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Tisztelt Bizottság!

A Quality Alfa Bt (székhely: 1082 Budapest Baross u. |I2. cégegyzék szám: 01-06-015226
képviselő: Vuksitz Gyula ügyvezető) volt a bérlője a Budapest VIII. kerület, Dankó u.20. szátm a|atti
(hľsz.: 353|4l0lN2l)' 51 m, alapteľületű, utcai, pinceszinti helyiségnek az l993.július 07-én kelt
hatźrozat|an időtartamra szóló bérleti szęrzodés tanűsága szerint. A bérleti szerzódés megkötésekor
óvadékot nem fizetett. A bérleti szerzódést díj háhalék miatt 2008. május 31. napjźra felmondtuk. A
helyiség jelenleg is a Qualiý Alfa Bt biľtokábaĺl van.

Ahelyiségazingat|an-nyi|vźntartźlsbanraktáľhelyiségkéntszeľepel.

A Quality Alfa Bt kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a bérlęti/hasmáiati díjhátralékĺának elengedése
kapcsán. Kérelmében leírta" hogy a helyiségben a tevékenységet csak a helyiség felújít.ása (elekhomos
hźůőzat kiépítése, biztonságos betonlépcső készítés, falak szigetelése, ablakok cseréje biztonsági ajtó
beszerelése) utĺán tudta megkezdeni. A felújítĺást atáĺsaséry saját erőből ťlzette. A helyiséget2004. ótA
sorozatos beiĺzások, ta|ajvlz és ahźa felújítasa miatt nem tudta hasará|ni. A raktiáľban tláľolt gépek és
alkatrészek 60 Yo-a tönkľement.

2004. aaglsztus 5-én a Jőzsefvátrosi Vagyonkezelő Kft munkatłársai megállapíhottźi<, hogy a
helyiségben csőľepedés következtében az alábbi munkálatokat kell e|végezni:

. Elektromos vezetékek felülvizsgźúat4javitźsa. oldalfalak és mennyezet helyreállíĺása és festése.

2008. februźtr 7-én kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint a bérlő hozz'ź$źru|t a helyiség dúcolásrához.

2008. április 14-én bérleti dijháúra|ékmiatta bérleti szerzóđést felmondtuk és 2008. augusztus 7-éna
megbízott iigyvédi irodától jogi eljáľás megkezdését kéľttik. Az üg1rvédi iľoda a Kisfalu Kft-vel
történő egeztetést követően peľes eljráľást - a hasonló ügyekben kialakult bírósági ítélkezési
ryakorlatľa tekintettel - nem indított. E d<intésnél figyelembe vette azt. a köľĺilméný is, hogy a Dankó
u.20. szźm a|athi 49 fił ahpterületiĺ helyiség bértője (Halápi Istvánné) ellen indult per soriín is mĺáľ
kiderült, hogy a házban a helyiségek haszrálhatósága vitatott, mivel a bérbęadó a Lakástöľvényben
megllatźrozott szavatossági kötelezettségének nem tett eleget.

2008. októbęr 2I-én kelt állapotľögzítő jegzőkönyvben megźú|apítátst nyeľt, hogy a bérlő a hetyiséget
nem tudja haszláIni a 2004-ben történt beáaások miatt. A helyiséget aládúcoltrák. A helyiségben
gázóra, villanyóra volt.

2012. március 13-án az onkormźnyzati HávkezęI(5 Iroda munkatźrsai ismételt ellenőrzésük soľán
megźú|apították, hogy a2004-esbeázźs utźn a helyiség á"||apotaromlott, és kb. két éve a bérlő a nÉv
8 Zrt rcndęlkezéséľe bocsátotta a helyiség kulcsait másfel év iđőtaľtamľa ą,',a|, hogy a szükséges
munkálatokat (gźwezeték, szennyvízryęzeték kiépítése) e|végezzék. Jelenlegi źi|apotźban a helyiség
ľakt.árként haszrálható. A helyiségben jelenleg vízőra, gáaőra, villanyóra nincs, ezek felszerelési
költsége az onkormányzatotterheli.



2012. április 19-én kéľtiik a Rév8 Zrt ájékoztatását arról, hogy mely időszakban volt
birtokukban a helyiség kulcsa. A Rév8 Zrt2012. szeptember 4-én kelt tź$ékoztatása szerint a Dankó u.
20. szám alatti lakóépület valamennyi lakójrínak kiköltöztetése 2010. május 3l-ig megtöĺtént. Az
épület felújítĺása 2011. május 16-án befejeződött. A jegyzőkönyvben szerepel, hogy 2012. mĺáľcius 13-
ttn ztrcsere töľtént, ezért a kulcsok a fenti időponttól a bérlőnél vannak.

A 20|2. október 03-an készült bérleményellenőrzés és állapotfelmérés értelmében a 353I4/0|N2I
hľsz-ú pince és a 353I4/0/N23 hrsz-ú fijldszinti helyiség hasnlá|at, üzemeltetés szempontjából
összefügg, a pinceszinti helyiség elektromos ĺáram és gázel'|źúźsa is a ftjldszinti helyiségből van
kialakíwa. Önáiló üzemeltetés esetén leválasztĺás szfüséges. A helyiség jelenleg rendeltetésszerÍĺ
hasnlźńatta nem alkalmas, a haszlźiata a|ka|massá tételéhez a bérbeadót terhelő munkák becstilt
éľtéke 700.000,- Ft + Áfą a bérlot terhelő munkrák becsült értéke 3o0.o00,- Ft.

A Quality Alfa Bt 2012. o|<tć:beľ 31-én kelt kérelmében arról nyilatkozott, hogy a helyiség hasmźůatĺ:a
alkalmassá téte|éhez felbecsült költségek alapjána helyiséget inkább vissza kívánja adni.

Nyilvántaľtĺísunk szerint a Quality Alfa Bt 20If. ĺovember 30-ig 1'054.063,- Ft bérleti/haszrálati +

közüzemi díjhátľalékot halmozott fel. A bérlő a bérleti díjakat 2007 , jaruátr óta nem ťrzette meg.

A bérbeadói jogok gyakor|ésát az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺáľa szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 17/2005, (IV. 20.) szrámri Budapest Józsefuiáľos
onkormĺányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apján a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és
haüásk<jľ megoszLás szerint _ önkoľmányzati bérbeadői dcintésre a Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsźętú jogosítj a fel.

A lakások és heĺyiségek bérletére, valamint az e|idegenitéstikre vonatkozó egyes szabályokĺól szóló
|993. évi Lxxvn. törvény 8. $ (1) és (2) bekezdése valaminta36. $ (1) bekezđése éľtelmében a
bérbeadó szavatol azért, hogy a nem lakás célú helyiség az źúadásakor rendeltetésszeľÍĺ hasmźůaĺľa
alkalmas, tovźlbbá a bérbeadó a bérlet fennállása alatt a nem lakás célú helyiséggel ö'sszefüggő,
töľvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavato|.

A Lakástĺjrvény 8. $ (3) bekezđése alapjrán és a Polgáľi Törvénykönyv 306. $ (1) bekezdésének
rendelkezése szerint a bérlő a bérbeadótól, ha a helyiség nem használható, kérheti a bérleti díj
|eszáLl.itásźú.

A helyiség haszná|hatőságrának biĺosíĺása a bérbeadó fe|adata, ezért abér|ő rajta követelheti káÍ{ának
megtérítését is. Ebben az esetben a helyiség llasmźihatőságĺának biztosításaaz onkormányzatfeladata,
íg5ĺakfu térítésikötelezettségisazonkormányzatotterhe|i.

Az áůtalźnos forgalmi adóról sző|ó 2007, évi CXXVII. töľvény 77.$ (1) bekezdésének b) pontja
értelmében termék értékesítése, szo|gźltatáts nyujtrásą valamint teľmék Közösségen belüli beszerzése
esetében az adő alapja ajogosultnak visszatérített vagy visszatérítendő ellenéľtékkel utólag csökken,
ha a teljesítést követően azugy|et hibás teljesítése jogcímén a jogosult źtt- vagy díj leszállítĺást kap.

Szakmaí iavaslat:

Javasoljuk a Qualiý Alfa Bt 1.054.063,- Ft bérleti/hasnźůati + közíjlzemi díj előírásĺínak törlését
2007. januar l-től a 2012. november 30-ig a helyiség hasmáůhatatlansága miatt, azza| a feltétellel,
hogy a határozat kézhezvéte|étő| számított 15 napon beliil a helyiséget adja vissza a tulajdonos
birtokába. A bérleti/ľrasmáůatidíj előírásĺának törlése az onkoľmrányzat érdeke.

Tekintve, hogy a Lakástörvény éľtelmében a bérbeadónak szavatolnia kęll a helyiség ľendeltetésszeríĺ
hasnáůatát a bérlet fennállása a|att, ezért az önkoľmányzat a bérlőtől bérleti dijat a Lakástörvény és
Ftk. éľtelmében nem követelhet. Jęlen ęsetben a béľlő 2010. május 3l-től 2011. május l6.ig ahźnon
végzett felújíüási munkák miatt nem is volt birtokon beliil.

Más ügyben máĺ megszĹiletett bírói döntés alapján feltételezhető, hogy a bíróság _ a helyiség
hasnlźihatatlansága miatt _ a teljes bér(eti,lhaszĺĺráůati dij követelés törlése mellett dönt.

Amennyiben nem jrárul hozzá a Tisĺelt Bizottság a bérleti/hasnźůati + közüzemi díj törléséhez, és a
bérlő kártérítési igényével a bírósághoz fordul, abban az esetben a bíróság a bérlő javéra ítélhet, mely



nem csak a köztiik fennálló jogviszony idejéľe jogtalanul követelt bérleti/haszrźůati dij összegét,
hanem az ezen az idószak alatt kiesett bevételét és annak kamatait is érintheti, valamint a perköltséget
is az Önkoľményzatnakkell állnia.

A döntés pénnigyi fedezetet nem igényel, tekintve, hog7ĺ azÁfa toľvény 77.$ (1) bekezdésének b)
pontja értelmében az adő alapja utólag csökken, ha a te|esítést követően az igy|et hibás teljesítése
jogcímén a jogosult źr- vagy dij |eszźů|ítźtst kap.

Amennyiben a Tisztelt Bizottság hozzźĄźn;/- a bér|etl]hasnláiati + közüzemi díj törléséhez az Afa
töľvény fent hivatkozott rendelkezése értelmében helyesbitő szttm|a kiállítĺásával amźrkiźi|itott bérleti
díj száĺrlźtk éľvénýeleníthetők.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti díj töľlésével kapcsolatos döntését
meghomi szíveskedjen.

Hatńrozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Yátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsági hatźtrozat:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory
1) tekintettel arra,hogy a bérbeadó nem szerződésszerűen teljesített hozzajárul a Quality Alfa Bt által

b&e|tlhasmáIt Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szźlm a|atli (hrsz.: 353I4lolN21), 51 m2
alapteľülettĺ, utcai, pinceszinti helyiség bér|etilhaszná|ati + köziizemi díj előírásának torléséhez
2007. janurár 01-től2012. decembeľ 31. napjáig.

f) az e|őírźs töľlésének feltétele, hogy a Quality Alfa Bt a határozat kézhenłéte|éto| szźmított 15

napon belül a helyiséget adja vissza a tulajdonos biľtokába.

Felelős: Polgríľmester, Kisfalu Kft ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|2. december f4.
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