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Tisztelt Bizottság!

Halápi Istvánné a volt a bérlője a Budapest vm. kerület, Dankó u. 20. szźtm a|atti
(hrsz.: 353I4/0/N23), 49 m, alapteľtilehĺ, utcai, fiildszinti helyiségnek a 1985. május 22-én kelt
hatźtrozat|an időtartamra szóló béľleti szeľződés tanúsága szerint. A bérleti szerzodés megkötésekor
óvadékot nem fizetett. A bérleti szerzódést díj hátľalék miatt 2008. május 3I. napjára felmondtuk. A
helyiség jelenleg is Halápi Istvánné biľtokában van.

A he lyi sé g az lngat|an-ny i|v źntartźtsban üzlet helyi ségként szerepel.

Halápi Istvánné kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a bérleti dijhátra|ékźnak elengedése kapcsán.
Kérelmében |eírta, hogy a helyiséget 1985 májusától bérli' A helyiségben a tevékenységet csak a
helyiség teljes felújítása (elektromos hálózat kiépítése, gźzvezetékkiépítése, WC kézmosó kialakítása)
uüán tudta megkezdeni. A felújítást saját erőből ťlzette. A helyiséget 2004. óta sorozatos beĺázások
miatt (fa fijdém van) és ahánfe|tĄításamiattnem tudta haszrálni.

2004. alglsztus 5-én a Jőzsefvärosi Vagyonkezeló Kft munkatrársai megállapítotĺák, hogy a
helyiségben csőrepedés következtébenaza|źtbbimunkálatokat kell elvégezri:

. Elektľomos vezetékek felülvizsgźůata, javitźsa

. Galéria padlószőnyeg cseľéje (15 m2). oldalfalak és mennyezethe|yreát|lítása és festése (40 m,)

2008. februźr 7-én kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint a bérlő hozzáýáľult a helyiség dúcolásĺához.

2008. április l4-én bérleti díjhátralék miatt a bérleti szerzódést felmondtuk és 2008. augusztus 7-én a
megbízott tigyvédi irodától a jogi e|jáĺáls megkezdését kéľttik. Az ugyvédi iľoda megindította a peres
eljárast. Halápi Istvĺánné a tźrgya|ás sorĺĺn ęlmondta, hogy a helyiséget nem tudja a fenti okok miatt
használni és kérte, hogy a hźLtÍa|ékźLt töröIjük, vaĺamint biztosítsunk részére cserehelyiséget. A
tĺíľryaláson mindkét fél kéľte az e|já.ĺ,:źts szünetelését. A peres eljáľás 2009. október 14. napjan
megszÍĺnt, és az erről sző|ő végzés 2009. november 2I. napjźn jogerőre emelkedett.

2008. október 21-én kelt állapotrögzitő jegyzőkönyvben megéů|apítźtst nyeľt, hogy, a bérlő a helyiséget
nem tudja haszrálni a2004-ben töľtént beĺázások miatt. A helyiséget aládúcolüík.

20|2. máĺcius 13-án az onkormźnyzati Hávkeze|ó Iroda munkaüáľsai Ismételt ellenőrzésiik sorrán
megállapítottrák, hogy a2004-esbeázźslután a helyiség źů|apota romlott, és kb. két éve a béľlő a Rév8
Zrt rendeLkezésérę bocsátotüa a helyiség kulcsait azzal, hog7ĺ a szükséges munkálatokat (gálnezeték,
szenrlyvízvezeték kiépitése) elvégezzék. Je|enlegi állapotálban a helyiség hasnéihatatlan, teljes
felújítĺás' valamint a helyiséghez taĺtoző közmiĺcsatlakozások (elektromos fővezeték bekötésę a
méróótźthoz, gánm&óőra csatlakoztatása a méretlen gánĺezeték.hez, vizhźiőzat csonktól töľténő
kiépítése a bercĺdezési tĺárgyakho z) binosítźsa sziikséges.
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2012. április I9-én kéľtiik a Rév8 Zrt Éýékoz1atźtsát a:ľól, hogy mely időszakban volt
birtokukban a helyiség kulcsa. A Rév8 Zrt20|2. szeptember 4-én kelt tźýékoztatÄsa szerint a Daĺkó u.
20. szźtm alatti lakóépiilet valamennyi lakójának kiköltöztetése 2010. május 31-ig megtörtént. Az
épület felújítása 2011' május 16-rán befejezódött. A jegyzőkönyvben szerepel, hogy 2012. mźrcius 13-
án z'źrcsere töľtént, ezéĺt akulcsok a fenti időponttól a bérlőnél vannak.

A 2012. október 03-ĺán készült bérleményellenőľzés és állapotfelmérés értęlmében a 353I4l0lN2I
hľsz-ú pince és a 353I4/0lN23 hĺsz-ú fijldszinti helyiség hasnlźůat, üzemeltetés szempontjából
összefügg, a pinceszinti helyiség elektromos áram és gáae||átźsa is a ftjldszinti helyiségből van
kialakítva. onálló üzemeltetés esetén |evá|asztźs sziikséges. A helyiség jelenleg rendeltetésszeľíĺ
hasnńlatra nem alkalmas, a haszrálatra alkalmassá tételéhez a bérbeadót terhelő munkfü becsült
értéke 1.150.000,-Ft * Afa, a bérlőt terhelő munkák becsült értéke 190.000,- Ft.

Halápi Istvĺínné 2012. o|<tőber 31-én kelt kérelmében aľról nyilatkozott, hogy a helyiség haszĺláiatľa
alkalmassá téte|éhezfelbecsült költségek a|apjána helyiséget inkább vissza kívĺá:nja adni.

Nyilvántaľtĺĺsunk szerint Halápi Istvĺánné 2012. november 30-ig 4.038.297,- Ft bérleti/haszntůati +

köziizemi díjhátľalékot halmozott fel. A bérlő a bérleti dijakat2007. februaľ óta nem fizette meg.

A bérbeadói jogok gyakorlĺását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljráľa szo1rgźiő

helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szo|ő |712005. (IV. 20.) szźmÍl Budapest Józsefuiáľos
onkormanyzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjźn a Kt. - a rendeletben meghatiíľozott feladat- és
hatrásköľ megoszLás szerint _ önkoľmányzati bérbeadői döntésre a Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságáú jogosítj a fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LxxVItr. töľvény 8. $ (1) és (2) bekezdése valamint a 36. $ (1) bekezdése értelmében a
bérbeadó szavatol azért, hogy a nem lakás célú helyiség az źttadásakor ľendeltetésszerú hasmźůatra
alkalmas, továbbá a bérbeadó a bérlet fennállása alatt a nem lakás célú helyiséggel összefiiggő,
töľvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavato|.

A Lakástöľvény 8. $ (3) bekezdése alapján és a
rendelkezése szerint a bérlő a bérbeadótól. ha a
|eszá||ítźsźú.

A helyiség hasmálhatóságrának biztosítźsa a bérbeadó fe|adat4 ezért a bérlő rajta követelheti kĺárának
megtérítését is. Ebben az esetben a helyiség hasnźihatőságanak biztositźrsaaz Önkormányzatfe|adata,
ígyakártéritésikötelezettségisazonkoľmĺányzatotterhe|i.

Az áita|ános forgalmi adóról sn1rő 2007. évi CXXVII. törvény 77.$ (1) bekezdésének b) pontja
éľtelmében teľmék éľtékesítése, szo|gáůtatźts nyujtĺásą valamint teľmék Közösségen beliiĺi beszerzése
esetében az adő a|apja ajogosultnak visszatéľített vagy visszatérítendő ellenéľtékkel utólag csökken,
ha a teljesítést követően azijgy|et hibás teljesítése jogcímén a jogosult fu- vagy díj leszállíĺást kap.

Szakmai iavaslaÍ:

Javasoljuk Halápi Istvanné 4,038.297,- Ft bérleti/ľrasmźiati + köztiemi díj előírásĺának törlését 2007.
február l-től a 2012. novembeľ 30-ig a helyiség hnmáihatatlansága miatt, azza| a feltétellel, hory a
hatźrozatkézhezyéte|étó| szźmított 15 napon beliil a helyiséget adja vissza a tulajdonos birtokába. A
bérleti/haszr áiati díj előírásĺának törlése az onkoľmrányzat érdeke.

Tekintve, hogy a Lakástörvény értelmében a bérbeadónak szavatolnia kell a helyiség rendeltetésszeľíí
hasná|atáú a bérlet fennállása a|att, ezért az önkormźnyzat a béľlőtől bérleti díjat a Lakástöľvény és
Ptk. éľtelmében nęm követelhet. Jelen esetben abér|o 2010. május 3l-től 2011. május l6-ig ahźaon
végzett felujítási munkák miatt nem is volt biľtokon belül.

Más ügyben mát megsztiletett bírói döntés alapjrán feltételezhető, hogy a bíĺőság _ a helyiség
haszná"|hatatlansága miatt _ a telj es bérleti/ľraszn źúati díj követelés törlése mellett dönt.

Amennyiben nem járul. honá a Tisaelt Bizottság a bérleti/hasnáiati + köziizemi díj törléséhez, és a
bérlő kĺáľtérítési igényével a bíľósághoz fordul, abban az esetben a bíróság abér|o javźra ítélhet, mely
nem csak a köztiik fennálló jogviszony idejére jogtalanul követelt bérleti/haszrźiati dij összegét,

Polgĺáľi Törvénykönyv 306. $ (1) bekezdésének
helyiség nem haszrálható, kérheti a bérleti díj
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hanem az ezen az idoszak alatt kiesett bevételét és annak kamatait is érintheti. valamint a
perköltsége t is az onkormányzatnak kell á||nia.

A döntés pérnigsĺifędezetet nem igényel, tekintve, hogyĺ az Áfa t<lrvény 77.$ (1) bekezdésének b)
pontja értelmében az adő alapja utólag csökken, ha a teljesítést követően az igy|et hibás teljesítése
jogcímén a jogosult álr- vagy đíj |esz'źi|itást kap.

Amennyiben a Tisztelt Bżottság hozzź|áml abér|etilhasmá|ati + közüzemi díj törléséhez az Afa
törvény fent hivatkozott rendelkezése értelmében helyesbítő szám|a kiállításával a mĺáľ kiállított bérleti
dij szźm|źů< éľvénýeleníthetők.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti díj törlésével kapcsolatos döntését
meghomi szíveskedjen 

H atározatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságúgy dönt, hogy:

1) tekintettel aĺrą hogy a bérbeadó nem szerzodésszenĺen teljesített hozzájárul a Ha|ápi Istvánné
á|ta|bére|tlhasznźit Budapest VIII. keľület, Dankó u.20. szźlm alatti (hľsz.: 35314/0/N23),49 m,
alapteľiiletÍĺ, utcai, ftildszinti helyiség bérleti/haszrálati + köziizemi díj előírásĺának törléséhez
2007. februĺáľ 0l.től2012. december 31. napjáig.

2) az e|őirás törlésének feltétele, hogy Halápi Istvránné a hatźrozat kézhezvéte|étő| sz'źmitott 75

napon belül a helyiséget adja vissza a tulajdonos birtokába.

Felelős: Polgiármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatĺáridő: 2012. decembet 24.
A döntés végrehajtásźńvégzó szervezęti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjĺáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2012. december 10.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő
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