
MEGÁLLAPoDÁs
lakásbérteti jogviszony - ijnkormányzati csere[akás felajánlása heĺyett pénzbelĺ térÍtés

fizetése mellett történő - megsziintetésérćí|

amely tétrejött egyrészrőt
Budapest Főváros Vl|l. keriilet Józsefvárosĺ önkormányzat (szókhclye: 10B2 Budapest, Baľoss u.63.67, adószáma: 15735715.2-42, KSH-száma: 1573571ś-841i-3u-o1, képiĺleli._Ďi. Kocsĺs łtátépolgármester), mint bérbeadó

másreszrőt

utco=,ntbđ,
között az alulĺrott napon és helyen, az atábbi fettétetekket:

1.t
A'szerződő fetek megáttapítják, hogy a
kerület SzÍgoný utca
komfort nétkĹiti kom
bértetĺ szeľződés atapján

Tegáttapítjah nogv a aua kerüĺe[l!rľs1.ú, ĺ083 Budapest, V||ĺ.

Komfortfokozatu takas bérlője 20í2. rnájus 30.án ke|'t, határozattan időre szótó

l. sz. mclléklct
az I ] 53/20] 5. (XI.l(l.) sz. l/],l] hulúrĺlzuĺ nle.ĺléklelĺł

díjtartozása,
és kĺjetenti,

Béľl'ő .okiratokka( Ígazotta, hoťy nincs takásbértetĺ díj itt. a bértőt terhető egyéb
valamĺnt a Józsefvárosi onkoĺmányzat feté köztartoáśa vagy egyéb t"'to*iu;íno,
hogy a bértetĺ jogviszonyát érintő peres eljárás nincs eltene főíyaňatuan

z.ĺ
4 fgtek megáltapodnak.abban, hogy az 1./ pontban meghatározott takásra a (akásbértetĺ
jogviszonyt, a męáttapodás 3./ pontjában męhaiározott pénz-betĺ iéńtéss"i; kö;ö' megegyezésset
megszÜntetik.

Á bértő jeten megál'tapodás atáírásávat ktite|'ezettsęet vállal arra, hogy az 1.t pontban
meghatározott bérteményt legkésőbb jeten megáIlapodäs mindkét fél áĺtali aláírását kiĺvető 45napon be|iil, a fetek áttal előzetesen egyeztětetť ĺaopontban, a tettár szerĺńt ĺozá t",t"'óberendezésekket es Íelszeretłásekket egyiitĺ, saját és az ott tató szeméęň-ňsóieguĺtót kiĹiríWeátadja a bérbeadónak.

A bértő tudomiísul ves{, h99y a lakás kiürítésére vá(tatt határidőn betüt a [akásban takó szemétyek
vatarnennyien křjtetesek a (akásbot kĺköltömi, és onnan kijetentkeznĺ, á ĺerrĺ a-taiĺďą"Ioiuiä;
bérbeadó rendetkezésére bocsátani, hogy abban vissza.uáoó szeméý nu' ńuiuđĹ.[.

[tízir1e1i o.íĘĺĺ es lakásbérteti dÍj' maradéktatan kiegyentítéséről szóló igazotásokat bérlô a lakás
átadásąkor ktjtetes a bérbeadónakátadnĺ.

A. bérlemény átadásakor .a. felek.jegyzókönyľet vesznek fiit. Á bérbeadó képvisetetében aJózsefvárosi Gazdátkodásĺ Kö4ont zrt..iar el, az általa fetvett jegyzőkönyvben keriit rĘzítésre,
hogy a bértő jeten megátlapodásban ľattaĺt kiitetezettségeiknek étđguít.ft. 

.

3.t
4 ĺgt"! ezt a megáttapodást olyan takásra kĺitik, mely a Corvin Sétány Program területén bontandó
épületben van.



!

Ha bértő másik takás 
'bérbeadása 

hetyett pénzbeli térítésre tart igényt, a takások es hetyiségckbérletére, valamint etidegenítestjkre vonjtkozó 1993. évi tJXVll|. sz. tv., valamint u t.;rvěný
felhatalmazása atapján Budapest Főváros Józseívárosĺ Önkorrnányzat Képvise|'ő-tJsititete áltai
megalkotoĹt 16/7010 (l||.08.) számÚ řinkorrnányzatĺ rendelet 3ó. s.13) bekezdése atapján a bér|et|jogviszony közös megegyezéssel pénzbetĺ térítes fizetésévet is megszĺjntethető. A hĺvatkozottjogszlbátý rendelkezések a|'apján a pénzbeti téńtés mértékét a bértő áttat lakott lakńs
ingatlanforgalłnĺ szakértő áttal meghatározott forgatrni értékét ataput véVe, a forgatml e.tul* go 

'Ł.
ban kell megállapítani.

ffi .iä:lłľ.'",ľ#]ť'ff l"1nl:ľ'oł.ľľ.1iä?',:il,i.#:hä'äľ=ť,:ä
tgrtér'ő megszÜntetése 4.24o-ooO."Ft, azaz- Négym|lllGkettőszázňegyveń"'er ĺ"ĺňt péniĹĺi
térítes bér(ő részére tiirténő kifĺzetésévet t<jrténik.

4./
Budapest Józsefvárosĺ onkormányat Képvisető-testületének a tutajdonában áttó takások
bérbeadásának fe(téteteirő( szótó 16tfo1o (lll'o8.} szímú önkormányzaíĺ .ónoär"t 36. s (6)
bekezdése szabátyozza a pénzbeti téńtés kĺfizetésének fettéteteit.

|gn.tjek. a|apján a rnegáltapodásban rdgzített pénzbeti téńtés az atábbiak szerint keriil kĺfízetésre a
Derlo reszere:

1ł !irĺ-99oó a pénzbett térítes f5 %.át, í.060.000.. Ft-ot, azaz Egymillió.hatvanezer for|ntot
tegkésőbb jelen megáttapodás mindkét féĺ általi aláírásáť követő 

-í5 
nupon nálril ĺĺz"tĺ májbér|őnek.

A bérbeadó a pénzbeti térĺtés fennmaradó 75 %-át,3.ĺ8o.ooo.. Ft forintot, azaz HáromĺnÍllió.száznyolcvanezer forĺntot a lakás bérbeadó részére ttjrténő bĺrtokbaädását követően abirtokbaadás napjától szamÍtott 15 napon beli.il (ĺ612010 (1tl.08.) szamú tĺnl*oiňáňv'atĺ rendelet
36. s (ó)) fizeti meg bérĺő részére.

Akifizetésátutatássaĺtörténikabértőkĺfejezettkéreséreabértő]lvezetett

-számú 

bankszámlájára. ĺ bérl'ő a pénznelí-.tT@ńeĺĺ-?riää
megadott bankzámlárót történő feI.vétetét maga intézi. Kije[entĺ, hogy az ebbőt fakJdi u'"trä-g;
viták nem befotyĺsolják bérletĺ jogvĺszonya megizĺÍnéĺit. 

-

Késedelmes kifĺzetes esetén a Bérbeadó a késedetem ĺ5. napjátót a késedetem minden napJára
3000.- Ft késedelmĺ kŕitbért ktiteles a Bértönek męfizetni.

5.1
Ámennyĺben a bértő olyan okbot,- qmel'yert felelős, birtokbaadási ktitel'ezettsĘévet késedetembe
9;ik' úgy a késedetem í5. napjátót rézĺoooen a.k&edetem mfnden napjárŕi.oód..F't összegú
kesedetmĺ kötŃrt kiitetes a bérbeadónak megfizetni, mely tĺsĺzeget a bérbeadó a pénzĺäi
téđtesbőt jogosutt levonnĺ.
Beľtő bérletí díj fizetési kŕite|'ezettsége a birtokbaadásig áĺ't fenn.

6.ĺ
Berbeado tájékgztaq.a, ą.ue'F!, hogy 9 bertetĺ jogáró|' való lemondásért kapott pénzbeti térítés a
szemétyi jĺivedelemadórót szótó í 995. évĺ cxvłl. Ĺörvény í. sámú mettékl'etéńeł z:. pontia atapján
adómentes.

7.ĺ
eero9aoo^.tájéko.áatja a bérlő! hogy jelen megáttapodás az |l'l'etékekrőt szótó í99o. éví Xc|tl.
tĘrvény 2í. 5 alkal'mry{sa sze|nPo.n!ĺagĺ nem ňĺnôsĺit takásértékesí.te'n"t' u=érľ aňennyiben abértő a pénzbeti térítest takásvásártásra hasznátja fe[, a ń"ľáoańrt iatii utin ĺĺzetendő
yis;zte|,lej vagyonátruháasĺ ĺl'teték megáttapítására az lttetéltörvény egyéb iándetkezéseĺ
lranyaooaK.
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8./
A megál|apodásban foglaltakon tútmenően fe|ek egymássaĺ szemben seÍnmi|yen követetést nermtámasztanak' a pénzbélĺ térítés a bérleti logrôl"ui3 rc'onaásnat a bór|emény elhagyásának ć.sbirtokba adásának te|es és vogleseĺeilenértéke.

9./
Á megátlapodásban nem szabátyozott kérdésekben az 1993. évĺ tXXVl|l. tĺĺrvény és a 16/fO1O,(|ĺl.08. ) számú iinkorrnányrati reńde(et rende[kezés"ĺ u' ĺnĺnyuaJł.

Jelen megállapodást a bértő elotvasás után,. mint akaratával mĺndenben ľeg9gygz9t, jóváhagyótagirta atá. Á bérlő tudomásut veszik, loqY,u bérbeadó ,e'ióio[i 
'ägettapoaa, 

atáírásłíra azt kcivet1ĺenkerijt sor, hogy az ,Ölĺoľ.ulrt 
"Ý**lg=áeřřú;;il; }ä*q* Bizottsága a megá|'l'apodásmegkötéséhez hozáiárult. A béŕlő a oĺzáit-s-agi adniđ;, ňi"liils houaiárulása esetén a döntéstkövetöen a megáltapoaes ĺerueäaĺ liiái.lořie"o ;lĺřÄiĺiĺi .i;ien.. megáltapodásban foglattakhoz'mĺnt ajánlathoz kötve van. Á megáttapodás a bérbeadó aríĺra.'íuĺ ĺö''iaĺil, äiđň ľ.'lĺ.tvt".

Budapest, 20í 5...............

Bqdapest Józseíváĺosi Önkormányzat
bérbeadó képvisetetében

dr. Kocsis fi{áté
polgármester

Áz okiratot késátettem és el'tenjegyzem:

Fedezet:

BudapesĽ, 20ĺ 5. november 06.

... dátum: Budapest, 20ĺ5.

PénzÜgyĺteg eltenjegpem:

Páris Gyutáné
penzOgyĺ ügyosaátynĺezető

Jogĺ szcrn pontbó t e t{enjęyzem :
Danada-Rĺmán Edina
jąyző
nevében és megbízásabot

ar. 
'''e''";iliäü.-ä;

A męáÍtapodás eredeti pétdányat kapják:

1.lBérlö
2-3.ĺ Rév8 Zrt.
4.5. I Jőzsefvárosí Gazdálkodási Kĺiąpont Zrt.
6.7.ĺ Budapest Józsefuárosĺ Önkormánp:at PMH.



2. sz. mcl|ć|ĺlcĺ
az 1 ] 54/20l 5. (XI' ĺ(l') sz' l/],I} haĺĺjrozaĺ nleĺĺćklctc

4 f:tuĺ ezt a megállapodást olyan takásra kiĺtĺk, mely a CoMn Sétány Program terÍiletén bontandó
épÜletben van.

M EGÁ LLA Po DÁ s
ĺakásbérĺeti jogviszony - łinkormányzati cserelakás feĺaJántása helyett pénzbeli térÍtés

fizetése mellett történő - megszUľrtetéséről

amely (étrejött ąyrészről
Bllr|apest Főváros Vll|. kertj|et Józsefvárosĺ önkormányzat (czókhctye: í082 Budapest, Baross u.63.67, adószáma: 15735715-?'-42, KSH-száma: 15735715.841i.3f1-o1, xepŕi'"ĺĺi Ďr. Kocsis Mátépolgármester), mint bérbeadó

másrészrőt

qt .$zítle!ési hęlve és Ídeje:t anyJa neve:c
szemeIylą7gnosítő i%*oMő,y soy::J!} aadnonosÍto: ; taxŃĺgczoĺo
h atősĘ!-!gozolvánu3!ya:.@kcí me : 1 0 83 Budop e s t, w il . *eŕ i: I e t Szl go n:y u tca

-

kózött az alutírotĽ napon és helyen, az a(ábbi fettételekket:

1.t

łiŕ.iřiĺJ5iľ.i:Tffi :!,'J'jiłti' jl;i,;':ř.oľ#täJ':'ľJľľľiihĺlľi
nétkiiti komfortfo{ozatú_lg!ís bĺiĺo;á zo.rs. jútĺus g.án {ett, ľlaiáioi"tiuň-iaoiá szótó bértetĺ
t7ěÍ7rm=q ='"^''.-

Bérlő okiľatokkat ĺgaz9t!a,. hogy nincs 
-takásbérteti {íj ĺtt. a bertőt terhető ęyéb díjtartozása,

valamint a Józsefvárosi Önkormánpat fe!ę köztartozáśa vagy egyéb tartozjsa;.i,no, eí ŔĺĺJr"ntĺ,
hogy a bérteti jogvĺszonyiát érĺntő peres etjárás nincs ettene főípmatban.

z.l
A fetek megál'lapodnak.abban, hogy az 1.ĺ pontban meghatározott ĺakásra a lakásbértetĺjogviszonyt,,a megáttapodás 3./ pontjában męhatározott pénz-beti térítésset, łłiitis meg"gyezesJei
megszĺintetik.

A bérlő jel'en pesá{apoĺás atáírásávat kötelezettséget vállat arra, hogy az 1.t pontban
męhatározott bérleményt tegkésőbb. jelen megá|lapodäs mindkét ľel áltaĺĺälríínísát követő 45napoÍ| beĺlil, a fetek áttal e(őzetesen egyeztěteté időpontban, a lettár 

''erĺńt 
l'o,,' tartozóbereirdezesekkel' es Íďszeretésekke( esyĹiů, saját és az ott ĺató i'.ňérvet]i'iáieä"ĺtĺł ŕĺĺiĺi"áátadja.a Mrbeadónak

A bértő tudomásut ves|, h9gt a ]akás kiürítesére váttatt határidőn belüt a lakĺsban takó szemétyekvalamennyĺen kötelesek a takásbot kÍkött<izni, és onnan kijelentkeznĺ, a oériđ i_raráJĺsy futerőiä
bérbeadó rendetkezeséré bocsátani, hogyabban visszamaräao szemeýil*;;u;"dň.

{tĺz.ĺiz-eryĺ díjak és l{<{suĺśrt91i díj-maradéktalan kiegyentítésérőt szótó ĺgazotásokat berlő a |'akás
átadásakor kiitetes a bérbeadónakátadni.

A. bértemény átadásakor .a. felek Jegyrzőkönyĺet vesärek ft't. A bérbeadó képviseletében aJózsefoárosĺ Gazdátkodásĺ Kcizpont zít'. 
-iar 

el, az áttata ĺetvett jes}ąőkön}^/ben rärui rôgzítéire,
hogy a bértő jeten męá([apodásban vállait kiitátezettségeiknek elegeTtett.

3.1



2

Ha bértő másik takás bérbeadása hetyett pénzbeti térĺtésre tart ĺgényt, a lakások és hetrĺsógek
bérletére, valamint etĺdegenítésÜkre vonatkoző 1993. évi LXXV|ll. sź..tv., valamint e ĺorvěny
felhatalmaása alapján Budapest Főváros Józsefvárosĺ Őnkormányzat Képvisető-testülete áttĺ
megalkotott 16/z010 (lll.08.) számÚ.önkormányzatĺ rende(et 3ó' s. (3) bekezdése atapján a trérlet|jogviszony közös megegyezéssel pénzbeti téńtés fĺzetésévet is megszÜntethető. A hivatkozottjogszabá(yi rendelkezések atapján a pénzbeli térítés mértékét a bér|'ő áttat lakott lakás
ingatlanforgalmi szakértő áttat meghatározott forgatmi éĺtékét ataput véve, a forgalmi érték Bo %.
ban ket|' megáttapítanĺ.

Fentĺ"!43Pjjnn-ą felsgá.tt9nodnak.abban, hogy 1 ĺ083 Budapest, V|||. keľl,ilet Szĺgony utca
ajtó atattÍ takásra vonatkozó bérteti jogviszony közös megegye.zéssel

tQrténő megszüntetése 6.ó40.000.-Ft, azaz Hatmlllió.hatszáznegyvěnezer forĺnt pénz6eli térĺtés
tÉrlő reszére ttjrténő kifĺzetésévet történik.

4.t
Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat Képvĺsető-testĺitetének a tutajdonában át|.ó l.akások
bérbeadásának fettéteteĺrőt szótó 16|7010-(lĺ|.o8.) szárnú tinkormányaíĺ 

'"na"rut 36. s (6)
bekezdése szabátyozza a pénzbetĺ téńtés kifizetésének fettéteteit.

|91tj.ĺ., atapján a megáttapodásban rögzített pénzbeli téńtes az atábbĺak szerint kerü|' kifizetésre a
bértő részére:

A beńeadó a pénzbeĺi téńtés 25 %-át, 1.660.000.- Ft-ot, azaz Egymiltió-hatszázhatvanezer
forintot tegkésőbb jelen męáttapodás rnindkét fél áttali aĺáírását tłĺńta ĺ5 napon belül fizeti
meg bér|őnek.

A.bérbeadó a pénzbeti térítés fennmaradó 75 %.át, 4.98o.ooo.- Ft forintot, azaz Négym|tlĺó.
ki|encszáznyolcvanezer forintot a takás bérbeadó részére tilrténő birtokbaädását kiivätően a
lirtokbaadas napjátĺl-slámjtolt ĺ5 napon betÜl (ĺ612010 (l|l.oo.) szamú tĺntormaňyzati rendelet
36. s (6)) fizeti meg bérĺő részére.

ffi \:^*l?"ĺľ;j.T:.lT!?iä."""*ĺl.ffi 
"ř"il[;trmegadott bankzámláról tiĺrĹénő íetvétetét maga íntéá. Kijel'entĺ, hogy az ebbőt fakído eset1äge5

viták nem befotyáso|'ják bérletÍ jogviszonya megizűnését.

Késede(rnes kifizetés esetén a Bérbeadó a késedetem 15. napjától' a késďetem minden napjára
3000.- Ft kesedetmi kötb€rt křiteles a Bértönek megfizetni.

5.t
Ámennyiben a bérlő olyan okbot, ametyert feleĺős, birtokbaadási kötetezettségéve( késedeĹembe
esik' úgy a késedelem ĺ5. napjátót kezdődően a késedetem minden napjáďr.o0o.-Ft tĺsszegu
késede|,mÍ kötbért kötetes a bérbeadónak męfizetnĺ, mely ilsszeget á-uerueáđo a p"n_z_uäľ
térítesből jogosult levonni.
Bérl'ő bérteti díj fĺzetesi kiĺtetezettsége a bĺrtokbaadásig ált íenn.

6.t
Beĺbe-adó tájékoaatja.a..bér!ő1, hogy 1bérteti jogáról' vató teľnondásért kapott pénzbeti térítés a
szemé|'yÍ jcivedelemadórót szótó 1995. évÍ cxul. törvény 1. számú mettekl'etéňeł z.z. pántja alapján
adómentes.

7.ĺ
B-érb.eadó tájékoztatja a bÉrl'öt, hogy jeten megáttapodás az |ltetekekrőt szótó í99o. éYi xcttl.
lqrvény 2í. S atkatm11{sa sze1noonlJábot nem ňinős.[it takásértékesítésnek, ezérť amennýlben a
bertő a pénzbetĺ térítést takásvásart'ásra hasznátja fet, a megvásarott iakás uiin fĺzetendö
visszterhes vagyonátruhłázasi ĺ|'teték megáltapĺtására az ĺttetďtorvény egyéb rendelkezései
irányadoak.
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8./
A megállapodásban foglaĺtakon tútmenően felek egymássat szemben semmilyen kłjvetelést nemtámasztanak, a pénzbelĺ térítés a bérteti jogról va.ĺó |emondásnak a bérlemény elhagyásának ésbirtokba adásának teljes és végĺeges el|enértéke.

9./
A..megáttapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LľWl|l. ttirvény és a 16/2010.
( ĺ |l. 0B' ) szantú íil lkul l ĺlátlyzatĺ reńdeteĽ rendetkezései az ĺránýaoót.

Jelen.megáttap-odást a bértő elotvasás után, mint akaratával míndenben męegyezőt, jóváhagyólag
ĺrta atá. Á bértő tudomásul veszĺk, hogy.a béńeaoó reszeioĺa mägĺttupoda' äđĺ?ĺ,á'á äzt ktivetőenkeriiJ.'s9r'. hogy az.önkormányzat Ýárosgazdálkodási o' pénłsvi Bizottsága a 

'ágĺr]apóááimegkötéséhezhouájárutt. A béŕtő a bizotts?gi aontéiĺl, i ĺĺ'oićieei'=aĺ'ĺ.uiá"'u *"ián a döntéstkö:9tŤl.a 
.megáltapodás bérbeadó áttat td.ftśF ł!i,ĺŕe11iłs jěiĚn megáĺ'tapodásban foglaltakhoz,mint ajántathoz kiitve van. Á megáttapodás a bérbeadó ataĺŕĺlí'rai;ön téire, ii ĺđp ľ'.ijtvu".
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