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szamaľa

Tĺszte|t Képvisel&testüIet!

A Kisfalu Kft. a feladatai ellátása során megszerzett tapasztalatok alapján szĺikségesnek tartja

a jogcím nélktili lakashaszĺľĺlók által felhalmozott hátralékok egy részének elengedéset,

amelyek a költségelvíi alaplakbérrel, illetve piaci alapon bérbeadott lakások esetén a piaci
lakbérrel azonos osszegű egyszeres' vďamint az e|őz'ő lakasbérbeadási rendeletek alapján

szäm|źnoÍt tobbszoros mértékíi lakáshasználati dljak nettó kĺilonbozetének osszegéből
adódna|r' ďkďma:ko dva ezz'e| a kertilet lakossĘanak egyľe nehezebb korti|ményeihe4 illewe
a gazdasági helyzet kovetelményeihez.
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Előterjesztő: Egry Attila ďpolgármesteą Szili Balazs képviselő

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2Ul2.július 19. . sz. napirend

Táľry: Javaslat elvi dontésre, a Budapest Józsefuárosi Önkorményzat tulajdonában ál1ó

lakások jogcím nélhili lakáshasznalói tLlrtal felhalmozott hátralékok egy részének

elengedésére, a költségelvíí alaplakbérrel azonos összegíĺ egyszeres' és az e|őzó rendeletek

alapján szźtm|tu:ott tobbszörös mértékíi lakáshasználati díjak nettó kulonbozetének

összegében

A napirendet nýlt tilésen kelt taĺgyalni, a dontés elfogadásához minősitett szavazattobbség

sztikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottsĺńg véleményezi x
Humánszolgá|tatásĺ Bizottság véleményezi x
Hatáĺozati j av as|at a bizottsźtg szźmźr a:

A Varosgazdálkodási és PénziigytBŁottság es a HumĺánszolgtútatźsiBizottság javasolja a Kepviselő-
testĺilstnek az e|oteriesztes meglfugyalźsźú
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A Tisztelt Képviselő.testtilet a korábbi rendeletekben meghattroz.ott, a lakásra megállapított
lakbér koltségelvĹi; piaci alapú lakbérrel tortént bérbeadás esetén piaci alapú bérleti díjának
_ időszaktól fiiggő _ háromszoros és hatszoros mértékiĺ lakáshasznárlati dijait 2011-. március 1.

napjttći másfélszeres, illetve kétszeres mértékĺĺvé csokkentettą rendeleti szinten. ABudapest
Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában á1ló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér mértékéről sző|ő |612010. (m. 8.) onkormáĺnyzati rendelet 61. $-a szerint a jogcím
nélkiili lakáshasználó 2011. december 1. napjttő| a kozlésétől kezdődően a lakásra
megállapított lakbér költségelviĺ; piaci alapú lakbérrel tortént bérbeadás esetén piaci alapú
bérleti dijja| azonos osszegének megfe|e|ő hasznźt|ati dijat koteles ťlzetru. Jogi álláspont
szerint azonban rendeleti szinten nem lehetséges szabźůyozlll a lakáshaszntúati díjak
visszamenőleges, a jogcím nélktili haszntł|atkezdetďó| eg;yszeres mértékíĺvé tételét.

^2ol1. 
február 23. napjtttől hatályos, és a 2011. november 28. napjźtól hatályos rendelet

alapján megtortént ahaszná|ati díjak csokkentése, a lakásra megállapított lakbér koltségelvű;
piaci alapú lakbérrel tortént bérbeadás esetén piaci alapú bérleti díjjal azonos osszegének
megfelelő másfélszeres, kétszeres, illewe egyszeres mértékére. Ennek ellenére,
a 20|1. februárig hatályos rendeletek a|apjtn kjszźtmlźnott többszöros mértékrí hasznáiati
díjakból olyan nagy osszegý htrtra|ékot halmoztak fe| a jogcím nélktili lakashasználót
amelyet még részletekben, tárnogatások igénýevételével sem képesek megÍizetni.

A tapaszta|at az, hogy a tobbszoros mértékű haszná|ati dijat a jogcím nélhili használók
képtelenek megfizetni. Sok jogcím nélki'ili lakáshaszná|ő _ a bérleti jog helyreállításának
reményében - a költségelviÍ bérleti díjjal azonos mértékű hasznä|ati díjat megfizetné, mivel
azt a Bíróság is ráutalő magatarIásnak tekinti a per során. A kitirítési. és hátralékérvényesítési
peľek, majd az ezt kovető végrehajtási eljaľások több évig is elhúzódnĄ mely időtaĺtam alatt
a hźtrailékok csak halmozódnak. A perek során a tobbszorös mértékű használati đijat a
Bíróság sem ítéli meg, néhány esetben legfeljebb a haľomszoros mértéket, illetve az elmúlt bő
négy év során két esetben ítélte meg a hatszoros méľtéket. A ítéletek _ hivatkozva a
Lakástorvény 20. $ (1) bekezdésére _ 95 Yo-a kimondja, hogy a haszná|ati díj a lakásra
megállapított lakbérrel a"zonos osszeg.

A Kisfatu Kft. 201l. évben, majd a Józsefuarosi Önkoľmźĺnyzat Pénztigyi Ügyosztálya
2012. évben állásfoglalást kért a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól arra vonatkozóan, hogy a
lakáshaszntiati dijak tobbszoros mértékét ÁFA fizetési kotelezettség teľheli.e. A NAv
mindkét állásfoglalása szerint a lakáshasználati díj szankció jellegu kártérítés, ametyet ÁFA
nem terhel. Erre való tekintettel20|2. március 26.źn a Polgármesteri Hivatalban adószakértő
és jogászok bevonásáva| egyeztetés tortént. Megállapítást nyeľt, hogy az źĺ||źsfog|a|źls tobbféle
módon értelmezhető, ami biztosan megtl|ja a helyét, az,hogy a ttibbszoros méľtékíĺ használati
dijakná| a szorzőval novelt dij minősiiljön szankciónak. Tehát az a|ap|akbérrel megegyező
egyszeres díjat továbbra is AFA kotelesen számlrźgza a Kisfalu I(ft., az e ftilötti résne
mínuszos szím|źi<at bocsát ki, és visszaigénye|i az Áľ,t.t, csak a 2008. januźr l.től (mivel
2007. december 3|.ig tćltgyi adómentes volt a lakás bérbeadás). 2011. november 30.ig
hjszäm|źĺzott többszöros használati díjak vonatkozásában. Ezeknél tételesen meg kell nézni,
hogy az adott időszakokban milyen szćm|źú< kertiltek kibocsátásrą és azokat helyesbíteni, az
időszakra vonatkozó AFA kulccsď. Tehát a NAV állásfoglalása alapján' már megtehetjtit
hogy az egysueres és tobbszöros mértékíi hasznźiati díjak ktilonbözetď AFA-san jóváírjut
azonbanazt AFAmentesen vissza kellene terhelni, egyéb dontés hiányában. Igy azonban csak
a, ĺrn'összegével csökkenne a jogcím nélktili lakáshasznátók hátraléką amely nem olyan
mértékií, hogy aktĺr }{źůőzat Alapítványi, akár adósságcsökkentési támogatással, és
r ész|etťlzetéssel kezel hető legyen.

Az tnkormányzat, mint tulajdonos is segíteni klvánja az ellehetetlenült helyzetbe került
jogcím nélkĺ'ili lakáshasznáiokat, ezért a folyamatos egyeztetések során megállapodás sztiletett



.lÍTa vonatkozóan, hogy a Kisfalu Kft. egy teljes csomagot készit a T. Képviselő-testtilet

2OI2. októberi második rendes tilésére, ämeĺy tételeseľL időszakkal együtt taĺta|mar.za

valamennyi .gy*".io és tobbs-ľros mértékĹĺ hasznćiati díj hilonbozetý! yytta osszegben,

továbbá a hoz'zźl kapcsolódó ÁFA oss"egét. Va]amennyi joe.jT' nélktili lakáshasználó

szempontjábol meg kän vizsgálni a jogcím řemuľ haszntńatkez,dő időpontját, onnantól meg

kett átlapítani a mindenkoiérvényes renđelet szerinti alaplakber osszegé!.ĺnajo.ľÄ.ľ
szämitaru a |eszőm!źľlott használuíi aĺj és az alaplakbéľ ktilonbözetét, időszak. és A.t.'A

kulcsonkénti időszak szerinti bontásbďmajd mindezen adatot tźb|źnatbakell foglalni.

A Kisfalu Kft. a kintlévőseg csokkentésének, a bevétel rea|izźt|tlsénaŁ az ellehetetlenített

élethelyzeĺí jogcím nélküli tuká,hu,"nálók lakhatásanak biztosítása érdekében javaso|j'a az

egyszeres és többszoľos mértékű használati díj netto kĹilonbozetéból adódó kovetelések

elengedésére előzetes, elvi dontés meghozata|źn...pzze| a dontéssel egységessé' igazságossá

tehető valamennyi-logcĺm nélkĹili hÍáshasználó esetében a hasznźiati dij megfizetendő

mértéke, mivel nem ňefolyásolná az a tény, h9gy -1 
jogcím nélkĺili hasznźiat kezdetekor

hatályos rendelet milyen mértékű hasznźiati dijat írt e|ő.

A Kisfalu Kft. jogi állásfoglalásokat kért be arra vonatkozóaĺq hogy a kedvező dontés

vonatkozh at-e afoýamatban-lévő peret illetve maĺ jogerős ítélettel rendelkező, végrehajtás

a|att źi|ő hátralékoŕ esetére is. A jógi ilĺásfoglalások egyértelműen megfogalmazzilk, hogy a

uĺio.ág jogerős ítélete a1apjtnvĺlitá pe'ny.ňes fél jogozulttá arÍą hogy a végrehajtási lapot

kiállítsa és ennek 
'n"gŕ.räío. 

n az e|jźlĺtts megindu$on n' kérelem tartalmát a jogeľős ítélet

maxtma|izä|ja, tehit ĺíaximum olyan igénnyeřletreĺotni a végrehajtás során, amelyet az itétr9t

meghatáro zoti. ĺzonban ez nem-zärj{ki annak a lehetőségét, hogy.,,Ęi9epb vagy kevesebb''

iÉeínyel éljen a;ogosult' mint a mar megítélt dolog. Ezt,avégľehajtásitorvény 11'$ úgy

łzabáíyoz.zá, ľ,ogý i,,ł nĺia'as a végrehajthotĺ ,ki*iot .a,végrehajtaslkérő 
kérelmére állítja

ki.,, Tehät a kérelem u u, uĺupka,*amelý a|apjtn a bíróság eljárhat. EŻĺ 
'nevezik 

kérelemhez

Itott)ttség elvének,..ly.t, minŕpolgaÍi alapelíét-aľ9ls*i p9rre1dta1ásról (Pp ) szólóĺorvény

isy 
',łaa|yozz, 

ľ'os}. ,,,ł' tĺ,d'a! . tońény eltérői"ndelke,é,e hiáľĺryaban - a felek altal

,ĺát,,i,utőtt ru,el,íőmź, és iog;yilatkozatőkhoz kötve van. A bírósag a féI álnl előadott

ker"Iín,k,t, nyilatkozatolrat nem alakszeríí megjelÖlésük, hanem taľtalmuk szeľint veszi

fig,,etembe,,. 
-Azokban 

az e|jtrttsikérdésekbeą ańelyekben a végrehajtási torvény ktilön nem

ad vźĺ|aszt, ou i polgĺ'i" perrendtaĺásról szóló tĺirvény megfelelő ľendelkezéseit kell

irźĺnyadőan alkalmazni. Buuol kovetkezően a kérelemhez kotottség elvét a végrehajtasi

"tj-e*uu,, 
is alkalmazni kell, azaz a bíľóság a jogosult igénye a|apján és. a jogosutt tłhal

meghatáro zott twta1om szerint indítja 
^"g 

* eljáĺást. A jogerős marasztaló ité|et a|apjźn a

hařtrozatban foglalt pénzköveteléšnél ň'ugu'ábu összegre nem vezethető végrehajtás.

Mindezekre figyólemmel a lakásbérleti- és ĺasználati díjak !o-g99ultja 
(a végrehajtást kérő

onkormány zatý._ *Jhányo'.ági alapon vagy egyéb okbýl kifolyólag _ donthet úgy, hogy a

jogerős aĺídsagĺhattnozittalmegítélt penzktivetelésnél.alacsonyabb osszeg-(vagy a kovetelés

jaňtem' eleňekke1 csokkentJtt réśze) végrehajtását' kéri, vagy a végrehajtási eljarás

megindulását követő en az eljaĺó vegeh^ajtónak utóbb bejelentheti, hogy a végrehajtást

cso-kkentett mértékíi kovetelésre kéri csak foganatosítani.

Fentiek a|apján semmilyen eljarásjogi akadálya nincs. annak, hogy egységesen, minden

jogcímnélktili hasznátóväl szemben ű, 
"gy',eńs 

mértékíi díjakra mó{ogítsuk a kovetelést.
"Eňe 

tekintettel - a bérbeadó szeĺvezetjavas|atźra, képviselő-testtileti dontés a|apjtn _ a

pgerős maraszta|ő ítélettel éľintett jogcímnélkĹili lakáshasználók szämäĺa is lehetővé válhat,

t'ogy u hivatkozott,,csomagbď' b eker{ilhessenek.

Továbbá a jelenleg folyamatban lévő perek esetében _ kedvező dontés esetén _ lehetőség van

a kereset módosítísara, a kovetelés elerrgedése utáĺr lecsokkent kovetelés méľtékére.



A helyi önkoľmányzatokról sző|ő, 1990. évi LxV. torvény 2) bekezdése szerint
önkormányzati dontést a helyi onkormányzat képviselő-testtilete - annak felhatalmazásaľa
bizottstĺga, a részönkormányzat testtilete, a helyi kisebbségi onkormányzat tesütilete'

társulása, a polgármester -, illetőleg a helyi népszavazäs hozhat. A Budapest Józsefuaľosi
Önkormányzat vagyonźiról, valamint a versenyeztďés és a helyi koltségvetési szervek
beszerzési eljárásának szabźiyairől szóló 37/2003. (VIl.l7.) onkormányzati rendelet 20. $
(2) bekezdés c.) pontja szerinti önkormányzati érdek is megkívánja a követelésekről való
lemondást, mivel ą,,albevétel realizálódhat, illewe a jogcím nélktili lakáshasználók bérleti
j ogviszonya rendeződhet.

Kéľj ĺi k az a|ő,ňlbi határ ozati j avaslat e|fo gadá sát.

Hn.ľÁnoz^tľIJAvAsLAT

1) A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy elvi hoz.ztljźru|źlsi szándékát fejezi ki az egyszeres
és tobbszorös mértékíi használati díjak nettó kĹilönbözetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásäban azza|, hogy a tételes, pontos osszeggel kimutatott
csomagot a2012. októberi második rendes Képviselő.testtileti tilésen fogadja el.

z) A Képviselő-testtilet felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft' tigyvezető
igazgatőjtfi, hogy a Képviselő.testtilet 2012. októberi második rendes tilésére készítse el
a tételes, pontosan számszeríisített csomagot, valamennyi jogcím nélktili lakáshasználó
vonatkozásában.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

Hatáľĺdő: 1) pontvonatkozástlbanazonna|, 2) pontvonatkozásäban}D|Z, október 31.

A diintés végrehajtásáúvégző szeryezeti erység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20l2'jú1ius 2. tul
Eýry Attila Szilĺ Balázs

képviselőalpolgármester

Töľvényességi ellenőrzés.
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

ďi:W-t-+"',,^
aljegyző 
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