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Tisztelt Bizottság!

Halápi Istvánné a volt a béľlője a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szźtm alaÍti
(hĺsz.: 353|4l0lN23), 49 m, alapterĹilettĺ, utcai, ftjldszinti helyiségnek a 1985. május Zf-én
kelt hataľozat|an íđótartamĺa szóló bérleti szerződés tanúsága szerint. A helyiséget a bérlő
iľoda céljára vette bérbe. A bérleti szerzóđés megk<itésekor óvadékot nem ťtzetett. A bérleti
szerzóđést díj hátralék miatt 2008. május 3I. napjára felmondtuk. A helyiség jelenleg is
Ha|ápi Istvánné birtokában van.

A helyi s é g az ingatlan-nyi lvĺĺntartásban üzlethely i s é gként szerep el.

Halápi Istvánné kérelemmel foľdult a Kisfalu Kft-hez a bérleti díjhĺítralékának törlése
kapcsán. Kérelmében leírta, hogy a helyiséget 1985. májusától bérli. A helyiségben a
tevékenységet csak a helyiség teljes felújítása (elektromos htrIőzat kiépítése, gázvezeték
kiépítése, V/C kézmosó kialakítása) utiín tudta megkezdeni. A felújítást saját erőbőI ťlzette. A
helyiséget 2004. őta sorczatos beĺízások miatt (fa ftdém van) és a hźa felújítása miatt nem
tudta használni.

A Tisztelt Bizottság a kérelmet a 2012. december |7-én tárgya|ta, azoĺbarĺ az e|ł5terjesztést
visszavonfuk, tekintettel arra, hogy a Rév8 Zrt tájékoztatásával kiegészítésre keriilt, amelyet
az e|őterj eszté shez mel 1 ékeltink.

2004. augusztus 5-én a Józsefilaľosi Vagyonkeze|ő Kft munkatarsai megállapították, hogy a
helyiségben csőrepedés következtébenaz a|ábbi munkálatokat kell e|végezní:

. Elektľomos vezetékek felülvizsgélata, javítása

. Galéľia padlószőnyeg cseréje (l5 m,)

. oldalfalak és mennyezet he|yreá|Iítása és festése @0 nť)

2008. február 7-én kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint a bérlő hozzájáru|t a helyiség
dúcolásĺíhoz.

2008. április 14-én béľleti díjháttalékmiatt a bérleti szerzőđést felmondtuk és 2008. augusztus
7-én a megbízott tigyvédi irodától a jogi eljríľás megkezdését kéľtiik. Az ügyvédi iľoda
megindította a peres e|játást. Halápi Istvánné a tźtrgya|ás soľán elmondta, hogy a helyiséget
nem tudja a fenti okok miatt haszná|ní és kérte, hogy a hátralékát töröljtik, valamint
biĺosítsunk részéte cserehelyiséget. A taľgyaláson mindkét fel kéľte az eljź.ľás sztinetelését. A

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



peres eljaľás 2009. október 14. napjan megszúnt, és az eľĺóI szőLo végzés 2009.
novembeľ 2I. napján jogerőre emelkedett.

2008. október 21-én kelt állapotrogzítő jegyzőkönyvben megállapítást nyert, hogy, abérIo a
helyiséget nem tudja használni a}}} .beĺtĺjrtént beázások miatt. A helyiséget aládúcoltak.

2012. marcius I3-án az onkormtnyzati Házkeze|o Iľoda munkatársai Ismételt ellenőľzésfü
soľán megállapították, hogy a 2004-esbeźaás után a helyiség ál|apota romlott, és kb. két éve a
bérIó a Rév8 Zrt ľendelkezésére bocsátotta a helyiség kulcsait azzal, hogy a sziikséges
munkálatokat (gźĺzvezeték, szennyvizvezeték kiépítése) e|végezzék. Jelenlegi állapotában a
helyiség haszná|hatat|an, teljes felújítás, valamint a helyiségheztartozó kĺjzműcsatlakozások
(elektromos fővezeték bekötése a mérőőráIloz, gźzm&őőra csatlakoztatása a méľetlęn
gźzvezeté|<hęz, vizhá|őzat csonktól történő kiépítése a berendezési tárgyakhoz) binositćĺsa
sztikséges.

2012. április 19-én kértük a Rév8 Zrt tajékoztatását aľról, hogy mely időszakban volt
birtokukban a helyiség kulcsa. A Rév8 ZÍt 2012. szeptembeľ 4-én kelt tájékoztatása szeľint a
Dankó u.20. szétm a|atti lakóépület valamennyi lakójának kikölt<jztetése 2010. május 3l-ig
megtörtént. Az épület felújítása 20|I. május lí-anbefejeződött. A jegyzők<inyvben szerepel,
hogy 2012. miíľcius I3-án zárcsere történt, ezért a kulcsok a fenti időponttól a bérlőnél
vannak.

A Magdolna Negyed Program II. keretében a pľojekt benyújtása eIőtt az épiilet felmérésekor
sztlmítaní kellett volna arra, hogy mivel az épiileten belüli vezetékek nem felelnek meg a
hatályos szabványoknak' és a nem lakás célú helyiségekben ezek felújítása azEU támogatás
terhére nem számolható el, erTe a cé|ľa ktilön keretęt önerőből kell biztositania az
Önkormányzatnak. A bérbe adott helyiségek esetében a helyiséget legalább a
biľtokbavételkori állapotban kell a bérIő részére visszaadni, ami a korszerúsítések elmaĺadása
miatt nem lehetséges. A megfelelő állapot eléľése az Önkoľmányzat részéro| anyagi
ráfordítást igényel.

A Rév8 ZÍt\Il3.január 4-én kelt tájékoztatása szerint a Dankó u.20. szám a|attihźnban az
épület kiürítése alatt és után nagy mértékű rongálás tĺjľtént, amelynek az elhźtrítźtsáta az
onkormányzat 40 millió foľintot biztosított önerőből, mert azt sem lehetett az EIJ fę|é

elszámolni. Az onkormźrlyzat által biztosított keretbę a nem lakás célú helyiségek nem
keľiiltek bele, mivel csak a lakásokkal foglalkoztak e tekintetben.

A 2012. október 03-án késztilt béľleményellenőrzés és állapotfelmérés értelmében a
353I4l0lN2I hľsz-ú pince és a 353|4l0lN23 hĺsz-ri ftildszinti helyiség hasznźiat,
üzemeltetés szempontjából <jsszefiigg, a pinceszinti helyiség elektromos aram és gtŁellátása is
a ftjldszinti helyiségből van kialakítva. onálló üzemeltetés esetén |evéĺLasztás szfüséges. A
helyiség jelenleg rendeltetésszerll haszntlatra nem alkalmas, a hasznáIatra alkalmassá
téte|éhez a bérbeadót terhelő munkák becstilt értékę 1.150.000.- Ft + Afa. abérlőt terhelő
munkak becsült értéke 190.000,- Ft.

Halápi Istvánné 20|2. október 31-én kelt kéľelmében aľról nyilatkozott, hogy a helyiség
hasznáIatra alkalmassá téte|éhęz felbecsült költségek alapjtn a helyiséget inkább vissza
kívanja adni.

Nyilvantaľtásunk szerint Halápi Istvĺánné 2013. februrír 28-ig, 3.3I5.f63,- Ft bérleti/hasznáIati
ł kijzuzemi díjhátľalékot halmozott fel. A bérlő a bérleti díiakat 2007. febľuar óta nem ťlzętte
meg.

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľményzattulajdonában á1ló nem lakás céljaľa szolgá|ő
helyiségek bérbeadásanak feltételeiró| szőIő 1712005. (IV. 20.) sztĺnu Budapest Józsęfuaľos
onkoľmányzati ľendelet 2. $ (1) bekezdése alapjan a Kt. _ a rendeletben meghatátozott

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát j o go sítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe' valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokľól
szőIó |993. évi LXXVIII. törvény 8. s (1) és (2) bekezdése valamint a 36. $ (1) bekezdése
értelmében a bérbeadó szavatol azért, hogy a nem lakás célú helyiség az átadásakor
rendeltetésszeruhaszná|atraa|kalmas, továbbá a bérbeadó a bérlet fennállása alatt a nem lakás
célú helyiséggel cisszefiiggő, tĺirvényben meghattrozoÍt, illetőleg a szerződésben vállalt
kĺjtelezetts égéért szovatol.

A Lakást<irvény 8. $ (3) bekezdése alapjan és a Polgári Törvénykĺinyv 306. $ (1)
bekezdésének ľendelkezése szerint a bér|ő a bérbeadótől', ha a helyiség nem haszná|hatő,
kérheti a bérleti díj |eszá|Iítasat'

Az á|taláĺos forgalmi adóľól sző|ő 2007. évi CXXMI. törvény 77. $ (1) bekezdésének b)
pontja értelmében termék értékesítése ' szo|gá|tatás nyújtása, valamint termék Kĺizösségen
belüli beszerzése esetében az ađő alapja a jogosultnak visszatérített vagy visszatéľítendő
ellenértékkel utólag csökken, ha a teljesítést követően az iigylet hibás teljesítése jogcímén a
jogosult áĺ- vagy díj leszállítást kap.

Szakmai iavaslat:
Javasoljuk Halápi Istvánné bérletilhasznáIati + kozuzemi díj előírásĺínak töľlését
2007. februaľ l-től a 2013. februar 28-ig a helyiség hasznźihatatlansága miatt, azza| a
feltétellel, hogy a hatáĺozatkézhezvételétó| számított 8 napon belül a helyiséget adja vissza a
tulajdonos birtokába, továbbá a bérleti díjelőírás törlésének feltétele, hogy Halápi Istvánné
ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejrĺ magánokiratban (melléklet) nyilatkozik arról,
hogy az onkormanyzatta|, illetőleg a Béľbeadóval szemben semmilyen jogcímen _ így
különösen kártéľítés vagy jogalap nélküli gazdagodźls címén _ igényt nem éľvényesít, illetőleg
arľ ő| a me l lékelt me gál lap o d ás a|áir ás áv aI kifej ezetten lemond.
A bérleti/h aszná|ati díj el ő írás ĺának törl és e az onkorm áĺy zat érdeke.

Tekintve, hogy a Lakástörvény értelmébęn a bérbeadónak szavatolnia kell a helyiség
rendeltetésszęríjhasználatát abér|et fennállása alatt, ezért az önkoľmźnyzat a bórlőtől bérleti
díjat a Lakástĺĺľvény és Ptk. értelmében nem kcjvetelhet. Jelen esetben a bérlő
2010. május 31-tő1 20II. május l6-ig a hź.zon végzett felújítási munkfü miatt nem is volt
biľtokon belül.

Más ügyben már megszületett bíľói döntés a|apjźn feltételezhető, hogy a bíróság _ a helyiség
haszná|hatatlansága miatt _ a teljes bér|etilhasznélati díj követelés tĺjrlése mellett dönthet.

Amennyiben nem járuI hozzá a Tisztelt Bizottság a bérIetilhaszntllatí + köziizemi díj
tcjrléséhez, és a bérlő káľtérítési igényével a bírósághoz fordul, abban az esetben abirőság a
bérlő javara ítélhet, mely nem csak a köZtiik fennálló jogviszony idejére esetlegesen
jogtalanul követelt bérletilhaszná|ati díj ĺisszegét, hanem az ezen az időszak alatt kiesett
bevételét és annak kamatait is érintheti, valamint peľvesztés esetén a perkciltséget is az
onkormĺány zatnak kell ál lnia.

A d<jntés pérzngyi fedezetet nem igényel, tekintve, hogy az Áfa tĺiruény 77.s (1)
bekezdésének b) pontja értelmében az ađő a|apja utólag csökken, ha a teljesítést követően az
ügylet hibás teljesítése jogcímén a jogosu|t źlr- vagy dij leszti|ítást kap.

Amennyiben a Tisztelt Bizottság hozzájaru| abér|etilhasznáIati -| köztizemi díj töľléséhez az
Afa tcjrvény fent hivatkozott ľendelkezése értelmében helyesbito szźtm|a |<lá||itásáva| a mát
kiállított bérleti đij számLak éľvényteleníthetők.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti díj tcirlésével kapcsolatos dĺintését
meghozni szíveskedj en.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számuVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatátozat:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

|) hozzájárulHalápi Istvĺánné źllta|bére|tlhas?ná1t Budapest VIII. kerület, Dankó u.20. szźtm
alatti (hľsz.: 3531410lNTI), 51 m. alapteľiiletri, utcai, pinceszinti helyiség
bérletílhaszntůati * kijzllzemi díi előírásának töľléséhez 2007. januáľ 01-től 2013. februaľ
28. napjźlig^ azza| afeltéteIleI.hogy Halápi Istvánné ahatźrozatkézhezvételétol számított
8 napon belül a mellékelt megállapodást megköti.

2) felkéri a Kisfalu Kft-t a mellékelt megállapodás a|áirására.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto ígazgatőja
Hataridő: 20|3. maľcius 11.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mőđjára
nem indokolt hirdetőtáblĺín honlapon

Budapest' 2013. február 25'

Tisztelettel:

Kovács
ügyvezető

ottó
igazgatő
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Tájékoztató

Tárgy: MNP l| / Dankó utca 20. épiltetfelújítás ĺ Üzlethetyiségek

A Dankó utca 20. szám alatti řinkormányzati bérház fetújítása keretében - mĺként aza többi önkormán}zati projektház esetében is történi -, a takhatásĺ fettétetekjavĺtását cétzó felújítłłsi munkátatok voltak etszámothatók az Európai Unióstámogatás {90*í-os) terhére.

A vátlatkozási szerződést az önkorrnányzat a közbeszerzési etjáráson nyerteskivitetezővel (Míves Kft.) 2010. október f6.än írta ali. Tekintettel arra, hogy afetújításĺ munkák részteges fijdémcserét írtak e[ő, az épÜtetbőt a bérlĺĺketátmenetiteg ki ketlett köttöztetni, amelyet Rév8 Zrt. 20ĺ0. május 3í.i határidő etőttközel 1 év alatt valósított meg.

A két érintett Üztethetyiség bértőinek erhelyezése nem Rév8 Zrt feladata volt. Azüztethetyiségek fetújítása nem képezte a.fetújítás tárgyát. A fetĺijítás természetesenéńntette a hetytsĘeket is, ametyäx az atábbiak vottak:
- a földszinti hetyiség mennyezeti közbenső födémének rész|'egescseĄe/ megerősítése valósult meg;
- az a[ap, valamint a víznyomó, és szenn}ľíz vezetékek cseréjére került sor,amelyek átmennek a helyiségek falazatán;
. az erősáramú fővezeték cseréje új bekötést eredményezett;
- a gáz alap és fetszáltó vezetékek cseréje szintén új bektitéseket eredményezett;
A Íalazatokat, mennyezetet érintő munkálatok hetyreáttítását a kivitetező elvégezte,azonban az elektromos és gépészeti hálózatok b..' a visszakötése nem vottlehetséges, ugyanĺs a helyiségen beli.ili mért vezetékrendszerek nem felelnek meg ahatályos etőírásoknak, ezért sem az elektroľnos áram, sem a gázszotgáttatáshetyreáltítása nern lehetséges a mért. hátózatok ĺet,:iĺr",", valamint a mérőórákcsereje nélkiit. A víz mellékmérők kíépítése szintén .,ur u.r.tasok esetében va|'ósultmeg.

Amennyiben igazotható, hogy a bértő a Kisfal.u Kft etőterjesztésében szereptőfelújítási munkálatokat. maga végezte et koľábban (ttĺbbek közčĺtt aközműcsattakozások kiépítését is;, akrär Émogatható a fetújítás előtt felhatmozottbérteti díjhátralék e|'engedése annak fejében, hogy bértő átváltatja a bérteményktizmrjettátásának hetyreátlításának kiĺaetlen (új, sáuĺtyos mérőhelyek kialakítása,mérőórák felszereltetése, egyéb díjak) és közvetett Ĺtĺttseget (mért vezetékekszabályossá tétele, stb.) a bérbeaaótár.

JózsE{váło.| Réh.Ęlttác|óĺ és váľoĺíeJlerĺtésĺ ärt|ĺörúqi ĺĺrooo .n,ołnyu,,*łĺ

váÍostci|esáésl Ei*F
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**" :.



MEGÁLLAPoDÁs

Amely létrejott

egyľészről: a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület, Józsefvárosi Onkormányzat (1082

Budapest, Baross u' 63-67.) (a továbbiakban: onkormányzat), mint a bérlemény tulajdonosa
és bérbeadó nevében eIjärő Kisfalu Jőzsefvárosi Vagyongazdá|koďő Kft (1083 Budapest,
Losonci u. 2. cégszáma: 0I-09-f65463, képv: Kovács ottó ügyvezető igazgatő) (a

továbbiakban: Bérbeadĺó) ;
másrészről:

Iĺalápi Istvánné
Lakcíme:
Anyja neve:
Születési helye és

Telefonszáma:

1082 Budapest, Baross t.1I2
Rizmajer Eva

ideje: Budapest, 1952' ápri|is2Ż. 
'

36 + 303-5780
Személý ig. száma:
Lakcimkfutyaszáma..

mint volt Béľlő (a továbbiakban: volt Bérlő, együtt: szerződó felek) közott alulírott helyen és

napon az alábbi feltételekkel.

1.l A szerződő felek rogzítik, hogy a Halápi Istvánné. volt a béľlője az onkormányzat
tulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szźlm a|atti (hľsz.: 353I4l0/Al23),
49 m. alapterületű, utcai, ftjldszinti helýségnek az 1985. május 22-én kelt hatáľozat|an
iđőĺartamra szóló bérleti szęrződés alapján. A bérleti szerződést bérleti díjhátralék miatt a

Bérebadó 2008. május 3I. napjára felmondta. A helyiséget jelenleg is a volt Béľlő tartja
birtokában.

2.l A Volt Béflő előadja, hogy bérleti- és haszná|ati dlJhátraléka annak okán halmozóđott fel,
hogy a bérleményben 2004. évtő| kezdődően olyan á||agrom|ás következett be, mely a

helyiség ľendeltetésszeru hasznáIatára kihatással volt, és annak kijavítása a bérbeadó
szavatossági kĺjtelezettségébe tartozotívolna, illetőleg a bérleméný huzamosabb ideig az
onkormányzat megbizásábőI e|járő Rév8 Zľt. tartotta birtokában a Magdolna Negyed II.

euľópai uniós támo gatású proj ekt kivitelezése érdekében.
3.l Az oĺ.kormtnyzat a bérlő szavatossági igényének joga\apjźt elismeľi és annak

e||ęntéte|ezéseként a Ptk. 424. 5 (1) bek. alapján a|ka|mazandó Ptk 306. $ (1) bek. b.)
ponda szerint hibás teljesítés miatti árleszállítás címén a volt bér|o 2007. január I.
napjától 2013. február 28. napjáig felhalmozódott |.|02.642,- Ft ĺisszegű bérleti-,
haszná|ati- és közüzemi dij :'artozást törli, az aIábbi feltételekkel:
a.) A volt béľlő az I.lpontban kĺjľülíľt bérleményt a jelen megállapodźs a|áírását követő 8

napon belül ingóságaitól kiürítve, a jelenlegi műszaki taľtalommal a Bérbeadó
képviselője tészére átadja, és

b.) A volt béľlő az I.l pontban meghatározott bérleti jogviszonyból, illetoleg az azzal
összefiiggésbe hozható más ténybeli és jogi alapból eredően az onkorményzaÍta|,
illetőleg a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen _ így ktilonosen kártérítés vagy
jogalap néllnili gazđagodás címén - igéný nem érvényesít, illetőleg anól a jelen
okirat aláirásáva| kifejezetten lemond, tekintettel aľĺa,hogy ezen esetleges igényeinek
értékarányos és méltányos ellenértékeként tekint a jelen pontban tész|etezett
źrleszźi|ításra.
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4.l A je|enmegállapođás a|tńrői kijelentik, hogy annak megkötésére jogosultak.

5.l A jelen megállapodásban nem szabtiyozott kérdésekben a vonatkoző jogszabályok
rendelkezései az iránvadóak.

Budapest,2013.

Béľbeadó képviselóje
Kisfalu Kft

volt Béľ|ő
Halápi Istvánné/

Ellenjegyezte:

Ugyvéd
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