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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Kénvĺselő.testĺileteszámára
Előteľjesztő: Csęte ZoLtánmb. cégvezető lPtév8 Zrt.

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20|2.július

Tárgy:

. sz. napiľend

19.

Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Práter u.fDlA. sz. alatti társasháztźmogatására

A napiľendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni,a dtlntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBĺzottság véIeményezi X
Humánszotgáltatási Bizottság

véIeményezi

HatźÍozati iav as|at a bizottság' számált
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A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
mestársvalását.

a Képviselő-testtiletnek az

előterjesztés

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

1.

Teľveztetés, kivĺtelezéso műszaki átadás

Budapest Jőzsefváros onkoľmźnyzataa Corvin Sétány Progľam keľeténbeltil 2005.
nou"*b.. 17. vállalkozási szeruődést kotött a nyílt kozbeszeľzésieljĺáľáson nyertes ExcluzivBau Kft-ve| a Práter u. f)lA. alatti takóépület felújításźra,illetve az épiilet tetőterében 4 lakás
ÉpítészetiStúdió Kft. készítette,a kivitelezés
kia1akításfua. A terveket a vĺÉnľÉK
lebonyolítója, a Corvin Sétány Progľam megvalósítására létrehozott Rehabilitációs és
Vagyonkezelési Szerződés alapjan Rév8 Zľt. volt.

A kivitelez és 2006 évben elkészĹilt, a műszaki átadás _ átvétel 2006. július I9-én megtöľtént.
Az épület 2006. december I9-éĺjogerős haszntiatbavételi engedélý kapott.
2o16.jrilius f}-án a lakások jegyzőkönywel źúadásrakeľĹiltek az akkori vagyonkezelőnek, a
JVK Kft-nek. Az épület JVK Kft-nek t<irténő átadźsáta2006, július 27-én és 2006. augusztus
].-én került soÍ) azépiilet teljes könĺ megvalósítási dokumentáciőjtxa| és bizonylataivď.
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2.

Kivitelezés gaľanciális időszak

Vállalkozó szerzóďésében a műszaki átadás-átrételt követően}4hőnapjótállást véila\t, amely
jótál1ás
nem érinti kivitelező törvényi gaľanciális kötelezettségeit. A szerzőđésszerint
-Megľendelő
jóteljesítési gaľanciaként Vállalkoző nettő vállalkozói đijs%-ának megfelelő
_
össžeget 6 L20 000.- F - jogosult volt visszataľtani M egy éves garanciális bejáráson felvett
j

egyzőkönyvb en rogzített hibák kijavításáig'

f0O6. december 1-5-én kelt levelében a kivitelező a gaľanciálisan visszataľtott összeget
kiváttotta egy 6120 000.- Ft éľtékűbankgaranciźtva|, melynek |ejárata 2008. novembeľ f3. A
bankgaranđá h'ĺváĺtásá'hoz a Gazdaságs, Keľületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
If5 l f007 . (02. 06. ) számű határ ozatźpal fo gadta el.
A bekö1töző lakók źital jelzett garanciális hibák kijavítását YáI|alkoző folyamatosanvégezte,
RévS Zľt. szóbeli és írásbeli felszólításaira.
éves gaľanciális bejáráson felvett hibalistát azonban Yállal'koző már csak részben
k
"gy
teljesítette, ígý azok źLtades-źLtvételenem történt meg. A jótállási időszakot kĺjvetően a
kivitelezőt gaľanciális (szavatossági) kötelem kĺiti, a tĺirvényben meghatźrozott ideig, ami
mind a mai napig fennáll.
2008-ban kivitelező valamennyi hibás szerkezetet kijavította, de utlána a jótállási időszak
letelte után egyes hibák kiújultak (penészesedés).EzértRév8 Zrt újból felkereste kivitelezőt
több 1evélbň is, hogy javítsa ki törvényi kotelezettsége alapján ezęket a hibákat.
Mindekĺizbęn a Pest Megyei bítőság 2009. április 9-éĺa kivitelező Exklrrzív Bau Kft.
feLszálmolźls át kez dem ény ezte.

Az

épilet keze|ését, mint társasháakeze|ést a I{EÁLTEAM Kft. látja el fo06-tő|, az

önkoľmányzati tulajdonosi jogokat jelenleg a Kisfalu Kft gyakoľolja. 2009-tő-| atetotéri lakók
okát a tető hőszigetelésének
je|ezték, hogy lakásuk tobĹ Ĺelyen penészedik. A penészeđés
hiányosság air a v ezettę vissza a társasház.
Rév3 Zľt je|eńe, a tźrsasházi képviseletnek, hogy a kivitelezőt felszámolták és jogos
kivitelezési meghibásodásból származő igény esetén a tulajdonosoknak bíľóságr riton, kell az
Mivel közös szerkezetek meghibásodásáľól van szó atársasháznak kell
igényeit éľvényésíteni.
ňegiavíttatni azokat. Rév8 Zrt tźtmogattaés a jövőben is tĺĺmogatjaa közös képviselőt ebben a
munkájában.

3.

Eĺékesítés,lakáscseľe,éľtékesítésiszavatosság

(ingatlancsere) kerĹilt a Corvin
tetőtérben kialakított négy lakásból hĺáľom éľtékesítésľe
SétrínyProgľam teľületéről kikĺjltĺjző hrlajdonosok részére2006-ban. Egy lakás
önkormanyzití tulajdonban maľadt. Az önkoľmźnyzatnak az értékesítésbőlszavatossági

A

kötelme származik.

3.
A

Meghibásodások

tulajdonosok és a tźrsasházi közös képviselet jeIezte, hogy tetőszerkezetben elhelyezett
hőszigätelés javítása, esetleges pótlása szfüséges. Kérhik, hogy kĺĺzös képviselet foľduljon
kivitďezőhöz" illetve képviselőjéhez, ill. szavatossági kötelme megállapítása céIjźlbő|,
kerüljön pontosításra a hibl forrása. Amennyiben igazo|ható, hogy az ő hlbájából séľĹiltvagy
hiánýos szerkezetakkoĺ neki kellkijavítani, vagy társashźznakkell ezt megtennie és bíľósági
úton lehet a költségeit érvényesíteni.A tulajdonosok elkészítettekegy igazságngyi műszaki
szakéľtői véleményt, amelyben rogzítették álláspontjukat, amit a helyszíni bejĺĺĺássorán nem
sikeľĹilt ellenőľizni' mivel ahhoz a tetőfedés megbontása szfüséges. MegjegyezzÍik, hogy a
szakéÍtoívélemény is a tetőfedés megbontása nélktil készĹilt.

továhbta is az onkormányzathoz fordult problémájávaL, ezértjavasoljuk, hogy
első lépéskéntaz onkormányzat kĺiltségénkerĹiljĺĺnfeltaľásra pontosan milyen jellegu és
méľtékŁhibák okozztk a lakasok penészesedését,tekintettel arĺa, hogy az éľintettlakásokat
az Önkorm źnyzatadta el a fulajdonosoknak, illetve a kivitelező cég felszámolás alá keriilt.

A Táľsasháa

4.

Megállapodás a TársashLá.ĺza|

A Pľáter u.20lAtttsashźz tetőtéľi lakásaival kapcsolatos problémák megoldására javasoljuk,
A megállapodásban az
hogy az onkoľmányzat kĺissön megállapodást a Tźĺsashźłzzal.
aTéttsashźzat, az
részesíti
on-koľmányzat 500000.- Ft. vissza nem téľítendotźmogatźtsban
épiilet tetĺĺterĺhkásit éľintő szerkezetí hibák kivizsgálása céljából, mely tartalmazza a
.żuk.ég".bontási és helyĺeállítási munkákra vonatko-zó javaslatokat is, mely feladatokat a
Táľsasňáz áttal megbízottvá||alkoző végezze e|. Az onkormźnyzat megbízásálból a Kisfalu
Kft. tátja el a műszaki ellenőľi feladatokat, továbbá Kisfalu Kft. elvégzi a feltaľás
az
dokumentálását és jelentést készit a fehtáĺt hibákÍól. Kisfalu Kft-t fenti tevékenységé,éft

onkoľmányzat díjazőtsban ĺészesíti75 000.- Ft + Áfa (1 mérnök nap).
A k<ĺ1tségek fedezetéil javasoljuk megjelölni a |akőhazak életveszélyelhaľítás elóirźnyzatot
költségvetés módosítással egybekötve
dĺjntésea helyi önkoľmányzato?'ĺóI szó|ő 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2)bekezdésénés a ĺ.0. $ (1) bekezdés d) pontján alapul.

A Képviselő-testület

Kéľemaz aLźbbi határ ozati

j

av asl at elfo gadás át.

HĺrÁnoza'Tl JAVAsLAT
A Képvĺselő.testiilet rigy dtint' hogy

1.

2.

3.

a Budapest VIII. keľĺilet,Pľáteľ u.20tÄ. sz. a|atti társasházat bľuttó 500 000.. Ft
vissza nem téľítendőtámogatásban ľészesítĺ- Megállapodás útján . az épület
tetőtéľĺlakásait éľintő szerkezeti hibák kĺvizsgálása céljából' mely taľta|mazza a
szükséges bontásĺ és helyľeállításĺmunkákra vonatkozó javaslatokat is.
Felelős:

Polgármester

}Jatźndő:

AoLf.jrilius

19.

felkéľia Polgáľmesteľt, hory a határozat 1. pontjában foglaltakľól tájékoztassa a
Budapest VIII. kęľiilet, Práteľ a.20lA' sz. alattĺ táľsasházat.
Felelős:

Polgármester, Rév8 Zrt.

Hatĺĺľidő:

20I2.jú1ius 30.

kerület, Práter u.20lA' sz. alatti társashán ahatározat
1. pontjában foglaltakat elfogadja, felkéľia Polgáľmesteľt ^ Megállapodás
a|áírására.

amennyiben a Budapest

VI[.

Felelős:

Polgáľmest et, Frév8 Zrt.,

Hatríridő:

a társasház elfo gadó v źtlaszźúkövető en

határozat 1. pontja szeľinti feltáľás műszaki ellenőrzésével, dokumentálásával,
jelentés készítésévela Kisfalu Kft.t. bízza meg bľuttó 95.250.. Ft díjazás ellenében.

a

Felelős:

Polgáľmester

Hataľidő:

a tźr sashźn elfo gađóv áLaszźi követően

batálrozat !-4. pontjában fogtaltak miatt az Onkoľmányzat kiadás 11602 cím
dologĺ e|őirányzatán belül azlrakőlházak életveszélyelhárítás előiľányzatát 595'3 e Fttal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11'604 cím dologĺ e|őirányzatát 95o3 e Ft.
tal megemeli a Kĺsfalu Kft. dijazása címén,valamint az egyéb felhalmozási kiadások
e|őirányzatát 500,0 e F.t.tal megemeli a Práter u. 20lA társasház vissza nem

a

térítendőfelújításĺtámogatása címén.
Felelős:

Polgáľmesteľ

Hataľidő:

ŻILf.július 1.9.

felkéri L polgáľmestert, hory ^ ktiltségvetéskövetkező
fo glaltakat verye figyelembe.

módosításánál

hĺtár ozatban

A

Felelős:

Po1gármester

Hataľidő:

az onkoľm źnyzatkdltségvetésénekkövetkező módosítása

diintés végľehajtását végző szervezeti erység: Rév8 Ztt., IśsfaluKft., Péľzij'gyi

Ügyosztály
Budapest, 2012. július 4.
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Csete Zo|tán
mb. cégvezető ĺRlévBZrt.

Törvényességi ellenőľzés:

Rĺmán Edina
jegyző

