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MEGÁLLá'P oD Á s
lalĺĺsbérleti jogviszony _ tinkoľmányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés Íizetése mellett

töľténő - megszüntetéséľől

amely létrejtitt egrrésaöl
Budapest F.őváľos VIII. keriitet Józsefuáľosi önkormányzat (szekhelye: 1082 Budapest Baross u. 63.67.,
adószźtma: 157357|5-242, KSH-szźtma: |5735,115-841I-3?|-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint
béľbeadó

másrésaől

-__ (szĺiletett:

- Lakcíme: 1083 Budapest VIII. keľĺileĹ Bókay János u.

és

. (sztiletetĘ j sziil.hely' idő:
lakcíme: 1083 Budapest wII keľüIet, Bókay János u.

béľIőkki'zötĹ az alulíľott napon és helyen, aza|ábbifeltételekkel:

szem.ig.sz.: ...............),

anyja neve:
szem.ig.sz.: .), mint

L/
A szptzłőđiĺ felek megállapítiát hogy a Budapest VItr. keriileĹ 36238 hrsz-ú, 1083 BudapesĹ VIIL kerĺilet'
Bókay János u. szám alattĺ 73 m" alapteriiletíĺ, 2 smbás, komfortos komfoľtfokozatú lakás berlője a
1996. jrinius 10. napján kelt, hatĺáľozatlan időre szóló béľleti szerződés alapján ] és

2.t
A felek megállapodnak abban, hogĺ az 1./ pontban meghatźrozott lalcásra a lakasbérleti jogviszonyt a megállapodas
3./ pontjában meghaŁározott pénzbeli térítéssel, kiizös megegye#ssel megsziintetik.

A bérlők jelen megállapođás aláírásána| kötelezettséget vállalnak arrą hory az |.ĺ pontban meghatfuozntt
béľleméný legkésőbb jelen megĺĺ||apodás míndkét fél áttalĺ a|őńrásáú követő 45 napon belĺil' a felek által
előzetesen egezteteít időpontban' a|e|tár szeľint hoz.zÁtaÍtozó berendezéselĺt<el és felszeľeléselĺkel eryiitt' saját és
azott lakó személyek íngóságaitól kiürítve őLtadjáů< a béľbeadónak.

A bérlők tudomásul veszit hory a lakas kiürítésére vállalt haüáridőn belĺil a lakásban lakó személyek
valamennýen ktitelesek a latcásból kiktiltozri, onnan kijelentkezni, a bérlők a lakást úgy kiitelesek a berbeadó
renđelkezéséľe bocsátani, hogy abban visszamaradó személy nem maradhat.

A köziizemi dĺiak és lakásbérleti dfi maradéktalan kieryenlítéséről szoló igazolásokat berlők a lałęĺs átadĺásakoľ
kiitelesek a bérbeadónak átadni.

A béľlemény átadĺásakor a felek jeryzőkĆinyvet vesznek fel. Felek elfogadjĄ hogy a bérbeadó képvíseletében a
Józsefrrírosi Gazd:ílkodĺási Kö4pont zÍt. jät e|, az áůtalla felvett jeg;zőkiinyvben keriil rögzítésľe, hogy bérlők jelen
megállapodásban v áú|a|t kötel€zetbégeiknek eleget tettek.

3.1
A felek ezt a megőilapođfut olyan lakĺás vonatkozásában ki'tit mely a Coľvin Sétrány Program teľiiletén bontandó
épĺiletben van.

Ha bérlö másik lalĺas berbeadása helyett penzbe|i téľítésre tart igényt' a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésiilae vonatkozó 1993. évi Doilntr. tiiľvény, valamínt e törvény fe|hatalmazźsa a|apján Budapest
Főváros Józsefuiárosi onkoľmĺányzat 16ĺ20|0 (m.08.) Činkormányzati rendelet 36. $. (3) bekezdése atapján a bérleti
jogviszony köztis megegyezéssel pénzbeli téľítés flzetésével is megszüntethető. A hivatkozott jogszabályi
rendelkezések alapjĺín a pénzbe|i térítés méĺékét a bérlö {által lakott lakás ingatlanforgalmi szakétő áůta|

meghatrározott foľgalmi értékét alapul véve a forgalni érték 80 %o-bankell megállapítani.



Fentiek alapjłán a felek megállapodnak abban, hogy a 1083 Budapest VIIL keľĺilet, Bókay János u.
szám alatti lakásra vonatkozó bérĺeti jogviszony köz<is megegyezéssel tiirténő megszüntetése 16.939.2!2,.Ft, azaz
tĺzenhatmilliGkilencszrízharmÍnckilencezer-keĹtőszáztizcnkettő foľint pénzbeli térítés berlők részÉre történő
kifizetésével történik.

4.ĺ
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselö-testtiletének a fuląidonában áL||ć, lakísok bórbeadósónak
feltételeiről szó|ő 16/2010 (trI.08:) számri önkormányzati rendelet 36' $ (6) bekezdése szabáiyozz.a apénzbeli
térítés kifi zetésének feltételeit.

Fentiek a|apjána megállapodásban rögzítettpélubeli téľítés az a|ábbiakszerint keľül kifizetésre a bérlők résrśłę:

A bérbeadó a pénzbeli térítés 50 %-ä!t" 8.469.606'. Ft-ot, azaz nyolcmillĺGnéryszĺízhatvankilencezeľ.hatszáahat
forÍntot a jelen megállapodás aláínńsakoľ Íizetĺ meg béľlőknek

A bérbeadó a pérube|i téľítés fennmaradó 50 %-őLt, 8.469.606,- Ft forintot, aztL nyolcmillió-
nĘyszázhatvankilencezer.hatszázhat foľintot a lakás bérbeadĺó ľészéľe tłirténő biľtokbaadásĺít követően a
bĺľtolĺítľuháaás napjátĺóI számított 15 napon belĺil (16/2010 (m.08.) sámú önkormányzati rendelet 36. $ (6)
Íizeti meg béľlők részéľe.

A kiÍizetés átutalással történik a bérlők kifejezett kéľésére a , nevén az UniCredit Banknát
vezetett számrĺ banksaámlájáľa. Bérlők kijelentit hory bérbeadó ily módon
torténö telesítését szerződésszeľűnek fogadjĺák el és maguk között ęlszámo|nak az össznggel. A berlők a pénzbeli
téľítés összegének általuk megadott banlĺszímlĺáľól töľténő felvételét maguk ntpzk. Kiielentit hory az ebböl
fakadó esetleges vitĺík nem befolylísoljrík bérleti jogviszonyuk megszĺínését.

Késedelmes kifizetés esetén a Béľbeadó a késedelem 15. napjától a késedelem minden napján 3.000,- Ft késedelmi
ki'tbéľt köteles a Bérlőknek megfizetni.

5.1
Amennyiben a bérlők olyan okból, amelyért felelőseŁ birtok-áfuuházási kiitelezettségĺilĺkel késedelembe esnet
űw a késedelem 15. napjától kezdödően a késedelem minden napjára 3.000,- Ft tisszegű késďelĺni kötbéľt
kötelesek a bérbeadónak megfizetni, mely összeget a bérbeadó apérube|itéľítésből jogosult levonni. Béľlők bérleti
díj fizntési ktitelezettsége a birtolqátľuh ázÁsig ál1 fenn.

6.1

Béľbeadó tź$ékoztat1a a bérlőket, hory a bérleti jogukról való lemonđasért kapott pénzbeli térítés a szeméýi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CxvIL törvény 1. szłmri mellékleténekŁ.Z.pontja alapjĺín adómentes.

7.ĺ
Bérbeadó tź!ékoztat1a a béľlőke| hory jelen megállapodás az illetékelaől szoló 1990. évi xcm. törvény 21. $
alkalmazrása szempon[iából nem minösiil lakáséľtékesítésnet ezért amennyiben a bérlő a péĺubeli téľítést
lakásvásárlásra használja fel, a megvĺísárolt lakás utrán fizetendö visszterhes varyonátruházási illeték
megállapításĺára az illetéktörvény egyéb ĺendęlkezései inínyadóak.

8.ĺ
Á męállapodásban foglaltakon túlmenően felekerymással szemben semmĺlyen követelést nem t"ámasztanat
a pénzbelĺ térítés a béľIetĺ jogľĺíl vďó lemondásnak a béľlemény elharyĺ{sának és bĺľtokba adásának teljes és
végleges ellenéľtéke.

9.ĺ
A megállapodĺásban nem szabáýozott kérdésekben az 1993. évi Doil/n. töľvény és a 16/2010. (m.08.) számri
önkormanyzati renđelet rendelkezései az inínyadók.
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Jelen megállapodást a felek elolvasás uĹ,án, mint akaratźxa| mindenben megegyezőt, jôváhagyő|ag íĺĺźk a|á. A
bérlők tudomásul veszit hogy a bérbeadó részśrő| a megál|apodás a|átírásáľa azt kiivetően kerĺiI sor, hogy az
onkoľmanyzatYánosgazÄálkodĺási és Pénziiryi Bizottsága á mégfllapodás megkiitéséhezhozzáĄáru|t. A berlők a
bizottsági döntésig, a bizottsĺíg horzźúáĺa|ása esetén a döntést követően a megállapodás bérbeađő á|tzlltiirténô
a|őírasáńg jelen megállapodásban fogtaltakhoą mint ajanlathoz kötve vannak. A megállapodás a berbeadó
a|áirásźua| jön létre, és lép hatáiýa.

Budapest 2016.

Budapest Főváros VItr. kerüIet Józsefuiárosi onkormányzat
bérbeadó képviseletében

dľ. Kocsĺs Máté
polgármester bérlő

bérlő

Fędezpt: .. dátum: Budapest 2016.

P énangyi|eg ellenj eg5zem :

Páris Gyuláné
GaznasáĘivezptő

Jogi szempontból elleqieryzem:
Danada.Rimĺín Edina

jegző
nevében és mębízásából

dr. MészĺrErika
a|jegz'ő

A megállapodás eredeti pélđányát kapják:
1-2.|Bé:r|ők
3 4.| J őzsefvĺárosi Gazdálko dási KözpoŃ Zrt.
5-6./ Budapest Fővĺáros VItr. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal



MEGÁLLAPoDÁs
lalĺísbéľleti jogvĺszony - iinkoľmányzati cserelakĺís fetajánlása helyett pénzbelĺ térítés ľlzetése mellett

ttirténő - męszüntetéséről

amely létrej ött eg5rrészrőI
Budapest ľ.őváros VIIr. kerĺilet Józsefváľosi onkoľmányz'zt (szekhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.,
adőszÁlma: 15735715-242, KSH-száma: |5735715-8411-32|-01, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint
bérbeadó

másrészről

r (született: szül.hely, idő: - , anyJaneve:
szem.ig.sz.: ................),lakcíme: 1083 Budapest VItr kerület, Bókay János u.

mintbérl.ő kiizött az alulírott napon és helyeĺ; aza|áhbi feltételekkel:

L.ĺ
A szerundő felek megállapítiák' hogy a Budapest VItr. kerüle! 36238 hĺsz-ú, 1083 Budapest, VIII. kerület,
Bókay János u. szálm a|atti 75 m. alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú lakás
bérlője a2000. április 26. napjrán kelt, hatĺározatlan időre szoló bérlęti szerződés alapjĺán,

?./
A felek megállapođnak abban, hogy az 1./ pontban megllatźrozntt lakásra a takásberleti jogviszoný a megállapodás
3./ pontjában meg$atźromtt pénzbeli térítéssel, kiizös megeryezessel megsziintetik.

A bérlő jelen megállapodás a|áúrásáxal kötelezettséget vállal a:rą hogy az 1./ pontban meghatĺározott bérleményt
legkésőbb jelen megállapodás mindkét féI áItali a|áírásáú követő 45 napon beliil, a felek által, előzetesen
egyeńetett időpontban, a leltrĺr szerint hozz.átaĺtozó berendezesekkel és felszerelesekkel egyiitt sąiát és az ott lakó
szeméýek ingóságaitól kiüľítve átadjaa bérbeadónak.

A bérlő tudomásul veszi, hogy a lakás kiĺirítésére vállalt haüíridőn beltĺl a lakasban lakó szeméIyek valamennyien
kötelesek a lakĺásbóI kikiiltöai, onnan kijelentkezni, a bérlő a lakást úgy köteles a berbeadó rendelkezésére
bocsátani, hory abban visszamaradó személy nem maradhat.

A kiiziizemi dfiak és lakásbérleti dii maradéktalan kiegyenlítéséről szolő igazolasokat bęrlö a lakás átadásakoľ
köteles a béľbeadónak áúadni.

A béľlemény átadĺásakor a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Felek elfogadjĺák, hogy a bérbeadó képviseletében a
Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jáÍ e|, az áÄtala felvett jeryzőkönyvben keriil rögzítésre, hory bérlö jelen
megáIlapodasban vállalt kötelezettségeinek eleget tett.

3.ĺ
A felek ezt amegő|lapoúást olyan lalĺís vonatkozásában kiitit mely a Corvin Sétĺány Program teľülętén bontandó
éptiletben van.

Ha bérlő másik lakrás bérbeadása helyett pénzbeli téľítésre taľt igényt a lalĺások és helyiségek bérletére, vďamint
elidegenítéstikre vonatkozó 1993. évi L)o(Wtr. töľvény, valamint e tölvény felhatalmaása alapján Budapest
Fövráros Józsefuĺíľosi Önkormráĺryzat 16/2010 (m.08.) önkornrrínyzati rendelet 36. $. (3) bekezdése alapján a beibti
jogviszony köziis megeg1ĺerśssel pénzbeli térítés flzetésével is megsziintethető. A hivatkozott jogszabä|yi
rendelkezesek alapján a perube|i térítés mértékét a bérló által lakott lakás ingatlanforgalmi szakértő áita|
megllatárorntt forgalĺni éÍtékét alapul véve a forgalni éľték 80 Yo-bankell megállapítani.



Fentiek alapján a felek męátlapodnak abban, hory a 1083 Budapest VflI. kerĺĺlet, Brókay János u.
r . alatti lakasra vonatkozó bérleti jogviszony közö's megeéyĺezśssel tölténő megszüntetése 17.1E4.420,. Ft1azaz' tĺzenhétmilllcszńznyolcvannégyezer-nélgsrázhúlsz řoň"t pénzbeli térítés bértő részśre történő

kifizetésevel történik.

4./
Budapest Józsefrĺárosi Ónkormányzat Képviselő-testiiletének a fulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiľől szo|ő 16/2010 (m.o8.) önkormany.zati rendelet 36. $ (6) bekezdese szabźiyozza a ýrub61i téľítés
kifi zetésének feltételeit.

Fentiek alapjrán a megállapodásban r.ógzítettpenzbelí térítés aza|ábbiakszerint kerĺil kifizetésre a bérlö tészśre:

A bérbeadó apénzbe|itérítés 50 %-źLt"8.592.210,. ľ.t.ot, azRz nyolcmĺItiGötszázkĺlencvenketúőezeľ-kettős záz.íz
forintot a jelen megállapodás aláíľĺĺsakor Íizeti mę bérlőnelĺ

A béľbeađó a pénżoeLi téľítés fennmaradó 50 %-áLt. 8.592.210'- F.t forĺntot azuz nyolcmĺIlůtĹ
ötszázkilencvenkettőezer-kettőszáutÍż forintot a lakás béľbeadó részére történő birtokbaadását követően abĺľtokĺítruhĺĺzĺís napjátról szĺámított 15 napon betül (16/201o (m.08.) szálmű önkormányzati rendelet 36. $ (6)i
fiznti mę béľlő részéľe.

A kifizetés áfutalríssal történik a béľlő kifejezett kérésére, a béľIő hĺízastársának .

szímlatulajdonosnaka K& EBank Zrt.né|vez'etett tszámú banlĺsaímlájáľa.
BérIő kiielenti, hogy bérbeadó ily módon történő teljesítését szerződésszerűnek fogadja el.

Késedelmes kifizetés esetén a Bérbeadó a késedelem 15.ĺapjátćia késedelem minden napjána3.000,- Ft késedelmi
ki'tbért köteles a Bérlőnek megfizetni.

5.ĺ
Amennyiben a bérlő !.lľan 9k!ol, amelyért felelős, birtok-átľuhĺázĺĺsi kötelezettségével késedelembe esit ligy a
|és9de|em 15. napjától kezdődően a késedelem minden napjĺára 3.000,- Ft összefri késeđelmi kötbéľt köteles a
bérbeadónak megťlzetni, mely iisszeget a bérbeadó apenzběťitérítésbőljogosult tJvonni. Bérlő bérleti dfi fizetési
kötelezettsége a birtokáhuháEÁsigátl fenn.

6./
Bérb9adó tájékoztat1-1a berlőt. hogy a bérleti jogukľól való lemondásért kapott pérube|i térítés a személyijövedelemadóról szoló 1995. évic)il/Il tiirvény 1. szamú mellékletének2.2.ponła ańpjanadómentes.

7.ĺ
B.ýrbeadó tájékonatja 7 bérlőt" hory jelen megállapodás az illetékekről szoló |99O. évi xcm. tiirvény 2l. $
v|\lnazźsa szempon{iábóI nem minöstil lalĺásértékesítésnet ezśrt amenrtyiben a bérlő a péĺlzbe|i téľítést
lakásvásĺáľlĺásľa haszĺráůja fel, a megvásĺírolt lakás utín fizstendő visśzeľhes vagyonátruhĺĺzási itleték
megĺíIlapítĺás ára az illetéktöľvény egyéb rendelkezéseí irrányadóak.

8.1

A megállapodásban foglaltakon túlmenően felek erymĺíssal szemben semmilyen követelést nem támasztanat
a pénzbelÍ térítés a béľ|etÍ jogról valĺó lemondĺásnak a bérlemény elhagyĺĺsán* * rĺ"tol.ľa ad:ásának teljes és
véglęes ellenéľtéke.

9./
A megállapodĺásban nem szabályozott kérdésekben az |993. évi L)oil[tr. törvény és a 16ĺ2010. (m.0s.) számtl
iĺnkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
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Jelen megállapodast a felek elolvasas utiín, mint akaratával mindenben megegyezőt' jóvráhagyó|agírtźkalá. A bérlő
fudomásul veszi, hogy a bérbeadó részéről a megźńlapodĺís aláírásźra azt, követően kerĺĺl sor, hogy az
onkormanyzat Képviselő.testiilete a megállapodás megkötéséhez hozĄárult. A bérlő a Képviselő-testĺilet
döntésig, a Képviselő-testiilet hozzź$áĺuliátsa esetén a döntést követően a megállapodas berbeadő ź||ta| történő
a|áirásáíg je|en megállapodásban foglaltakhoą mint ajánlathoz kötve van. A megálĺapodas a bérbeadô a|źirásátva|
jön létre, és lép hatályba'

Budapest 2016.

Budapest Fővĺáĺos VItr. kerület Józsefuáĺosi onkormányzat
bérbeadó képviseletében

đr. Kocsĺs I\ĺ:ĺté
polgármester bérlő

Fedezet: . dátum: Budapest 2016.

Pénztigyileg el lenj eryzem :

Prĺris Gyuláné
Gazdua;áĘivezľltő

Jogi szempontból elleqiegyzem:
Danada-Rimrán Edina

jeWzfr,
nevében és megbízásából

dr. MészarErika
aljegĺzÍl

A megáltapodĺás eredeti pélidányáft kapj ák:
t.ĺ Bérlő
2.3.l Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt.
4-5.| Budapest Fővaros Mtr. keľiilet Józsefuárosí Polgármesteri Hivatal
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