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Tisztelt Képviselő-testtilet !

I. Tényállás és a döntés tarta|mńnak részletes ismertetése:

Az ingatlan-nýlvántartásban 36292 he|yrajzí számon nýlvántartott, természetben Budapest
V[I., Nagy Templom utca 12lB. szźlm alatÍĹ <jnkoľmányzati tu|ajdonban lévő lakóépület
bérlői vételi kérelmet nyújtottak be béľleményeik megvásárlásáľa vonatkozőan. Az épiiletben
30 db bérlemény taláIhatő, ebből f7 db lakás, 3 db nem |akás céIjára szo|gáIő helyiség. 24 db
lakásnak van bérlője, 3 db lakás és 3 db helyiség üľes.

Tekintettel ana, hogy a bérlők tĺjbb mint 25 oÁ-a jelezte vételi sztndékát. 2015. április l-jén
elkészült az épĺjlet állapot-meghatároző szakvéleménye az ingatlan tervezętt értékesítését
megeIőzően, amelyet Nagy Levente ingatlanfoľgalmi szakérto és Petri Zo|tán oklęveles
épitészmémok készített el. A szakvélemény fobb megállapításai:
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Budapest Józsefváľo sĺ Onko rmźnyzat
Képviselő.testülete számár a

Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett Ĺigyvezetó igazgatő

A képviselo-testĹilęti ülés időpontj a:2015.június 25. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII., Nagy Templom u. 72lb. szźtm a|atti önkormányzati
tulaj donú éptilet elide geníté sre töľténő kij elölé sére

A napirendet nyilvános/zárt iilésen kell targyalni, ahatározat éslvagy rendelet elfogadásához
e gy s z ertí/m inő s ített szav azattobb s é e szük s é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi tr
Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja
előteri e szté s me stársv altsát.

Képviselő-testĺiletnek
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A lakóépület eddigi előéletét, műszaki á||apotźúbefolyásoló tényezőka szakvélemény szeľint:

Az |892. évben készült lakóépület záĺt aIaprajzi kía|akitású, fő-, és melléklépcsőhazas,
teljesen alápincézett. fiildszint + 2 emelet + padlástér szintekből áll, magastetős kialakítású,
719 fiŕ alapteľületű telken helyezkedik el. A Nagy Templom utcai szárny kett'ul.tosos, a többi
épületszrĺrny egýraktusos. A fiildszinti padlóvonal 1,5 m-rel az utcai jarda és az :udvan
burkolat szintje ft'lötti. Az épületben nincs |ifr.. Az épületben lévő kĺĺzmúvek: víz, csatorna,
villany, gáLz. 

^ 
lakások komforto s, összkomfortos komfortfokozafu ak.

Az éptilet a kor színvonalának megfelelő, jó minőségben, taľtós anyagokból készült, ezek az
anyagok, technológiak, építési szokások mźra azonban elavultak (nem megfelelő
hőszi getelé sii falazatok, nem készült talaj nedvesség elleni szigetelés).

Az épulet folyamatos jókarbantaľtása a múlt szźnadban nem tĺirtént meg' a tetószerkezet, a
kémények, ahéjazat, a felületképzések, buľkolatok,nyí|źszźrők, fiiggőfolyosók' homlokzatok,
gépészeti vezetékek állapota a 2000-es évek elejére alaposan leromlott.

2007. évben az épi|et felújításra keľült a Corvin-Sétany progÍam keľetében a Fővaľosi
Rehabilitációs Keret tĺímogatásával. A felújítás 2008-ban zźru,|t le. A tetoszerkezet
egyenetlenségeit ideiglenes szerkezetekke| klígazítottfü, a |écezés és részben a héjazat
megújult, a kéményeket rendbe hoztźk, a homlokzati ný|ászźrőkat kicserélték, a
homlokzatokat felújították, az epiletgépészeti hźĺőzatot kicseľélték. Az elektromos hálózat
felújítása nem volt teljesköní. Fokozott figyelmet igényel az ltő|agos csavaľozásokkal
helyenként megeľősített fa szeľkezetű fedélszék. Az épület felújítása mellett részben a lakások
korszeriĺsítéséľe is sor került, pl. egyes lakások komfortfoko zat vá|tozása, vizőra beszerelése,
2űj|akás kialakítása, 1 lakás megszüntetése. Felújításra került aviz-, csatorna-, elektromos-,
gazhźiőzat' a kémények, a lépcsőszerkezet, fiiggőfolyosó, tetőszerkezet, részlegesen a
tetőhéjalás és bádogos szerkezetek.

A Corvin-Szigony Projekt részeként felépített szomszédos épület |étrehozása során kisebb-
nagyobb repedések, elváltozások keletkeztek az épület fo taľtó falain, vá|aszfa|ain' füdémein,
azonban az azőta e|végzett vizsgálatok szerint nem csĺjkkęnt az épület állékonysága.

Az ingat|an i smeľtetés e :

Az ingat|an szab źiy ozźtsa, r endezése : megtörtént.
ovezeti besorolása: lakó övezet.
Építésügý hatósági intézkedés: nem t<irtént.
Védettsége: nincs.
Kcizműe llátottsága: víz, csatom a, vi||arly, gźz.
Beépítésének módja: zźrtsotí
Felépítmények megnevezése: 1 db főépütet.
Epítési éve: l892.
Utolsó felúj ítás év e: 2007 -2008. (közmúh á|őzatok, homlokzatok, kémények).
Alapozási rendszer: sáv a|apozźls (tégla).
Y izszigete|és: az épület nincs alászigetelve.
Függőleges teherhordő szerkezet: teherhordó falak és égetett tömör tégla.
Kémények: fa|azoÍ1' magasított bélésű szerkezetek, elekÍromos szellozés rásegítővel
kiegészíwe, rozsdamentes fém tisztítóajtókkal
Födémszerkęzetek: pincefiidém: poroszsüveg, dongaboltozatos, illetve acélgerendás
Közbenső fijdém: poľoszstiveg boltozatos.
Zárőťođém: fagerendás
Lépcső szerkezet : lebe gő kőlépcső, hűzott lebegő l épcső
Y áIaszfalak: é getett agy agfé g|a vakolva



Tetőszerkezet: nyeregtetős, illetve felnyeregtető, fa szerkezefri
Hő. és vízszigetelés: nincs.
Héjalás: égetett awa1 cseľép
Bádogos munka: horganyzott acé||emez csapadékvíz e|vezető függőeresz és lefolyócsatorniík,
tető vápák, ablak, bádogszegélyek
Homlokzatképzés: omamentikával díszitett, kváderozott, vakolt, festett utcai hom|okzat,
egyszerii vakolt, festett udvaľi homlokzat
Belső felületképzés: vakolt, festett felületek
Epületasztalo s szerke zetek: fa szerkezetű ab lakok é s b ej arati aj tók.
Epületlakatos szerkezetek: kovácsoltvas korlátok a|épcsĺĺházban és fiiggőfolyosókon
EpületĹiveges szerkezetek: síkiiveg üvegezésű.
Burkolatok: siĺrga keramit, udvaľon bazaltkocka,terrazzo, cementmozaik lap
Mazolások: olajfesték
Az épület ftĺ-, mellékszerkezetei,vezetékei,berendezéseitljszeru, megfelelő, jó állapotuak.

További vizsgálatok lefolytatása a pinceĹpađlásszinten elektľomos felülvizsgálat tekintetében
szĹikséges.

l éven belül elvégzendő felújítások:
- megsüllyedt udvari buľkolat (4mf) fęlbontás, feltöltés, tömöľítés, visszabuľkolás,
- tĺjmĺjr faszerkezehĺ bejrĺrati kapu felújítása,
- fiiggőfolyosó alsó síkjában tĺibb helyen jelenlévő kifagyás, lemezes |evá|ása,
- postaládfü javítása,
- a nem megfelelő feltiletkezelések következtében a mźilő olajfesték mźnolásźnak 50 o/o-os

helyľeállítása,
- pincei világítás nem mfüĺjdik.

5 éven belül elvégzenđő felúiítások:
- kéményekn é| tap aszta|hatő kifagy ások újravakol ása,
- tetőszerkezet faanyagvédelmi vizsgálata,
- homlokzat részleges felújítása,
- belső feliiletképzésekľészleges felújítása.

Az 1 és 5 éven belül elvégezni javasolt felújítási munkiák becstilt értéke: bruttó 12.620.000,-
Fr.

A béľlők az épi|et źi|apotźna vonatkozó szakvéleméný megismerték, és 24 lakásbérlőből 19
lakásbérlo nyilatkozott a szakvélemény ismeretében, akik megerősítették vételi szandékukat.

A felújítás miatt 5 éves elidegenítési tilalom a|att á|It az épi|et, amely 2013. évben jĺĺľt le.

A Kisfalu Kft. Elidegenítési iľodája 2014 augusztusźtban megkérte a tĺírsosztályok (Buđapest
Fővĺíľos VIII. keľület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási TJgyosztéiya,
Fílépítés? Irodája, Építésügý \rodája, és a Kisfalu Kft Mtĺszaki, Intézményi és Közterületi
Iroda' onkormányzati HázkezeIó Iroda) hozzájarulásź./- az elidegenítéshez Az említett
osztályok részéróI nem merült felkifogás az elidegenítéssel kapcsolatban.

Az épulet elhelyezkedése HVT ter{iletet érint. A Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésľe
töľténő kijelĺilésének akadályát nem látja, az e|idegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zľt.
szerződésben vállalt kĺitelezettségeinek teljesítését nem érinti.

A lakóéptiletben lévő bérlemények hasznosítása során keletkezett bevételeket, valamint a
teljes ingatlan fenntartása érdekében felmerülő kĺiltségeklkiadások méľtékét az a|ábbi
tźlblazatb an fo glaltuk ö s sze 5 évľe visszamenő le g :



Év Bérleti bruttó
díi bevétel

Uzemeltetés
bruttó kiadás

Kaľbantartás
bruttó kiadiás

Gyorsszolgálat
bruttó kiadás

osszes bruttó
kiadás

Egyenleg

2010 7 474 826Ft 4 642 681 Ft 449 316Ft 2r2 190Ft 5 304 187 Ft 2 170 639 Ft
20tr 8 029 071 Ft 4 866 584 Ft 856 627 Ft 166 991 Ft 5 890 202Ft 2 138 869 Ft
2012 I 488 629 Ft 4 452 I53 Ft 241 946Ft 280 022Ft 4 974 72I Ft 3 514 508 Fr
2013 8 067 696 Fr 4 627 349 Ft 938 773 Ft 487 707 Ft 6 053 829 Ft f 013 867 Ft
2014 8 338 807 Ft 4345 094Ft 1 465 271 Ft 605 210 Ft 6 415 575 Ft I 923 232Ft
Osszes 40 399 029 Ft 22933 861 Fr 3 951 933 Ft r 752 r20Ft 28 637 9I4Ft lI 761 1 15 Ft

Az épület tźtrsashźz fulajdont aIapitő okirattal nem rendelkezik, annak elkészíttetése
szĹikséges, amelynek Földhivatalnál történő bejegyzését kövętően indulhat el a lakások és
helýségbéľlemények értékesítése.

A tarsashaz tulajdont alapító okiratok elkészítésének kĺiltsége a Budapest Józsefuarosi
onkormrányzat és a Kisfalu Kft. kĺizött fennálló va1yongazdálkodási szerzĺĺdés alapjrĺn
albetétenként 22.O0O,- ru + 

^fa/albetét 

ügyvédi munkadíj, fiildhivatali eljárási díj 6.6_00,-
Ft/albetét, de legfeljebb 100.000,- Ft, valamint szfüség esetén egyéb szakértői díjak.

A lakásbérlemények elidegenítéséből várható bevétel 250.000,- Ft-os m2 árral a 27 db,
összesen 1229 m2 alapteľiiletiĺ lakásra, hatźnozat|an idejű béľleti joggal szĺĺmolva, egytisszegrĺ
Íizetés és a kedvezmények igénybevétele mellett 86.030.000,- Ft. A 27 db lakásból 9 db
összkomfoľtos (ldb üres), 1 8 db komfortos |akás (2 db üres). Ezt növeli még a 3 nem lakás
célú helyiségbéľlemény elidegenítése soriĺn elérhető bevétel, ami a foľgalmi érték 100 %o-nak
felel meg.

A lakásbérlemények esetében a véte|źtrat az önkoľmányzat tulajdonában á||ő lakások
elidegenítéséről szóló 33l20I3. (Vľ. 15.) önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdése a|ap1źn
kell meghatźrozni, ha a téntés nélktil az onkormányzat tulajdonaba került határozat|an
időtartamľa bérbe adott lakást az elővásáĺlási jog jogosultja vásrárolja meg' komfortos,
összkomfortos lakás esetében avétęIźr a forgalmi érték 50 Yo-a.

A bérlemények elidegenítése javasolt, a taľsirodak álláspontj a szennt annak nincs akadálya.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A kéręlemmel kapcsolatos döntés megllozata|ára a Képvisęlĺĺ-testtilet jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A döntés előnyös az onkoľmányzat szćmttra. A tĺĺrsashĺíz tulajdont a|apítő okirat elkészítésę a
Józsefuaľosi onkormźnyzat és a Kisfalu Kft. közĺitt fennálló va1yongazdálkodási szerződés
83. a) pontja a|apjźn660.000,- Ft + Áfa, a fiildhivatali eljłírási díj 100.000,- Ft, amely összeg
péĺlnlgý fedezetet igényel. A fedezet az onkormźnyzat költségvetésében a 11602 címen
biztosított. Azingat|anok értékesítésével az onkormtnyzatkĺiltségvetési bevételhez jut.

IV. JogszabályÍ ktiľny ezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33l2O13,
(VII. 15.) szźmlű rendelet 2. $ (1) bekezdése szerint: ,,A lakások elidegenítésével kapcsolatos
tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlásara, a rendeletben meghatźtrozott esetekben a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizotts ágo t hata|mazza fel.''

A Rendelet 4. $ (|), (2) bekezđése szerint: ,,A lakások elidegenítésének feltétele, hogy az
épületet, valamint a bęnne lévő lakásokat a Képviselő-testiilet elidegenítésre kijelölje. Az
épület elidegenítésre való kijelĺilésére vonatkozó előterjesztést a lakás és helyiségbér|tjk25



!o;a á'|ta| benyujtott vételi kérelem alapjan a fe|adatta| megbizott vagyonkez e|ő szewezę|készíti el.''

|9ĺtiek a|apjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy az épület elidegenítésre történő
kij elölésével kapcsolatos döntését meghozni szĺveskeá3 ek.

Határozati javaslat

. . .. . ,./20|5. (. . .. . .) számú Képviselő-testÍileti hatźrozat:

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy
1.) a Budapest VIII., Nagy Templom úca I2/B. szám a|atti,36292he|yrajzi szźtmuépületben

ta|źůhatő lakás és nem lakás célú helýségeket elidegeníté,," tĺ3"lolĺ. A hatĺíro zat|anidőtaľtamra bérbe adott lakások esetébeń uiét"|á, a kijelĺilés időpontjában hatályban lévőönkormányzati reĺdelet a|apjáĺ a komfortos, ĺjsszkoirfortos lakás esetéb en a véte|ár aforgalmi érték 50 Yo-a, a nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helýségek esetében a véte|áľ akijelölés időpontjában hatályban lévő rendělet alapjín a roľgáhře fték I0lO Yo-a.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: }}ls.június 25.

2.) a Képviselő-testĺilet felkéri a Kisfalu Kft-t az ingatlan tfusasház tulajdont a|apítőokiratłínak elkészítésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 20|5. szeptember 30.

ł 9"ľé' végrehajtás át v égző szerv ezeti egység: Kisfalu Kft .A lakosság széles körét éľintő dcintések1."tř'' az elĺteriesztés előkészítőjének javas|ata akozzététe| móđjára: a honlapon

Budapest, 20|5.június l2.

*Mffi
Ĺigyvezető igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásábót:
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