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Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat

Képviselő.testĺilet e szímár a

Tisztelt Képvise|ő.testĺilet!

1. Előzmények

Budapest Józsefuaľos onkormrányzata és a H-OKT Kft. között f0O6. július 2I-én
Lakóingatlan adásvételi szerzodés jött létľe. A szerződésben a H-OKT Kft. vállalta, hogy
Józsefuaľos területén öt daľab lakóépületet épít meg Vajđahunyad u. 23.,Práter u.30-32.,
József u. 47., Magdolna u. 33. és az Orczy út 31. sz, alalti tinkoľmanyzati telkeken. Az
éptĺletek elkészültek és 2008. december 9-én átadäsra kerĹiltek.

Tekintettel aľra, hogy a kivitelező a garanciális időszakban nem teljesítette gaľanciális
kötelezettségeit aJózsefuĺĺľosi onkormányzataz épiiletenként adott bankgaľanciźkat|ełĺvta.
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Táľgy: Javaslat a Bp. VIIL Práteľ u. 30-32. és
táľsasházak garanciálĺs munkáinak elvégzésére
megktitéséľe
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Vajdahunyad u. 23. sz. alatti

vonatkozó megállapodások

A napirenđet nyílt ülésen kell targya|ni, ahatźrozat e|fogadásźůloz egyszeru szavazattobbség
szifüséges.
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Váľos gazdálkodási és Pénzü gyí Bizptts á g v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi :

Hatźnozati javas|at abizottság szźlmźran : ' '

A Város gazdálkodási és Pénzügy i BizottságlHumánszolgáltatási
testĺiletnek az e|őteriesztés me gtárgy a|ásźt.
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2. Gaľanciálĺs munkák e|végzése a Prźúer u. 30.32. és a Vajdahunyad atca 23. sz.
alatti táľsasházakban

Az öt lakóépület köZiil kettő taľsashazí tu|ajdon, mindkét épület közös képviseletét az oion
Tarsasházkeze|ő Kft.Iźńja e|. Az alábbí éptiletekĺe lęhívott bankgaranciĺík összege összęsen 6
millió Ft. _ Práter u. 30-32.:4,5 millió Ft., Vajdahunyađ u. 23.: 1,5 millió Ft.

A Képviselő-testĺilet a 94l20I2. (III.22.) szánruhatärozatźnak 3. és 4. poĺtjábaĺ úgy dcintött,
hogy a lehívott bankgaranciák cisszegét tźmogatäs formájában a PúĹter u. 30-32. és a
Vajdahunyad a. 23. sz' a|attí tźtrsashźz tészére átadja, annak érdekében, hogy a gaľanciális
javításokat a Ttrsashtnak saját benthtĺzásban végezzék el. A fedezetet az onkormźnyzat
kĺiltségvetésének 1 1603 címén biztosította.

A képviselő{esttileti döntés szerint a Tarsasházal<ĺnk a kapott tárnogatással elszámolási
kötelezettsége van, illetve a tźmogattls nyújtás fęltétele volt, hogy a Társasház a jovőbeĺ az
épülettel kapcsolatos gaľanciális jellegii problémakkal kapcsolatban lemond mindennemú
követe1éséről.

3. MegállapodásokmegkiitéseaTáľsasházakkal

A döntést kĺjvetően Ptév8 Zrt. elkészítette az önkormányzati támogatások nyújtásľól szóló
megállapodások tervezetét és felkéľte a közös képviseletet, hogy állítsa össze az eIvégzendő
garanciáli s j el l e gű munkak miiszaki tarta|mát.

A közös képviselet 2012. októbęr 4-án küldte meg Rév8 Zrt. részére a tulajdonosolĺftal
|eegyeztetett garanciális hibalistakat, melyek a megźi|apodások mellékleteit képezik. A
megállapodás értelmében a tttmogatás erejéig a felsorolt javításokat a táľsasház sajźt
benńźztsában végzi el. A munkálatok és az elszámolás befejezésének határideje, a.,

tars ashaz akk al e gy eztetv e, 20 l 3 . au gusztus 3 1 .

A megállapodások a|áításźúlozszÍ'ikséges a Képviselő-testiilet döntésę. ' :' ...'

A Képviselő-testiilet d<intése a helý tinkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény.2. $.

(Z)bekezdésén alapul ]'

Kéremaza|ábbíhattrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, az onkoľmányzat és a Budapest VIil.
Práteľ u. 30.32. sz. alattĺ társashál.z gaľanciális javításainak finanszírozásáú szolgáló

,,Megállapodás gaľanciális munkák elvégzésére ttiľténő támogatás nyrĺjtásáľól''
címiĺ megállapodást és felhatalmazza a Polgáľmestert annak a|áírására.

Felelős:
Hataľidő:

Polgáľmester
2012. december 31.



2. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, az onkoľmányzat és a Budapest YIil.
Vajdahunyad u. 23. sz. alatti társasház gaľanciálĺs javításaĺnak Íinanszírozásáú

szolgáló ,,Megállapodás gaľanciális munkák elvégzésére ttiľténő támogatás

nyújtásáľól'' címíĺ megállapodást és fe|hata|mazza a Polgáľmesteľt annak

a|áírására.

Felelős: Polgáľmester
Hataľíđő 2012. december 31.

A diintés végrehajtá sát v égző szerv ezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodásĺ Ugyosztály

Budapest, 20|2. novembęr 21.
^f'ĺ, l

Iilt
ł4l
U\--

Csete Zo|tán

mb. cégvezető lRév&Zrt.

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző

,i ' . ' ". nevében és megbízásából:

/ /r/ I -k",#kv
a|jegyző



PODAS GARA
L V É GzÉ s É n e
támogatźls nyúj tás áľó l

amely l étľej titt egyrészről

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkormänyzat (székhelye: 1082
Budapest, Baross u. 63-67, ađőszáma: L5735715-2-42, KSH statisztikai számjel:
L5735715- 84T|-3zt-0I, tcĺľzskönyvi azonosítő szźml: 735715, bankszámlasztlm,.
14100309-10213949-01000006' képviseletében: dr. Kocsis M.źLté polgáľmester)'
továbbiakban, mint onkoľmányzat,

másrészről

Práter utca 30.32. Társasház cimo. 1082 Budapest, Práter utca30-32.,he|yrajzi szäm:

35696, képviseletében: Vaľadi Richaľd közös képviselő, (orion Taľsasházkezę|ő Kft.
1r45 Budapest, Róna 115.),

..'.) továbbiakban, mint Társashźnközött az alulíľott napon és helyen, az a|álňbi
feltételekkel:

1. Előzmények

A Bp. VIII. Práter utca 30_32. sztlm alatti épület (hĺsz: 35696) lakásait és helýségeit
előzetes tćrsashźn alapítást k<jvetően ađásvételi szerződéssel vásérolta meg az
onkormanyzat az eladó H-okt Kft-től. Az épiiletet a H-okt Kft a HÉnosz Zrt-ve|
építtette meg, az épület kivitelezője tehát aHÉRoSZ Zrtvolt. Az onkorményzatvevő,
és eladó is volt, mivel a megvástltolt lakásokat adásvételí szerződéssel adta el a Coľvin
sétányon bontásra keľülő épületek egyes lakástulajdonosainak. Az épületek elkészültek
és 2008. december 9-én átađásra kerültęk. A H-okt Kft. az onkormanyzatta| kötött
adásvételi szerzódés szerint jótállási bankgaľancia nyilatkozatot adott ki, amely 201I.
januaľ 3-ig volt lehívható.
A bankgaľaĺrcia lehívásának hataľideje és összege a garanciális időszakon belĹil többször
módosításra kerĹilt, a bankgarancia végleges összege 4.500.000.-Ft' lehívásanak
végleges hatáľideje 201I.június 30. volt. Tekintettel eľra,hogy aPráter u.30-32. szźm
alatti épület garunciźiis javításai a meghosszabbitott hatĺĺriđőig sem késziLtek e|, az
onkormĺínyzat a4,5 millió forint értékű bankgaranciát, a|ejźrat előtt lehívta. A lehívott
bankgaľancia <isszege az e|nemvégzett garanciális munkákľa hasznźihatő fel.
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Az épiilet gaľanciális javításának helyzete

A Práter v 30-32. szźml alattí épÍilet tźrsasház. A Taľsashaz több szakértoi jelentést
készített az épilettel kapcsolatban, melyek szerint az épiletben garanciális hibák
vannak. Az épülethibak a jótállási időn belül bejelentésre, és részben kijavításra is
keľĺiltek. Az időkozben elvégzett javítások után még jelenleg is fennállnak jelen
megállapodás 1. számí mellékletében felsorolt hibak' melyek a felek által nęm
vitatottan jőtźL||ásilgaranciális körbe tartoznak, azonban az épu|et kivitelezője azok
kijavítását nem végezte el. A felek rcigzítik, hogy a |épcsohźnak lefedéséhez nýjtott
önkormiányzati segítség nem táľgya jelen megállapodásnak és a jőtá||ásilgnancitúísl
hibak kijavításanak.

2. Azonkoľmźnyzatfeladataiéskötelezettségei

2.|. A Társasház e|marađt, a kivitelező tital el nem végzett jőttů|źLsi/gaÍanciális

javítási munkáinak e|végzésére az onkormźnyzat Képviselő-testülete 94120|2.

(III,22,) szźlmu hattsrozata a|apján, vissza nem térítendő támogatás

formájában, az onkormányzat áItaI lehívott jótáIlási bankgaľancĺa terhéľe,
4 500 000.. Ft.ot, azaz NégymĺllÍó-otszáuezer forintot biztosít a Társasház

tészére.

'r) Az Önkormányzatjelen megállapodás alźirását kcivető 15 napon belül átutalja a

4.500.000.-Ft cisszeget a Tźrsashźz łlľl{ĺi.t-{ffiłi$ĺlllšili1ił!.i,lii łłl szźmÍl

bankszám|ćĺjáĺagararlcíáIis javítźĺsoktámogatásacimén.

3. ''Ą Táľsasház feladataĺ és kötelezettségeĺ

3.1. A.,Táľsashźiz kote|ezettséget väIIat, arra, hogy a 4.500.000.-Ft támogatást 2a13.
augusztus 31-ig a tátsasház épületének jelen megállapodás 1. számís'
mellékletében felsoľolt gaľanciális jellegű hibái kijavításáĺafe|haszná\a'

3.2. A Társasház a3.|. pont szerinti hataľidőig kciteles az 1' szźtmri mellékletből a
támogatás erejéig e|végzett munkákľól tételes elszámolást benyrijtani aZ
onkoľmanyzat részére, a hibak kijavításara vonatkozó szerződést, az ęlkészťl|t
munkfü átadás átvételi jegyzőkönyvét valamint a Társashtu nevéľe szóló
szám|át máso latb an az e|szźrnolásho z mel l ékelni és erędetib ęn b ęmutatni'

3.3. Aĺra az esetre, ha az onkoľmanyzatnak a lehívott bankgaranciával és annak
fe|hasznáIásáva| kapcsolatban a bankgaľanciźlt nýjtó felé elszámolási
kötelezettsége, ęzzel kapcsolatban jogvitája keletkezik, a Ttrsashźz
kcitelezettséget váI|a| arra, hogy a Tźrsasház e jogvitában az onkormányzatot
támogatni fogja és a bankgarancia cisszegének garanciális hibĺík k1javitásźra
t<iľtént felhasznźilźlsát bizonýtani, és az épi|et éľintett részęi megtekintését
biztosítani fogja.



4. Kapcsolattaľtás
A jelen megállapođás teljesítése érdekében a Felek által megnevezett kapcsolattaľtó

személyek:

aTźrsashźzrészéró|: Váradi Richárd / K<jzös képviselő

tel.: 701363-54-81

e-trrail : irrfo @oľionkft .lru

az onkorm tny zat részér őI.

tel.:

e-mail:

5. Egyéb ľendelkezések.

5.1. A Felek rcgzítik, hogy nem az onkormźnyzat vo|t az éptilet kivitelezője, így a

lakásépítéssel kapcsolatos kötelezo jőtźilásról szóló 18112003. (K.5.) Korm
rendelet alapj źn nem ő a j őtá||ź.sr a kötele s kivite l ező.

5.2. A Társasház kíjelenti, hogy a közös fulajdon részétképező épületszerkezetek, ill.
épületrészek hibáí miatt jótállási és szavatossági igények érvényesítésére, ezek

ttĺrgyában megállapodás megk<itésére - annak ellenére, hogy az egyes lakások

fulajdonosai egyedi adásvételi szerződésse| szereńék az ingatlanaikat - az 2003.

évi CWil. torvény 3. S-a és abirői gyakorlat (EBH2008. ]783, BH2008. 272)

szerint a Taľsasház jogosult. : ' . '': ' .. ] ''.'. '.. .'

5.3. . A je194 megállapodás aláírásáva|-- a 4.500,000.-Ft támogattsra tekintettel . a

Táĺsashźa visszavonhatatlanul lemond az épĺJlet közcĺs tulajdon részét képező

épületszerkezetekben, ill. épiiletrészekben Iévő garanciális jellegű problémĺĺkkal,

hibás teljesítéssel kapcsolatban mindennemű esetleges további kĺlvetelés

onkormany zatta| szemben való érvényesítéséről

5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben a Ptk., a társashäzak'rő|

sző|ő 2003. évi CXXXII. törvény és vonatkozo jogszabályok renđelkezéseí az

iľanyadóak. A Felek az eset|egesen felmerĹilő vitáikat eIsősoľban tiĺľgyalásos

úton fogjak rendezni.

5.5. Jelen megállapodás 4 szźĺmozott oldalból áI|. Jelen megállapodás

e|vźůaszthatat|arĺ ńszét képezí a kijavítasra keľülő gaľanciális hibák |eírását

tartalmaző 1 . szttmí melléklet.

A megállapodást a Felek elolvasták, érte|mezték' és mint akaratukkal mindenben

me ge gy ezőt j őv źhagy őLag a|áirták.

Jelenmegállapodást aTársasházközgyúlése ......szźĺrÍlhatźrozatźlva|
elfogadta és felhatalmazta a közös képviselőt az a|áirására.
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Buđapest,2012.

Tźĺsashźnrészéról onkoľrrráĺry zat Észéľ ól

Práter u 30-32. T trsasház
kozös képviselő

dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezet:

Dátum: Budapest,2012

P énzügyi l e g e||enj e gy zem:.

Paľis Gyulané
p én4:gy i ugy o sztáIyv ezető

..'

Jogi szempontból ellĄegyzem:
Rimán Edina
jegyző
nevéb en és me gbizásábőI

đr.}ĺĺészáľ Erika
a|jegyző
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KéĺzÍilt; ?0Íf , szv1lLgmbĺr 06. 18;0CI

IlclvszĘ : 1 {}8 3 Budĺpest, Pľáter ut ca 30_3f . Táľsashĺĺz
Táľgr: Epĺilet garařrciá}is hibáÍnak ŕälrnérése, łeheŁséges jarĘtások ľnegvitatása
Jelenlévők; Vaľađi Riohárd, ZöliÍ Iózse.ťnĄ Major Katalin, Balí Nóĺą Gö,ncziné Papp Joián

Á' hejńľĺńs a ltftes lépcsűł*z hatođÍIĺ eĺĺcłetéE kezđőüiitt Íireg. Á hĺbĺílĺ.at kizĺíľółag
sztľĺľevételezóssel méľ.ték fc[ a jelełléľőlraz alábbiak szer:int'

O Sz{lkseges a telies 1ěpc,#ház(ťoľđulók,oszlopok,lepcsőkalja és oldala) leázłtt ľészeinek.ia\.Ítńsą
czt kdvsĹően a teljes rijrafestésc.

(:} A lépcsĆiház"han tŕjbh hel1'en łeesett a mosótrábazat. Ezeket pótolni és fiĺgár.ni kell
o Koľábban aHÉRosZ Ztt. a34*5.6. ernelęteken a ťelrionó aiĹajär 5 crn-el megemelte és a

buľkolatoÍ hozzálcjtotĺo, aaonba* a gÍpszkarton javítasokat kövotőcn azokat ncm fbstcttc ]c. Ex
pófÜjni kell.

o 5í5 lakás bejaľa.ti ajtajan*k bal o[da}án lđvĺi fal*n salętľoľrrosodás látłnti, javítása és ľestése
sziikséges.

o 5. emeleti lráĺsĺ5 folyosó gípszkarton á[rnennyer-ęłte iľzik 2Ü méterhosszr1ságban. Ennek
lĺöľetkęztćben a támpákban rrregálla viz, azálmennyezett ľepeđezetĺ, ôzĹtkséges a szigetelés
javĺtásą eá köv-{Ítóen az ĺ{lmełuryęzet elLrorrtásaés újmépítése

Ö s" eľ*ełetĺ hosszrt folyosó fblan saléaomosĺ:dás látható az első 6 méteręs szakaszon, szĹikséges a
jar,Í{ása es tÍjľ*f,estése.

ĺ: 4. ęĺ*elętąr a I'IEROSZ Zĺt, iúta|beépíteĺtt 300 r:ľrr Ko csatomavezętéket tl kellboĺrtarri' a
felÍiĺggesztósek lre[5'ót }e kell jar"iĺarłi és ťe.ęteni.

Ö A lífttel szemben levŐ bai old*Iĺ nyitott ľeszek alsó-krilso ľsszćt ki kelljavitanÍ és újra keJI ťesteni.
(.} 3. *ĺľrelet Í.łrtyosó végén a E}eĺ}ľIyťzęteil teľjedĺi Ézás folt ĺátlrati. sztiiĺséges a szigľte}ds.iur,ĺĺiĺsn,

mďd ĺť ázá*fult eĺľiintetóse.
.,!. .:. o ľöĺdĺzinten * bejáľäti ajtó bat olďĺlán ssiik$ěg*s a buľkot*t j*víŁ{sa ós ťtstése
-"' .' o LÍft*}ura kiĺlsÖ o}dal&n*k a}si egy nrđteľét lęke}t fbstení, koľáLjbi si*ig*tľIes'iavítĺł$ ncill ĺgit
,t' bofejezve.

0 Udvaľon }évl tůľbuľkoĺĺt tijbb helyełr młsgsülĘĺędt* egyerrct}en.
o Bejámti vaskapuk akoľábł:i javítások e*oĺ&ęhasznńlhatatlĺmok, c*oľćj* *zĺikséges
Ö Hátsů ker1bęn az éptllet saľkainá} lći-ó sril*asztók m.íľetét brivítenĺ keĺI, nfiivol a ľnegló.ľők ncnr

kepesek elveĺetni a csapađúkot, igy az. éptĺłeŕ a}łi., a ket épültt kiĺĺá f.clĺyik a víz, *mi a talajt már
j etren{ľjs ľľl értélĺbęn kiĺnosta.

o Lift ĺtdlhiiti lépcsőházban saĹĺksć.ges a (ťarđutók, oszlopok, lópc*ťĺk *tja és olelala} leázott
ľ*ĺzeiľlek javít*sa', ęzf- követoen a tefies Ůjľatbstése.

o ĺ'ift nélk{ilí f*pľsőhĺĺz bevilágit iának lábazati ľészęn az áxásĺ:lę ÔkÚÍľe lepeľgéseket.iar.ítanĺ ke}l,
ezt ksve.töen ťcsterrĺ.

o -tr szint$r a lepcső ł:satlakłz.{sa a koľábbí javítát ellenél:e kiľepedt, javÍtása sziĺkségss.
Ö Teľemgaľázsbag lévő g;áz, vĺz: És csłtoľna bgkdteseknsl a kon{bbi jadt*sok el}eiréľe {vízľe duzľ,adi

|ĺiĺnĺtes} nom sikoľtilt a bcazasokat mogszihtetní' Ezęknek ajavĺtása toviíbbľ* is szĺikséges'
o Teremg*ľáz*baĺr az elaktromos elosztó bejáĺatanak baÍ alsó sĺľkánálbeázÉs tłpasztalható' javítása

setikséges.
(f T*ľerngaľázsbam lóvó beáaĺs {kcľt at*tti ĺésze*} koľábban nregszĹintetésľc keľłilto azorrban

seiikséges az áuás nyon:ok javit*są naiđ ťrjľa&stése.
O .l-ľerngaľńzsban 

a pad.}ócisszeÍblyo vfln ĺt legnagesebb santen, így a csapadękot, olvadékot nenr
képes olr.ozętni.
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Átt'}.{nos jellegű híb'ík is vannak az *}ĺĺbŁiak szsrřłłt:

o Fol5,656* lévó hízoitó és t.ilianyóľaszekľények ľozsđásodnak ezt maľ az elsŐ bąiaĺ.as alkal.*tával is
j elazte a lakókĺizösség

o Folyosóí koĺlátok továbbra is t<ĺbb Łelyen ľozsdásodnak. Korábban t<iľtérłt javíÉás.

o A hiđakou nincs vízorľ kiatakífĺa
O Á házban lévő vízhďózatot Eoĺgauyz*1t cstjvękbű] építstĺék trĺi, erurek ęIlenére az elnlúlt ávek

során fo}yamatosak a csőtöresek. Az ęsetek többségében több métęľes szakaszokat keĺI kicseréIni*
meľt anil.ira koľodáĺtak a vszeřękek.

Ü Eptĺlct lrorr:lokz-atának ťEtsŐ szakaszáĺl saléł.ĺtlrnĺ.ls ľoiyásrlyonrok lát]ratóaĺĺ

A bejáľásoľ kesztŁtt feľ.rykepok a t ľall tekintęłtel a http://pmtęriavitasl'ok-oľionkft-fotg,ďbum'hu/ oldalon
me gtekinĺhető ek. letölthetőek.
Az épĺĺIetben t'obh tlkalommal tŕiľténŕek bejáľások" arnin szintón elég sok trnykép ké.szťi,tt. Eyeket az
alŕ,ľlbi li nkeken leheĺ me gtekintenÍ ;

1 . http lťpĺaĺer. ori ĺ:*k ff - Ířrřnalhilĺn.hłł/
2. lrttp: /lsĺaĺeÍazüsok' oľi a}rkít. ťCIloalh uľľĺ-hłI/

3 . irttłĘąrĺłłlciĺ:. ĺľjoĺrldt'fqt sĺlbqm. Ł'll

A bejáľas 20:1 0 orakoľ óľt végcf.

tsu,lapesA 2$l}, szepĺembeľ l9, { }ľi rl4 .f .ýx'ig"tli j i i.a:ł,qĺi) $l'ii;.
&ü.ii..i ] :. |1 l]\:

'.ťl.ĺ:i. ij]1;- i:l:l' :łj . ]
.r:r.{J.:;...: :i , 1_1 a..:_

ĺ.. jlJ i.l::{łk.l i iii;ł:.: ĺ] "'1'.1f .' i' !li.i. i i i|:i.}i{Jĺ

Jelen lóvd t'nlaj đoĺ:ĺrsok:

f^

-.1 -r.,L.' #**1'1U.

Tulajdoľros ľulłjđanos

T\rląidonos



PoDÁs GARA
LVÉGzÉsÉne
tźtmogatźls nyúj tás áról

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (székhelye: 1082

Budapest, Baross u. 63-67., adőszźmla: 15735715-2-42, KSH statisztikai számjel:
|5735775- 841I-321-0I, ttirzskcinyvi azonosító szám: 735715, bankszámlaszám:
14100309-|0213949-01000006, képviseletében: đr. Kocsis Máté polgármester)o

továbbĺakban, miaf Onkoľmányzat,

másrészről

Vajdahunyad utca 23. Táľsasház címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 23.,

helyrajzi sztml: 35669, képviseletében: Yáradi Richard köz<is képviselő, (orion

Tźrsashźvkezelő Kft. II45 Budapest, Róna u. 115.),

adőszám... ....bankszám|aszám..

....) továbbĺakban, mĺnt Társasházközőttaz alulíľott napon és helyen, az a|átbbi

feltételekkel:

1. Előzmények

A Bp. VI[. Vajdahunyad l. 23. sztnn alattí épület (hľsz: 35669) lakásait és helýségeit
előzetes tfusashőn alapítást követően adásvételi szerződéssel vásaľolta meg az
onkormányzat az elaďő H-okt Kft-től. Az épu|etet a H-okt K.ft.a HÉRosZ Zrt-v'e|

.építtette ma1, ?Z épüle! kivitelezője tehát a HEROSZ Zrtvo\t. Az onkoľmany-zatveva,
és eladó is. volt, mivelr a megvásarolt laj<ásokat adásvételi szerzódéssel adta el a Coľvin
sétanyon bontásra kértilő épületek egyes lakástulajdonosainak. Az éptiletek elkésztiltek
és 2008. december 9-én źĺtadásra keľĹiltek. A H-okt Kft. az onkormanyzatta| kötött
adásvételi szeruódés szerint jótállási bankgaľancia nyilatkozatot aďolt ki, amely 20L1'.
januaľ 3-ig volt lehívható.
A bankgaľancia lehívásának hatĺrideje és összege a garancíźt|is időszakon belül tcibbsz<ir

módosításra került, a bankgaľancia végleges tisszege 4.500.000.-Ft, lehívásának
végleges határideje 20II.június 30' volt. Tekintettel aĺra,hogy aPrź./rer v 30-32. szźrĺl
alatti épület garanciális javításai a meghosszabbított hatźľĺdőig sem készĹiItek e|, az
onkoľmanyzat a4,5 millió forint éľtékű bankgaľanciźú, a|ejfuat előtt lehívta. A lehívott
bankgaľancia összege az elnemvégzett gaľanciális munkákra használható fel.

NclÁllsľönľÉľŐMEGALLA
MUNKÁK E
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Az épiilet gaľanciális javításának helyzete

A Práter u. 30-32. szäm aLatti épület társasház. A Tarsashaz több szakértoi jelentést
készitett az épi|ettel kapcsolatban, melyek szerint az epnletben gaľanciális hibak
vannak. Az éptilethibak a jótállási időn beltil bejelentésre, és részben kijavításra is
kerültek. Az iďokozben elvégzett javítások utan még jelenleg is fennállnak jelen
megállapodás 1. szźnrń mellékletében felsorolt hibak, melyek a felek által nem
vitatottan jőtáIlási/9aranciális ktirbe taľtoznak. azonban az épi|et kivite|ezője azok
kijavítását nem végezte el. A felek rtlgzítik, hogy a |épcsőhtzak lefedéséhez nyújtott
önkormanyzati segítség nem tźrgya jelen megállapodásnak és a jótállźsilgarancíá|is/
hibak kijavításanak.

2. Azonkormányzatfeladataiéskłite|ezettségeĺ

2.1. A Taľsashźv eknarađt' a kivitelęző á|ta| el nem végzett jőtźi|ásilgaranciális

javíttĺsi munkáínak elvégzés&e az Önkormtnyzat Képviselő-testĺilete 94/20|2.

(III.22.) szźmt hatźrozata a|apjźn, vissza nem térítendő támogatás

foľmájában, az onkormányzat által lehívott jótátlásÍ bankgaľancia terhéľeo

1 500 000.- Ft-ot, azaz Egymillió.őtszźnezer forintot biztosít a Taľsashaz

részére.

2.2. Az Önkormźnyzat je|enmegállapodźs a|źÍrźsátkövető 15 napon behu| átata|jaaz

1.500.000.-Ft cisszeget a Tźrsashźĺz lĺliťišil'lffiiiĺ$,ĺľĺtffn#ä szźmtl

bankszáml ź!áĺa garanciális j avítások támogatása címén.

3. . A TáľsashánÍe|aďataĺ és kiitelezettségeÍ

3.1.. 
' 
A'Tarsashaz kcitelezettségetvä|tal arra, hogy az 1.500.000.-Ft támogatźĺst20I'3.
aügusztus 31-ig a ttrsiasház épületének jelen megállapodás 1. számu
mellékletében felsoľolt garanciális jellegű hibái kijavításźra felhasználja.

3.2. A Tarsashaz a3.|. pont szerinti hataridőig köteles az 1. számű mellékletből a
támogatás eľejéig e|végzett munkakľól tételes elszámolást benýjtani az
onkormanyzat részére, a hibák kijavításĺára vonatkozó szerzőđést, az ekészl,s,It

munkak átadás átvételi jegyzők<inyvét valamint a Tarsashtn nevére sző|ő
száĺĺrl/rát máso latb an az e|szźmlo|źłsho z mel 1 ékelni és eredetib en b emutatni.

3.3. Arra az esetre, ha az Önkormányzatnak a lehívott bankgaranciával és annak
felhaszĺáIásźxa| kapcsolatban a bankgaľaĺrciát nyujtó felé elszámolási
kötelezettsége, ezze| kapcsolatban jogvitája keletkezik, a Táĺsasház
kcitelezettséget vźl|a| arra, hogy a Taľsasház e jogsítźhaÍI az onkormányzatot
támogatni fogja és a bankgaľancia ĺisszegének gaľanciális hibak l<ljavitásáĺa
történt felhaszĺáIttsttt' bizonýtani, és az epn|et érintett részei megtekintését
bíztosítant fogia.
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4. Kapcsolattartás
A jelen megállapodás teljesítése érdekében a Felek által megnevezett kapcsolattaľtó

személyek:

aTtĺrsashźzrészéró|: Váľadi Richárd / Kĺizös képviselő

tcl.: 70/363-54-8I

e-mail : info@orionkft .hu

az onkorm źny zat részéró|: ĺlĺłilii::..' . .''' .' . . .'. . . ..

tel.:

e-mail:

5. Egyéb rendelkezések.

5.1. A Felek rogzítlk, hogy nem az onkormźnyzat volt az épület kivitelezője, így a
lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jőtá||ásľól szóló I8Il2003. (K.5.) Koľm
rendelet alapjźtn nem ő a jőtźllásraköteles kivitelező.

5.2. A Tarsasház kijelenti, hogy a kcizös fulajdon részétképező épületszerkezetek, ill.
épületrészek hibái miatt jótállási és szavatossági igények érvényesítésére, ezek

tárgytlban megállapodás megktitésére - annak ellenére, hogy az egyes lakások
tulajdonosai egyedi adásvételi szerződésse| szereńék az ingat|arĺaikat - az 2003'

évi CXXilil. törvény 3. S-a és abírői gyakorlat (EBH2008. ]783, BH2008. 272)

szeľint a T źr sashtuj o go sult.

5.3'. ''-.l4';elen megállapodás a|źlitźisźĺva| - a 1.500.000.-Ft támogatásra tekintettel'l a

Taľsashaz visszavonhatatlanul lemond az épi|et közös tulajdon tészét képező
épületszeľkezetekben, i11. éptiletľészekben lévő gaĺanciális jellegiĺ pľoblémákkal,
hibás teljesítéssel kapcsolatban mindennemű esetleges további követelés

onkoľmĺíny zattal szemb en val ó érvénye síté sérő l

5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a társasházaLaő|

szőIő 2003. évi CXXXII. törvény és vonatkoző jogszabályok ľendelkezései az

kźnyadőak. A Felek az esetlegesen felmeľtilő vitáikat elsősorban taľgyalásos

úton fogjak ľenđezni.

3.5. Jelen megállapodás 4 számozott oldalból áll. Jelen megállapodás

e|vćlasńhatat|an részét képezi a kijavításľa kerĹilő gaľanciális hibák leírását

tarta|maző 1 . szźmtl1' melléklet.

A megállapodást a Felek elolvasták, érte|męzték' és mint akaratukkal mindenben

me ge gy ezőt j őv źhagy ő|ag a|źirták.

Jelen megállapodást aTérsasház kĺizgyÍilése ....'száműhatźtrozatáva|,

el fo gadta é s felhatalm azta a közö s képvi sel őt az a|źtír ásźtr a.
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Budapest,2012.

Ttrsashźnrészéről onkormanyzatrészérol

Képviselő-testülete

dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedęzet:

Dátum: Budapest,2012

P énzü gý l e g e|Ienj e gy zem:

Páľis Gyulané
p érungy i tjgy o sńá|yv ezető

Jogi szempqn'tból ellenj egyz;eĺ'rt:

Riman Edina
jegyző
nevéb en és megbizásábő|

đľ. Mészár Eľika
a|1egyzó

Práter l 30-32. Táľsasház

közcjs képviselő
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JEGYZOKONYV

Késziilt: 2012. szeptember 07. 1 8:00
Helyszí-n: 1083 Budapest, Vajdahunyad u. 23'Társasház
Táľąv: Epület garanciális hibáinak felmérése, lehetséges javítások megvitatása
Jelenlévők Varadi fuchaľd

A bejáľás a liftes lépcsőház hatodik emeletén kezdődiitt meg. A hibákat |<lzárő|ag
szemrevételezéssel méľték fel a jelenlévőkaz alábbiak szeľint.

o Az épület tllzfa|anak hőszigetelése javításra szorul. A mellékelt hőkamerás felvételeken jól
|źthatő, hogy tdbb helyen hőhíd keletkezik, aminek ktivetkeztében a lakások penészesednek.

o A pincei tarolóknál lévő csatorna kivezetés mellett a szigetelés javitźsra szorul, mivel a csapadék
bejut a térollő|ďloz.

A bejarás 19:10 órakor ért véget.

Budapest, 2012. szeptember 19.



Theľm ogr áf felmérési j egyzőkönyv

A felméľéstvégezte:

Készülék:

MegbÍzőz

Méľés helye:

Feba Kft.
Molnár Tamás

tamas@feba.hu

Gyáľtásĺ számztesto 880-3

oľion kft.

1082 Bp.

157746s

Vajdahunyadu.23.

Mérés időpontja: 20I2.0I.26.

Minőségi garancia:
i

A jegyzőkönyv elkészitéséhezsziikséges felvételek azMSZEN l3187:1999 szerint
késztiltek'

A jegyzőkönw az egyszenĺsített thermográf felmérés előírásainak megfelelően épül fel és
az ehhez szükséges adatokat tartalmazza.

A jegyzőkönyv tartalma:

Avizsgźůati jegyzőkönry az ingatlan teljes átvizsgálása után a felfedett hiányosságokat
dokumentálja'

Felszeľeltség:

A felméréshezhasznált összes eszkĺjzünk kalibrációs és megfelelési tanúsíwánnval
ľendelkezik'

Aláírás

1141 Budapest, Szuglĺí utca |25ĺD,Gl41' Tel.z408.3322

www.hofenykep.hu

1Ą3

Feba Kft.
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Kültéľi levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéri hőméľséklet: 22,I

Párataľtalom: 48,0

Harmattrlont: 10,6

Megiegyzések:

ü|ső fe|véte|ek:

Kü|térÍ levegő hőméľsék|ete: -2 "C
Beltéľi hőméľséklet: 20,5

Páratartalom: 60,2

Harmatpont: 12,5

Megiegyzések:

SO
sarokrész mentén je|entős áthÜ|és tapasztalható.

Feba Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 125[D, G/41 Tel.:408.3322

www.hofenykep.hu
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KüItéľi levegő hőméľséklete: -2"C
Beltéri hőméľséklet: 20,9

Párataľtalom: 7|,4
Harmatpont: 15,5

Megiegyzések:

sarokrész mentén je|entős áth ij lés tapaszta| ható.

Kültérĺ levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéľi hőméľsék|et: 20,9

Páratartalom: 66,7

Haľmatpont: I4,5

Megiegyzések:

felvéteIek:
sarokrész mentén jelentős áth Ü |és tapaszta| ható.

Feba Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 125[D,Gl4l Te|.z408.3322

wrľw.hofenykep.hu
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Megiegyzések:

Kültéri levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéri hőmérsék|et: 21,1

Párataľtalom: 59,4

Haľmattrlont: t2,9

&,0

19,0

16,5

rB,S

17.0

l6p

KültéľÍ levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéľi hőméľséklet: 2L,2

Páľatartalom: 59,6

Haľmatpont: 13,0

M

15,9:c

Megiegyzések:

hom Iokzati fa| fe|ületi hőmérsék|ete e|fogad ható.

)lso TelveteleK:
homlokzatĺ fal fe|ületi hőmérsék|ete e|fogadható.

Feba Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 125[D,Gl4| Te|.:408.3322

www.hofenykep.hu
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Kiiltéri levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéri hőmérséklet: 2I,5

Páľataľtalom: 57,8

Ilaľmattrlont: I2,8

Megiegyzések:

feIvéteIek:
vasbetonszerkezet mentén áthulés tapasztalható.

Kültéľi levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéri hőmérséklet: 22,2

Páľataľtalom: 58,0

Haľmatpont: 13,6

Megiegyzések:

fąr oc

Feba Kft. 114l Budapest, Szugló utca 125ĺD, G/41 Tel.:408.3322

www.hofenykep.hu
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Kültéľi levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéľi hőmérséklet: 20,3

Páratartalom: 44,6
Haľmattrlont: 7,9

10,9 "c

KüItérĺ levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéľi hőméľséklet: 22,|

Páratartalom: 54,2

Haľmattrlont: I2,4

W
;:
,,..*;

W
-t

6.4.C

Megiegyzések:

Megiegyzések:

őztetés után jó| |átható' hogy megszĹint a pára|ecsapódás.

sze||őztetés e|őtti pára|ecsapódás he|yszine'

Feba Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 125ĺD, Gl41' Te|.:408.3322

www.hofenykep.hu
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Megiegyzések:

Kültéri levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéri hőméľséklet: 20,5

Páľataľtalom: 44,0
Haľmatpont: 7,8

Ktiltéľi levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéri hőméľséklet: 2I,0

Párataľtalom: 44,|

Haľmatpont: 8,3
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t3,t

tą0

?,5

Megjegyzések:

után, csak részben szünt meg a pára|ecsapodás.

után, csak részben szĹint meg a páralecsapodás.
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W

ffi

ffi
rą0 cc

Ú,ł

Megiegyzések:

Kültéľi levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéľi hőmérséklet: 22,I

Páľatartalom: 48,0
Harmatpont: 10,6

Kültéľi levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéľĺ hőmérséklet: 22,I

Páľatartalom: 48,0
HaľmaĘlont: 10,6

W,
W&

W

ffi
.11.6'C

.i ' "i,.ii . | :.rlll:,

.lli

Ô.0

-Ls

ą,r

"lą0

Megiegyzések:

)lso TelveteleK:
hom lokzati fa| fe|Ĺl|eti hőmérsék|ete elfogadhato.

ttÍzfa| szigetelés inhomogén. Pe. inhomogén szigetelés javítása aján|ott'

Feba Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 125[D, G/41 TeI.:408-3322
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W;
r/i,l:

.2'ü

-4S

.t0

-6.0

.ą0

.ąs

Kültérĺ levegő hőmérséklete: -2 oC

Beltéri hőmérsék|et: 22,I

Páratartalom: 48,0
Haľmatpont: 10,6

Megiegyzések:

Iső
tűzfal szigete|és inhomogén' Ae. inhomogén szigete|és javítása aján|ott.

Kültérĺ levegő hőméľsék|ete: -2 oC

Beltéľĺ hőméľséklet: 22,I

Páľataľtalom: 48,0
llarmattrlont: 10,6

M

@
'ł,4!c

.4,0

-5,O

4,Ú

-7,8

.ą0

-9,0

Megiegyzések:

tÚáa| szigetelés inhomogén' Az inhomogén szigetelés javítása ajánlott.
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Megiegyzések:

Ktiltéri levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéľi hőméľsék|et: 2z,I

Pźratarta|omz 48,0
Haľmatpont: 10,6

KüItéľi levegő hőméľsék|ete: -2 "C
Beltérĺ hőmérséklet: 22,I

Páratartalom: 48,0
Ifarmatpont: 10,6

ĺ. j.i']l
]]i 

'::ŕ.

Megiegyzések:

Feba Kft. 1141 Budapest, Szuglĺĺ utca 125[D,Gl4| Te|.:408.3322
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t0n3

tűzfa| szigete|és inhomogén. Az inhomogén szigete|és javítása aján|ott.

ilso TetvereteK:
hom|okzatifal mentén csak a betonszerkezetek mentén tapasztalható szigete|és.



Megiegyzések:

Kültéľi levegő hőméľséklete: .2 "C
Beltéľi hőméľsék|et: 22,I

Páratartalom: 48'0
HarmaĘlont: 10,6

Kültérĺ levegő hőméľséklete: -2 "C
Beltéľi hőméľséklet: 22,I

Páratartalom: 48,0
Ifarmatpont: 10,6

ffi
M

W
{,5.c

5,Đ

2,5

-2,5

-5.0

"7,5

Megiegyzések:

lIso ÍeNete|eK:
tűzfa| szigete|és inhomogén. Ae. inhomogén szigetelés javítása aján|ott.

tűzfa| szigete|és inhomogén' Az inhomogén szigete|és javítása aján|ott.
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- 0.0

-.ą0

.-3,t

'.4p

.-5,0

.6,0

- -78

Kĺiltéľilevegőhőméľséklete: -2"C
Beltéri hőmérsék|et: 22,|

Párataľtalom: 48,0
Haľmatpont: 10,6

W,ffi{

Wł
"7á ôc

Megiegyzések:

telveteleK:
a fe|Ü|eten homogén a szigete|és'

-f,1"c

ffi
ffi

ffi

Kültéri Ievegő hőméľséklete: -2 "C
Beltérĺ hőmérséklet: 22,I

Páľataľtalom: 48,0
Harmatpont: 10,6

Megiegyzések:

tűzÍa| szigete|és inhomogén. Az inhomogén szigete|és javítása aján|ott.

Feba Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 125[D, Gl41 Te|.z408-3322
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'.5,0

'-6p



Kĺiltórĺ levegő hőmérséklete: -2 "C
Beltéľi hőméľséklet: 22,I

Páľatartalom: 48,0
Haľmatpont: 10,6

Megiegyzések:

Iső feIvéteIek:
tĹĺzfa| szigete|és ĺnhomogén, de a homogén részeken jobban szigete| mint az utca fronti fa| rész.
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