
MBGÁlr,aponÁs
|akásbéľ|eti jogviszony - önkormányzati cseľclakás felajánlása hclyett pénzbc|i tóľítés fizetése rnc||ett

tŕirténő - megszĺi ntetéséľől

amely létrejöĺ eryrészľől
Budapest ro'ĺŕo. VIII. keľĺitet Jőzsefvárosi onkormányzat (székhelye: l082 Budapest, Baross u. 63-6,1.,

adósáma: |57357|5.2.42, KSH-szśma |5735715-84||-32|-0|, képviseli: dr. Koosis Máté polgármester), mint

béľbeadó

másrészről

(sziiletett: sztil.hely, idő: ...... anyja neve: lakcíme: 1083

Budapest VIII. kertilet, Tömő u. t 8. l . emelet I l., szem.ig.sz.: ... ... .. . .......),

. (sztiletett: szül.hely, idó:, ............anyja neve: . lakcíme: 2225,íj||ő,
Bimbó u. 20.,szem.ig.sz.: ......'...)

(született: szül.hely, ido: ...... anyja neve: lakcíme: l 083 Budapest

VIII. kerület' Tĺimö.u. 18. 1 . emelet 1 l ., szem.ig.Sz.: .. '...... .. ..), és

(született: sziil.hely, ido: ... ... '.., anyja neve: .. lakcíme: l 083 Budapest

VIII. kerület, Tömő u. 18. 1. emelet l1., szem.ig.sz.: ..........), mintbér|őkkozött, az alu|írott napon és helyen, az

alábbi feltételekkel:

t.t
A szerződó felek megállapídák, hogy a Budapest VIII. kerĺilet,36f60 hrsz-ú, 1083 Budapest, VIII. kerület, Tömő

u. 18. I. emelet 11. szám alatti 93,08 m2 alapteri.ileťu,f szobźls, komfortos komfoľtfokozatú lakás béľlője a 2008.

április ll. napjan kelt, hatarozatlan időre szóló bérleti szerzodés alapján és ..... .... (szÍi|etett:

....), ...... és ... '

2./
A felek megál|apodnak abban, hogy az 1./ pontban meghatározott lakásra a lakásbérletijogviszonyt a megáIlapodás

3./ pontjában meghatározottpénzbe|i térítéssel, közös megegyezésse| megszĺintetik.

A bérlők jelen megállapodás a|áírásáva| kötelezettséget vállalnak arra, hory az |'ĺ pontban meghatározott

bérleméný legkésőbb jelen megá|lapodás mindkét fé| általi a|áírását követő 45 napon belü|, a felek álta|

előzetesen egyeztetet1időpontban, a|e|tźr szerint hozzátartozőberendezésekkel és felszerelésekkel eryüťt, saját és

az oÍ1|akő személyek ingóságaitól kiürítve átadjź'Jrc a bérbeadónak.

A bérlők tudomásu| veszik, hogy a |akás kiĹirítésére vá|lalt hataridőn belül a lakásban lakó személyek

valamennyien köte|esek a lakásból kiköltözni, onnan kijelentkezni, a bérlők a lakást úgy kötelesek a bérbeadó

rendelkezésére bocsátani, hogy abban visszamaradó személy nem maradhat.

A kozíjzemi dijak és lakásbérleti dii maradéktalan kiegyenlítésérőI szóló igazo|ásokat bérlők a lakás átadásakor

kötelesek a bérbeadónak átadni.

A bérlemény átadasakor a felek jegyzőkönyvet vesznek fe|. Fe|ek elfogadják, hogy a bérbeadó képviseletében a

Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. jár e|, u á|ta|a felvett jegyzőkĺinyvben kerül rögzítésre, hogy bérlők jelen

megál|apodásban vállalt kötelezettségeiknek eleget tettek.

).1

A felek ezt a megźilapodást olyan lakás vonatkozásában kötik, mely a Corvin Sétány Program területén bontandó

épületben van.

Ha bérlő másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítésre taľt igéný, a lakások és helyiségek bérletére, valamint

elidegenítéstikre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. ttirvény, valamint e torvény felhatalmazása alapján Budapest

Főváios Józsefuárosi onkormányzat 16lfo|0 (ilI.08.) önkormányzati rendelet 36. $ (3) bekezdése alapján a bérleti

jogviszony közös megegyezéssel pénzbeli térítés fizetésével is megsziintethetó. A hivatkozott jogszabályi
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rendelkezéSek alapján a pénzbeli térítés méľtékét a bér|o által lakott lakás ingat|anforgalmi szakértő á|ta|
meghatározott forgalmi értékét a|apul véve a forga|mi érték 80 %o_ban kelI megál|apítani.

Fentiek alapján a felek megál|apodnak abban, hogy a t083 Budapcsĺ VIII. keľĺi|et, Tömő u. 18. 1. cmc|cĺ 1l.
szám alatti lakásra vonatkozó béľletijogviszony közös megegyezésse| ttirténő megszüntetése 17.500.0 00,- Ft,, azaz
tizenhétmi||iő-?5tszázezcr forint pénzbeli térítés béľ|ők részére töńénő kifizeÍéséve| történik.

4./
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvisető-testületének a tu|ajdonában á||ő lakások bérbeadásának
feltételeiről sző|ő |6/2010 (III.08.) számú łSnkormányzati rendelet 3ó. $ (ó) bekezdése szabá|yozza a pénzbeli
térítés ki fi zetésének feltételeit.

Fentiek a|apján a megállapodásban rogzítettpénzbeli térítés az a|ábbiak szerint kerĺil kifizetésre a bér|ők részére:

A bérbeadó a pénzbe|i téľítés 25 o/o-át, 4.375.000,- Ft-ot, azaz négymitlió-háromszázhetvenijtezer foľintot
|egkésőbb jelen megállapodás mindkét fé| á|talĺ a|áíráłsát követő 15 napon be|ĺil |izet meg béľtőknek.

A bérbeadó a pénzbeli térítés fennmaradó 75 oÁ-á!t, 13.125.000,- Ft foľintot, azaz tizenháľommillió-
százhuszonőtezer foľintot a |a|ľás bérbeadó részére töľténő birtokbaadását kiivetően a birtokátruházás
napjátó| szĺ{mított 15 napon belĺi| (l6120l0 (III.08.) szÁmtl önkormányzati rende|et 36. $ (6) fizeti meg béľtők
részére.

A kifizetés átutalással történik a béľ|ő kifejezett kérésére a béľlők számrĺ
bankszám|ájárra. Bérlők kijelentik, hogy bérbeadó ity módon ttirténő te|jesítését szerződésszerűnek fogadják e|és
rnaguk között elszámolnak az összeggel. A bérlők a pénzbe|i térítés összegének általuk megadott bankszámláról
történő fe|vételét maguk intézik. Kije|entik' hogy az ebből fakadó esetleges viták nem befolyásolják bérteti
j ogvi szonyuk megszĺĺnését.

Késedelmes kifizetés esetén a Bérbeadó a késedelem l5. napjátóI a késedelem minden napjára 3.000,- Ft késedelmi
kötbért köte|es a Bérlőknek megfizetni.

5./
Amennyiben a bérlők olyan okból, amelyért felelősek, birtokátruházásikote|ezettségükkel késedelembe esnek, úgy
a késede|em 15. napjától kezdődően a késede|em minden napjára 3.000,- Ft összegű késede|mi kötbért kcitelesek a
bérbeadónak megfizetni, mely ĺisszeget a bérbeadó a pénzbe|i térítésbő|jogosult |evonni. Bérlők béľ|eti díi fizetésí
köte|ezettsége a birtokáhuhrázasig áll fenn.

6.t
Bérbeadó tájékoztatja a bérlőket, hogy a bérleti jogukróI való |emondásért kapott pénzbeli térítés a szeméIyi
jövedelemadóró| szóló 1995. évi CXVII. tĺirvény l. számú mel|ékleténękf.2.pontjaa|apján adómentes.

Bérbeadó tájékoztatja a bérlőket, hogy jelen megállapodás az i|letékekről szóló l990. évi XCIII. törvény 2l. $
alkalmazása szempontjából nem minőstil lakásértékesítésnek, ezéľt amennyiben a bér|ő a pénzbeli térítést
Iakásvásárlásra hasznźilja fel' a megvásárolt lakás után ťlzetendő visszterhes vagyonátruházási illeték
megá||apítására az illetéktörvény egy éb rende|kezései irányadóak.

8./
A megá||apodásban foglaltakon tú|menően fe|ek egymássa| szemben semmi|yen kiivetelést nem támasztanak,
a pénzbe|i térítés a béľ|eti jogľĺót való lemondásnak a bérlemény e|hagyásának és birtokba adásának teljes és
végleges ellenéľtéke

9./
A megáIlapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXVIII. törvény és a |6/2010. (III.08.) számtl
onkormrínyzat i ľen delet rende lkezés ei az ir ány adők.

Jelen megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratáva| mindenben megegyezőt, jóváhagyő|ag írták a|źl. A
bérlők tudomásul veszik, hogy a bérbeadó részéró| a megá|Lapodás aláírásara azt követően kerül sor, hogy az
onkormányzatYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságaá mógďhpodás megkötéséhezho,zájárult. A bérlók a
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bizot1sági dcintésig, a bizoĺ1ság |lozzźiiáru|ása esetén a döntést kovetoen a megá||apodás bérbeadó által tońónő
a|áírástńg jelen megállapodásban foglaltakhoz, mint aján|athoz kötve vannak. A megállapodás a bérbeadó
a]áírásáva|jön létre, és |ép hatá|yba.

Budapest, 2016. ..

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefoárosi onkormányzat
bérbeadó képviseletében

dr. Kocsis Máté
poIgármester bér|o

(szi.iletett: ..........)
bérlő

bérIő

bérlő

Fedezet: dátum: Budapest,20l6.

Pénzĺi gyi leg eI lenjegyzem :

Párĺs Gyuláné
p énzugy i u gy o sztá|yv ezetó

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI

dr. Mészár Erika a|jegyző

A megá|lapodás eredeti példányát kapják:
|-4./Bér|ők
5 -6./ I ózsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt.
7 -8. / Budapest Józsefu áros i Pol gármesteri Hivatal


