított,
üŕéš/häsväték

osszešen
JCN Bérlő

slükśés 1 1_

I 8 1.6 I f5
1;5 I 1.

2. I 1

N e ml 
l ! 
äk"á śl:'hetýisé g 3 3

.ośśieśě'n 8 L9 1+3li 28+3

JCN: jogvím nélküli laki



teljesen leégett, a baloldali rész súlyosan károsodott. A III. emelet feletti födémľész és a lépcsőház fe|etti
fafödém is súlyosan káľosodott atuzsorán

Ab,lz továbbteľjedésének megakađá|yozása érdekében végzett oltás során az o|tőviz egyrészt eIźntatta a
padlás fölötti födémeket, másrészt az áttzott födémfeltcjltés tĺibbletsúlya tovább terhelte a födémeket a
lehulló elé gett teto szerkezeti elemekkel e gyritt.

Minđezen hatások miatt az épületbe töľténő bejutás, további munkavégzés és karelháľítás éľdekében a
közös terĹiletek fölé nyuló égett tetőszerkezeti elemek eltávolítását az épuletlezárźsa mellett az ÉPKAR
Zrt.2013. 1|.29-én a statikus szakértő útmutatása alapjáĺ veszélýelenítette, az éIetvęszélyessé vált II'
emelet feletti födém aládúcolását a statikus szekéľtő teľve alapján 2013. II.29-30-án elvégezte.

A túzesettel érintett terület nagysźęa az utcai szźrny és a csatlakoző udvat és lépcsőházi számy
alapteľületével egyútt 200 m".

A tűzeset soľán a fodémszerkezet károsodása miatt éľintett lakások:
III. em. 1. (tetőszint) 29,7 m2

39,0 mf
25,0 m2
19,0 m2
53,0 m2

Az o|tőviz bejutása miattbeázott lakások:

II. em. 1.

II. em.2.
II. em.3.
II. em.4.

[. em. 1.

I. ęm.2.
I. em.3.
I. em.4.

3J,0 mZ
25,0 mZ
77,0 m2
54,0 m2

A további szükséges veszélýelenítések és állagvédelem jellegű munkák az épületben:
- a károsodott feđélszék elemek bontása,
- zźľ őfo démek letakaľítása töľmel ékęktől, tetőcseľepektől,
- megtámasztás nélkül maradt kémények visszabontása,
- megtámasztás nélkül maradt tuzfalak, macskalépcső visszabontása,
- ideiglenes tetővédelem kiépítése,
- zźnőťodém feltárása statikai és faanyagvédelmi vizsgá|athoz.

Az épület gáze|Iátásbő| kizárásra, az e|ekttomos hálózatről lekapcsolásra, mig a vezetékęs vízhźiőzat
Iezárásrakerült. A gázellátás visszaállításźůloz sziikséges a felújítási terv elkészítése, a szükséges munkfü
elvégeztetése, engedélyeztetése, melynek lezárulása 2 hónapos átfutással tervezhető (különĺis tekintettel a
az év végi, iinnepi nyitva tartásokľa)'

Az elektľomos ellátás visszakapcsolásához a htiőzat teljes köni felülvizsgálata és annak eredménye
alapjtnazépuletháIőzatának javitásaszfü séges.

Y íze|Iźtźs azonla| b izto sítható.

A tetőtér tehermentesítését, takańtźsát követően kenil soľ a ftidém zarőťođém statikai és faanyagvédelmi
vizsgźt\atźra, mely meghatározza atovábbi beavatkozások szükségességét. A statikai vizsgá|at kiteľjed az
éptilet általános statikai vizsgźiatára is.

A zźľőfodém ideiglenes megvédésre keľül, a végleges he|yreáIIítás levéltáľi tervek figyelembe vételével
tervezést és építéshatósági engedélyeztetést igényel.

A felsorolt veszélýelenítési, káreLhźltítási, ideiglenes védelmi és helyreállítási munkák becstilt költsége
tervezéssel, engedélyezéssel, bonyolítási és műszaki ellenőľi díjja| -59,4 millió Ft + Áfa.



- a károsodott fedélszéki elemek és tetőhéj veszélytelenítése, bontása,
ztĺrőfođémek letakarítása tormelékektől, tetőcserepektől, megtámasztás nélkül
maradt kémények visszabontása, megtámasztás nélkül maraďt tuzťalak,
macskalépcső visszabontása' zárőfođém dúcolása lakásokban és lépcsőházban:

-2 m1lLiő Ft + Afa.

- ideiglenes tetővédelem kiépítése: -1.5 millió Ft + Afa'

- fedélszék, tetőhéi úiiáépítése: -10 millió Ft + Afa.

- szüksée szerinti zárőfödém csere: -8 millió Ft + Afa.

- zárőfođém fęItárźsa statikai és faanyagvédelmi vizsgá|athoz, tervezés,
en g e dé lyezteté s tető c s e r éhez, zźt őfo dém c s eréhez' gázv ezetékhez,.

- 2 millió Ft + Afa

- stLzv ezetékek cseľéi e : -4 millió Ft + Afa

- elektľomos fő és fosvasztói vezetékek szüksés szerinti cseréie: -5 millió Ft + Afa

- károsodott lakások belső helvreá||ítása: -2 millió Ft + Afa

-14 millió Ft + Afa

- tuzfa| - Tolnai Laios u. 19. szám Bĺjlcsőde felöl - hőszigetelt felúiítása: -7 millió Ft + Áfa

-3.9 millió Ft + Afa

Epúlet veszélytelenítésével és a kármegelőzéssel összefl,iggő feladatok, valamint a rendeltetłlsszeriÍ
miÍszuki óllapot visszaáĺlításának érdekében végzett javítási és felújítási feĺadatok kal*égeinek
munkane m e nké nt i s z ámb av é t e I e..

Mindösszesen: - 59.4 millió Ft + Áfa

A fentiekben meghatározott kivite|ezési folyamatokhoz javarészt tervezési feladatokľa, engedélyeztetési
eljárásra van szükség, ezért a kivitelezések teljes folyamata kb. 8 hónap múlva záróđhaÍnakle.

Epület bontása

A dontéssel összefüggő méľlegelés érdekében viszonyításként Kisfalu Kft által előzetes becslés a|apján
meghatározásľa keľült, a károsodott épület teljes elbontásának becsůilt kii|tsége, me|y az alábbiakat
tartalmazza:

épületbontást, a teĺekhatárok kerítéssel torténő lezárását és a szomszédos
úiépítésii balcsőde maradó tűzfalának a védelmét.

-55mittióft+Áía

- bontási tervké,szítés, engedély eztetés, bonyo lítás, műszaki ellenőľzés : -3.8 millió Ft + Afa

MindiisszeS€Il3 - 58.4 millió Ft + Afa

A bontás megvalósulása soľán, a bérlők sorsát is jogilag és véglegesen rendezni kell, ami egyrészt
végleges elhelyezéssel, illetve béľleti jog megváltásával érhetünk el.

Jelenleg a bérlők szánđékát nem ismeľve kiindulásként minden lakás tekintetében bérleti jog megváltással
kalkuláltunk, a gyakorlatban megismert viszonyszámok alkalmazása mellett, me|y az onkormányzati
rendeletbeben előíľt foľgalmi értékbecslést nem helyettesíti. A|ka|mazásakizfuő|ag a dĺintéshez szükséges
nagyságľendek felállít ása miaÍt töľtént.

A lakott lakások összes alaptterülete:866 m2

Az ingat|an elhelyezkedésenek. az épu|et állapotának, a lakások komfortfokozattnak megfelelő fajlagos
érték, átlagosan 150 eFt/m, értéken került számíttsra.

Ammennyiben a fenti ađatok a|apján, a bérleti jog megváItćrsánáI a 100%-os forgalmi éĺték kategőritĄa
keľril alkalmazásľa,u1y u becsülhetőmegváltás összege, mely tájékozÍatő je|Iegu:

866 m2 * 150.000 eFt/m2 : 129.900.000,- Ft



A bontás és a béľleti jog megváltás bruttó költségei együttesen:

74,f mEt + Í29,9 mFt :204.1 milliĺí Foľint

összegľe becsülhető.

A bérleti jogviszonyok rendezése során lakásfelajanlás is lehetőség, melynek soľán az e|helyezésbe
bevont lakások felújítási költségét mindenképp kalkulálhatjuk, melynek költségei jelen előterjesztésben
taIáIható,későbbiekbenkifejtetttáblázatbanta|áI|hatő.

A kiüľítés során, gyakorlati tapaszta|atok alapján vegyesen szerkezetu megoldás rea|izćĺIődhat, melynek
arányait jelenleg nem lehet megbecsülni.

Kiürített épület őrzĺźse :

Az épület |ezźlrásra keľült, a Budapest VIII. kerületi Rendőľkapitányság atuz oltását kovetően,2013,
december 2. reggeléig a helyszínt biztosította. A ľendőľségi helyszíni biztosítást követően a Józsefuáľosi
Polgáľmesteri Hivatal megrendelése alapján az épi|et órzése biztonsági szolgá|attal folyamatosan ellátva.

Káresemény kapcsán a Polgármesteri Hivatal és a Kisfalu Kft' folyamatos belső szakmai egyezetések
során kialakult kĺjzös szakmai álláspont alapján, a gyakorlati szempontok valamint elszámolási okok
míatt az őrzés megrendelését, ellenőrzését és kapcsolatos elszámolásokat indokolt a Kisfalu Kft.-hez
ľendelni.

Ennek érdekében 20L3. december 5. reggel 8 óľától, folyamatosság biztosítása mellett az őrzésse|
kapcsolatos feladatok Kisfalu Kft. látja el.

Az órzés folyamatosságának biztosítása mellett, 2013. december 5 - 2OI4' jarrufu 3 1. kĺjzĺjtti időszakban
(57 nap) az épi|et 24 őrás, őrzési költsége:

900 Ft/óra * 57 * 24 őĺa:1.231.200,. Ft + ÁFA
Jelen összeg kiegészítése szükséges, tekintettel arra, hogy biztosítani kell az oľzést ellátó szeméIyzet
részére mobil wc-t, valamint melegedő konténeľt. Ezen technikai eszközöket a az órzésjelenleg is végző
Táľsaság (Atalian Kft.) biztosítja, melynek külĺjn költségei megnevezett időszakľa az a|źtbbiak szerint
alakul.

Őrkonténeľ: 19500,- Ft + ÁFA l 4hét,mely a|apján: 3 * 19.500,- + ÁFA:58.500, Ft + ÁFA
Takaĺítás és szállítás kĺiltsége: 7.500, Ft + ÁFA
Mobil WC felállÍtásának költségét az őrzést e||átő Taľsaság vá||a|ja, csak ki és visszaszállítás költségeit
harítjatovább megrendelő felé, melynek költsége 70.000, Ft+ÁFA.

Fentiek alapján a sérült és kiürÍtett épület őľzésének teljes ktiltsége: 1.367.200, + ÁFA
A lakók átmeneti elhelyezésekén jelölt Budapest VIII, Bezeľédi 3-5. épületben ta|á|hatő, jelenleg
átmeneti szállásként hasznosított KatasztľĺĎfavédelem oktató helyiségcsoport őľzésének feladatait is
a Kisfalu Kft.-hez szükséges rendelni az átmenetí sztů|źs biztosításanakidőszakfua.

Vaľhatóan 15 napos időszakľa lehet számítani, de tekintettel a lakók elhelyezését szo|gá|ő átmeneti
lakások helyreállításának időszfüségleteire és a felújítás során felmenilhető egyéb nem várt műszaki
problémákľa tekintette| 2014' január 2-igtervezhető melynek költségei az a|ábbiak:

Az őrzés folyamatosságának biztosítása mellett, 2013. december 5 . 2014. január 2. kozotli időszakban
(28 nap) a helyiségcsoport 24 őrás őrzési költsége:

900 Ftióľa * 28 * 24 őra: 604.800,- Ft + ÁFA
Az orzés mindkét objektum esetében, amennyiben az őrzésre nincs szükség, űgy a szo|gáItatás 24 őrán
beltil, írásos felmondással megszüntethető.



Biztosítás.'

A káľesemény az onkormányzatta| szerződcjtt Biztosító felé töľténo bejelentése megtörtént (kárszám:
GPI30277469). Biztositőná| a kártérítéssel kapcsolatos folyamat hivatalosan megindult, kárszakértoi
szemle megtörtént.

Jelenleg akárĺendęzéséhez szükséges és a Biztosítő á'ItaI kért további

. ľészletes és tételes árajánlat a bontásra,

. részletes és tételes áraján|at a ideiglenes tetőépítésľe,

. tuzesettel összefiiggő rész\etes és tételes árajánlat a teljes helyľeállításra,

. tuzoItőságĺhatározat,

. a|aprajzazépi|etrő|

dokumentumok összegyújtése, összeállítása és megküldésének előkészítése van folyamatban.
A káľtéľítés tisszege jelen szakaszban nem ismeľt.

Eseméľry leírása:

Tárgyi éptilet tetőterében f0I3.11.28-án, az esti órákban túz keletkezett, melynek teľjedését a nagy
erőkkelkivonuló Katasztrőfavédelem megakadályozÍa, illetve eloltotta. Az épületben lakók kimenekítése
megtörtént, személyi séľülés és halálęleset szerencsére nem volt' A tuzet előiđéző okokľól hiteles
információ jelenleg nincs, atúzvizsgálati jelentés elkészítése folyamatban van.

A kimenekített lakók az átmeneti szállások beüzemelésének, valamint az osszęírások idejére egy fiított
autóbuszban keľültek elhelyezésľe.

A Kisfalu Kft helyszínen tartózkodó munkatáľsai a helyszínen taľtozkodó lakókkal felvették a
kapcsolatot, melynek során egyrészt a jelenlévő lakók és elérhetőségeiknek összeírása, másrészt a
azoma|i elhelyezési igények számbavlétele történt meg.

Azon személyek részére, ak1k az éjszaka folyamán nem tudtak fedet helyre keľülni, azok részéTe a, a
Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősttg Közép-Pesti Katasztrőfavédelmi Kirendeltségének oktató
központjában kerültek, mely a Budapest VIII. Bezeľédi u' 3 és 5 szám alatt taláIhatő elhelyezésre'

Az ideiglenes szállás befogađóképessége 15 fő, melynek lehetőségéve| 12 fő é|t.

Az osszęírás során tett nyilatkozatoka|apjannégy csopoľt alakult ki.

Az első csoportba azok tartoztak akik egyáIta|án nem tudták megoldani, átmeneti jellegeggel sem
lakhatásukat, ezért átmeneti szá||ásta igéný tartottak. Ebbe a csoportba keľĹiltek besorolásra azok akik 1

héten belül kértek elhelyezést, mivel csak néhány naptatudtják megoldani lakhatásukat.

Azonnali elhelévezést kéľt
Tolna Laios utca 21. félemelet 8. 1fő azonnal

Tolna Laios utca 2r. emelet 8. 1fó azonnal
Tolna Laios utca 21. emelet 6 1fő néhánv napot követően

Tolna Laios utca fr. emelet 7 3 fő (1 kiskorú) azonnal
Tolna Laios utca 2r. emelet 5 3 fi5 (I kiskorú) néhánv naoot követően

To na Laios utca fr. 2. emelet 8. 4 fő (2 kiskoľú) azonnal
To na Laios utca fI. 2. emelet 4. ffő azonnal
To na Laios utca 21. félemelet 9. 3 fő (f kiskorú) néhánv napot követően

To na Laios utca 2l félemelet 10. 3fő néhánv naoot követően
To na Laios utca 2l 2. emelet 5. 2 fő (I kiskorú) néhánv napot követően

Azonnali elhelyezést igényelt: 5 lakásból mindtisszesen 11 fő.
Néhány napon beliili elhelyezést kért: 5 lakásbóI mindłisszesen 12 fő.

Az eseméný kĺjvető napon - 2013. novembeľ 29-én _ a lakók éľtesítése megtörtént, a Józsefváľosi
onkormányzat és a Kisfalu Kft' jelölt munkatársai, a Budapest VIII, Bezerédi utca 3-5. szám a|aÍti



átmeneti szálláson általános tájékoztatás tartottak az ęIIátássaI és az elhelyezésekkel kapcsolatosan. A
tájékoztatő Iezárásakéĺt az e|heIyezésekkel kapcsolatos nyilatkozatok véglegesítése, és az adatok
pontosítása ismételten megtörtént.

A második csopoľtba azoĺ szemé|yektaftoznak aki rövidtávon (maximum l-2hétig) meg tudják oldalni
s aj át é s c s aládtagj aik l akhatás źtt, e|he|y ezé s ét.

Rövid távon elhelévezést kért
Tohra Laios utca f1 l. emelet 9. 2 fő(1 kískoľri)
Tolna Laios utca f1, f. emeletl. 1fó
Tolna Laios utca 21 2. emę|etf. f f(' (| kiskorú)
Tolna Laios utca 21, 2. emelet 1 ffő
To na Laios utca 2I 3. emelet I 3 tő (| kiskorú)
To na Laios utca fI félemelet 6. 4 fő (f kiskorú)
To na Laios utca 2I felemelet 12. lfő
To na Laios utca 21 f . emelet3. ffő
Rtivid távon (|.2héten belüt) elhelyezést igényelt: 8lakásból mindiisszesen 17 fő.

A harmadik csopoľtba azon személyek 1artoztak akik hosszabb távon, akáľ több hónapľa is megtudják
oldani saját maguk és családtagjainak elhelyezését, lakhatását.

Több hónapon keľesztül lakhatásáľĺól gondoskodni tudĺi, elheléyezést nem kérők

Elhelyezést nem igényelt: 6 lakásbĺól mindösszesen 6 fő.

A negyedik csoportba azon személyek tartoznak, akik nem voltak elérhetők abe|yszíĺen, i|Ietve azőta
sem tudtunk velük kapcsolatba

Tolnai Laios utca 2l l. emelet 3. nem elérhető

Tolnai Laios utca fI félemelet 4. nem elérhető

Tolnai Laios utca 21. 1. emelet 2. nem eléľhető

Nem elérhető, nem jogosult: 3 lakásból mĺndösszesen 4 fő.

Elhelyezó s s el kapcs o l ato s inté zke dé s e k:

A káreseméný követo napon, az e|he|yezéshez azoĺlna|, vagy rövid időn beliil bevonható lakások
számb av étele m e gtö ľtént.
Azonna| hasznosítható krízislakás csak 1 daľab van - Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca 8. -, mely
lakást senki sem fogadta el, hivatkozva aĺ.nak teleprilésen belüli elhelyezkedésére, illetve méretére, az
épület lakóközöss é,g&e.

n n

Tolnai Laios utca 21 1. emelet 4. fő 7-2hőnao
Tolnai Laios utca f1 2. emelet 6. fő l-2 hónao
Tolnai Laios utca ft. 1. emelet 1 fő több hónap
Tolnai Laios utca 21. f . emelet9. fő több hónap
Tolnai Laios utca 2r. félemelet 5. fő több hónao

Tolnai Laios utca fl félemelet 3. fő tobb hónap



Allományban lévő, azonnal költözhető lakások kozi|, a gyermekes családok részére Kisfalu Kft. az alźhbi
elhelyezési j avaslatot tette :

r/7. - Lujza utca 26. ll.
emelet 8. sz

Felajá n|ás:

2013.Xil.02.
2013.Xl|.03. án
EIutasította, válIa |ta a

váró|ĺstát.

rls. - Dankó utca 34.
w/s.

FeIaján|ás:
2013,Xil,02.

2013'X||.03. án
EIutasította, vá||a|ta a

vá ró | istát.

2/8. -Dankó u. 20. ||

emelet 7. sz.
FeIaján|ás:
2013.Xil.02.

Elfogadta, Kö|tözés:
2013.12.03.

Fe. 9. - Dobozi u. l-7.

Fsz.5.
FeIajá nlás:
2013.Xil.02.

201-3.XIl.03. án
EIutasította, vá |la|ta a

váró|istát'

Fe. 10. - Orczy u.31..lll/4.
(3 nap)

FeIajá n|ás:

2013.Xil.02.

nem jelent meg, ez
idáĺg nem
nvilatkozott

2/s. - Práter u' fo/a,
fsz.3. (3 nap)

Fe Iajá n |ás:

2013.Xil.02.

függőben kö|tözés
várható
ideje:
2013.rz.Os

osszegezve atárgyi éptiletben Iévő 28lakásból egyelőre csak 1 család került elhelyezésre, illetve 1 lakás
üres, ľĺjviđ határidőn belül további 16 család elhelyezését kell biztosítani. Hosszabb távon a
kármegelőzési és helyreállítási munkálatok fiiggvényében aktlr további 10 család elhelyezését is
biztosítani kell.
A ľovid határidővel elhelyezendő 16 család érdekében a műszaki bejárás eľedményeként, a rendelkezésre
álló lakásállományból néhany munkanapon belül lakhatóvá tehető, alábbi táblázatban megrlevezeLĹ 17

lakást iavasolta a Kisfalu Kft. kiielĺjlésľe.

ssż cím inz szobá Kofifortfok: |ogi
iellége

takhátóvá
. 'ltétel;'. ''

l.iĺeu6.ŕtil
.: 

..becsült

münkáĺap

1 Dankó u' 7 'fszt' 4. 29,24 egy összkomfortos Onk. 203 500 1

2 Dankó u' ].6. 1' em' 6. 24,7 pflr
"bJ összkomfortos Onk. .i3BB 366 2

J Dankó u'20,2, em,2, 46,4 kettő komfoľtos Onk. 39,L;974 z
+ Dankó u. 30' fsz. 5. (fsz.3.) 26,61 Fqf

'öJ komfortos Onk. 467;995

5 Dankó u' 34' II' em' 4. 32,74 pgf*bJ összkomfortos Onk. 858.,000 2

6 Dankó u. 34' II. em' 8' 32,45 egy összkomfortos Onk. 9,79:000 4
a Dankó u. 40. III. em.4. 35,64 egy összkomfortos Onk. .,770 000 4

8 Diószegi S. u. 15. ||' em.24' 29,1.7 ew ĺisszkomfortos Th. i 440 000 2

9 Diószegi S. u. 1.5. II. em. 29. 23,91 eqr"bJ összkomfortos Th. ', 561:000 3

L0 Diószegi S. u. 1.5. II. em. 30. 25,93 eqf
"bJ ĺisszkomfortos Th. 561 000 5

1.1 Dobozi u.L7.fs2.5. 24,5 cql
'öJ komfortos Onk. 440 000 2

1.2 |ózsef u. 47 ' |. em' 3' 27,3 ew összkomfortos Önk. 26.5 430 L

13 Kőris u. 1'0 /a.I' em. 7 ' +/ egy komfortos tnk. 946 000 4

L4 Nap u. 21.2. em. L1.. JO kettő komfortos Onk. 2 402 840 IJ
1ŕ
l-J Üllői út 5B. II. em. 22. 40,s egy + fél összkomfoľtos Onk. 1 980 000 l0
L6 Vajdahunyad u. 23. II. 3. 29 po\/

"bJ összkomfortos Th. 110 000 I



Vajdahunyad u. 23. llI. 2.

kÍu itelezé si n'ettó,kćĺlts ég ij ś sze sen

KISFAL'U Mííszaki bonýolítási dí

B érl eti díj aĺďhas znóI ati díj ak:
A kiüľítésre került lakások bérleti díjának szám|ázása2013. decembeľ l-től megtörtént, illetve a bérleti
szerzoďések szüneteltetésének előkészítés folyamatba került. Az átmeneti lakások esetében a béľlő
hasznáIati díjat koteles fizetni. Amennyiben a ľendeletben előírt hasznáIati díj mértéke nagyobb, mint az
eddig ťĺzetett bérleti díj, ahasznttlati đíjat csökkenteni lehet, tekintettel arra, hogy abérlő önhibáján kívül
keľült kialakult helyzetbe.
Azon esetben, amikor ahasznáIati díj mértéke, meghalađja a koĺábbaĺťĺzetett béľleti díj összegét,így a
bérlők anyagi teľheinek enyhítése céljából javasolt a bérlakása utáĺ ťlzetett bérleti díj mértékének
megfelelő haszná|ati díj megállapítźsa. Azon esetekben, amikor ahasznáIati díj összege kevesebb, vagy
azza| megegyező, mint a bérlakás utźn ťlzętett bérleti díj mértéke, a béľlő tészéte a rendelet áIta| előírt
hasznáIati díj me gál l ap itása céIszeru.
Az ćimeneti lakásba kihelyezett lakások esetében az átmenęti jelleg miatt a hasznźiatba adott kozmuőrźk
nem keľülnek átírásľa a bérlők részére, így a kapcsolatos közműszám|ák továbbra is a Józsefuárosi
onkormányzat nevéte érkeznek, mely díjakat ahasznáIő tészére sziĺkséges továbbszámIázni ahasznźiati
díjjalegyiitt.

Elehľomos radiátorok, ĺőzőlapok biztosítása:
Amennyiben az épúIet elektromos rendszeľének javítása megtörténik és egyéb mtiszaki akadtiy nincs,
ugy az épület részleges hasznźiatba keľülhet, így avisszaköltöztetések megkezdődhetnek. A eź,zkizźrźsa
miatt viszont a frĺtési és főzési lehetőség csak elektromos hźiőzatrőI megolđható, ezért elektľomos
radiátoľokľa, valamint elektromos főzőLapoka |esz szükség.
Részleges visszaköltöztetés az épulet hátsó traktusában, a foldszinti, és első emeleti szinteken lévő
Iakásokba töľténhet. A Kisfalu Kft. becslése szeľint legfeljebb 15 lakásba kötözhetnek vissza, ezért
lakásonként2 darab olajrađiátor és egy 2 lapos elektromos főzo|apbeszerzéséről kell gondoskodni.

Fentiek a|apj án a b eszer zés költsé gei :

olajľađiátor: 30 db * 9.000 Ft + AFA :2]0.000. + AFA
fózo|ap: 15 db * 8.000 Ft + ÁFA: 120.000. + AFA

Egviittesen: 390.000. Ft + ÁFA

Kalrcztetéssel kapcsolatos kometlen intézkedések és kaltségek:

Koltoztetĺźs, szállítás :

A lakók kiköltöztetése soľán a személyes holmik és lakhatáshoz szrikséges beľendezési tárgya| szźilítása,
e setle g ttľ oIása szüksé ge s, melynek költsé gei az onkorm tny zatot terheli.
Szállítást ahétkoznapi gyakoľlatban Kisfalu Kft által igénybe vett, közbeszerzési eljáľásban kiválasztott
Taormina Kft szolgá|tattsáva| javasoljuk megoldani. A lakások szemléje során a lakókkal torténő
egyeztetések és tapasztaltak alapján, a ki és visszakölttiztetés költségeit bruttó 1'6 millió Foľint éľtékľe
becsülhető.



Csomagoló eszkĺ;zok:
A költözés során, csomagolásnál szükség lehet csomagoló anyagokĺa mely teljes kitirítés esetén,
át|agosan lakásonként kerekítve bľuttó 8 eft łisszegű kiiltséget jelent. Ezen kĺiltségekbe mintegy 10-
ĺ2 kozepes méľeťú kartondoboz, I0-I2 eľosített papirzsák és néhány méter zsugoľfólia tartozhat. A
lakások számát figyelembe véve a teľvezhető költség összesen: 26*8.000.Ft -| AFA: 208.000"- Ft +

AFA

Has znál hąt atl anná v ál t b er e ndez é s ek, l o mo k kiür ít é s e :

A kiiiľítéssel kapcsolatos sérült, hasznáIhatatlan berendezésitárgyak és lomok is kezelést igényelnek. A
megvalósult kiköltöztetés soľán a lakásb^an elázott, megséľült haszná|ati eszközöket, lomokat kellett
elhelyezni, melynek érdekében egy 8 m, konténer épület előtti elhelyezésével keľült megoldásra. A
köztertilet foglalás érdekében a szükséges intézkedés meg1öľtént.
Javasolt a kiköltöztetések folyamán további konténeľ elhelyezésével számolni. A konténer kihelyezésének
és elszállításának tervezhető költsége bruttó 50 eFt/darab. A kiszállított és a továbbiakban javasolt, így
együttesen két 8 m3 konténeľ esetéi bruttĺó 100 eFt tisszegű kiiltséget ielent.

Iv. Dtintés taľtalmánakľészletes ismertetése

A Képviselő-testület dont arľól, hogy a Budapest VIII., kerület Tolnai Lajos utca 2I. szěm a|atti,
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant teljes köľűen helyľeá||itja az alábbi ktiltségek szeľinti
megosztásban' és dönt a költségek fedezetének biztosításáról.

Épi.iIet felújÍtás

Átmeneti |akások |akhatóvá téte|e (1.7 db)

KiÜrített épi.ilet ,őrzése + technikaĺ ko|tségek

Átmenetĺ szá|lás őrzése
EIe ktro mos ra d ĺátorok, f őző|apok beszerzése

Koltöztetés, szá|lítás kö|tségei

Kö|töztetés, csomago|ó eszkozök
Lomta Ianítási kö|tségek

8 s00 000

s0 900 000
lf 943 864
t 367 fOO

604 800

390 000

1 300 000
208 000

80 000

10 79s 000

64 643 000

1,6 438707
7736344

768 096

495 300

1 65L 000
264 L60
101 600

2013
20L4
2013

f01,4

2013
2013

20L3
f013
zo13

Épü|et kárveszély eIhá rítás

76293 864 96 893207

24026 664 30 s13 863

52267 200 66 379344
76f93864 96893207

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

A Budapest VIII', kenilet Tolnai Lajos utca 2I. szám a|attí, önkormányzatí fiJ|ajdonban lévő ingatlan
teljes köľű helyreállításának és az ę|őteľjesztésben ismeľtetett költségek összesen bruttó 96.893.207-Ft,
melyből 2013. évre bruttó 30.513.863- Ft biztosítása sztikséges és a 2014. évre bruttó 66.379,344- Ft
cisszegre előzetes kötelezettségvállalás szükséges.

VI. Jogszabályi kiirnyezet ismertetése

Mötv.23.$ (5) bekezdés 14. pontja és a 107. $ alapul a Képviselő-testtilet döntése.

2013 év

2ot4 év

10



Ha,rÁnoza,Tl J,ĄvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. a Budapest VIII., keľiilet Tolnai Lajos utca 2I. szźlm alatti, önkormányzati tv|ajđonban lévő
ingatlant teljes köľűen helyľeál|ítja az alábbi koltség nemek és koltségek szerinti megosztásban,
oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos valamennyi feladatelláttsźpa| a Kisfalu Kft.-t bizzameg.

Epü|et kárveszé|y eIhá rítás

Épü|et fe|újítás

Átmeneti lakások |akhatóvá téte|e (17 db)

Kĺürített épÜ|et őrzése + technikaikö|tségek
Átmeneti szál|ás őrzése
Ele ktromos rad iátorok, f őző|apok besze rzése

Kö|töztetés, szá||ítás kö|tségei

Kö|töztetés, csomago|ó eszközök

Lomta Ia nítási költségek

8 500 000

s0 900 000

12 943 864
1.367 fOO

604 800

390 000

1_ 300 000

208 000

80 000

10 79s 000

64 643 000

1.6 438707
1.736 344

768 096

495 300

1 6s1 000

264 160
101 600

2013
20L4
201.3

f01.4

f01,3

fo13
fo13
2013
2013

a)

76293864 96893207

Felelős: Polgármesteľ, Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 2013. decembeľ 04.

2. ahatátozat 1. pontjában foglaltak miatt:

az onkoľmárryzat kiadás 11601 cím dologi eloirányzatán belül - ĺjnként vźi|a|t feladat -
kihelyezett szelektív hulladékgýjtők bekerítése előiľányzatrő| 8.000,- e Ft.ot, a 11602 cím đologi
kiadási e|őirtnyzatrĺn belül_ kĺitelező feladat _ a tarsasházikozos kĺiltség előirányzatról 9.400,0 e

Ft-ot, a l|602 cím egyéb fę|ha|mozási kiadásokon belül _ kĺjtelező feladat _ a felhalmozási célru

átadott pénzeszkoztźrsasházi közös kciltség felújítási a|ap elóirányzatźlrő| 7 .400,0 e Ft-ot, a 11602
cím dologi kiadási e|oirányzatán belül - önként vállalt feladat _ a vízőta szerelés eIőirányzatárőI
5.7I3,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím - ĺjnként vá||alt feladat _ felújítási előirányzatáta
27 .233,7 e Ft-ot és a dologi e|óirányzatára 3.280,2 e Ft a Tolnai Lajos u. 21'. szám alatti ingatlan
felúj ítására és a felúj ítással kapcsolatos kcjltsé gekĺe'
az onkorm ányzat 2014. évi költségvetése terhére 66 .37 9 ,3 e Ft-ban előzetes kötelezetts éget váI|a|

a Tolnai Lajos u.2I' szám a|atli ingatlan feliĄitźsára az áfa visszatérülés, a biztosítási kártérítés éS

az adőb ev ételek terhéľe.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: f0I3. december 04.

3. a Budapest, VIII., Tolnai Lajos u.21. szám alatti épületből átmenetileg elhelyezett azonbér|ők
esetében, akiknél ahaszná|ati díj mértéke, meghaladja a korábbanťlzetett bérleti díj osszegét, úgy
a béľlők anyagi terheínek enyhítése céljából a bérlakása uttln ťlzetett bérleti díj mértékének
megfelelő haszná|ati díj fizetést á||apitmeg. Az átmeneti lakásba kihelyezett béľlők ahaszná|atba
adott lakás kcizműteľheít ahasználati díjjal együtt fizetik meg a béľbeadónak.

ll

b)



Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft .

Hataľidő: f0I3. decembeľ 04.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatátozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetéséľől szóló
rendelet következo módosításáná| és a2014. évi költségvetés készítésénél vegye ťrgyelembe,

Felelős: Polgármester
Határiđő a költségvetésről szóló cinkormányzati rendelet kĺjvetkező módosítása és a 2014. évi
költségvetés készítése

A döntés végrehajtásátvégzó szervezęti egység: Kisfalu Kft., Pénzrigyi Ügyosztáty

Budapest, zul3.december 04. óĄinll/ L
dľ. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyzó
nevében és me gbízásából :

l l,, ŕ -C.| (l/,ĺ,. l-q Vlnr, f}ĺ ĺ,M,/ lĄ^ ,1
(!.n,,##,{"" /

aljegyzo
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