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Tisztelt Bizottság!

A Quality Alfa Bt (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. II2. cégtregyzék szőłrl: 0|-06-0|5226
képviselő: Vuksitz Gyula ngyvezető) v^olt a bérlője a Budapest VIII. keľület, Dankó u. 20.
szźlm a|atti (hĺsz.: 3531410lNLI), 51 m" alapterületű, utcai' pinceszinti helyiségnek az 1993.
július 07-én kelt hatáľozat|an időtaľtamľa szóló bérleti szeruőďés tanúsága szerint. A
helyiséget abérló rakttr cé|jara vette béľbe. A béľleti szerzoďés megkötésekoľ óvadékot nem
ťĺzetett, A béľleti szerzőđést dij hátra|ék miatt 2008. május 3I. napjara felmondtuk. A
helyiség jelenleg is a Quality Alfa Bt birtokában van.

A helyiség az ingatlarl-nyilvantaľtásban raktĺíľhelyiségként szerepel.

A Quality Alfa Bt kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez a bérletilhasznźiati díjhátralékĺĺnak
törlése kapcsán. Kéľelmében |eírta, hogy a helyiségben a tevékenységet csak a helyiség
felújítása (elektromos háIőzat kiépítése, biĺonságos betonlépcső készítés, falak szigetelése,
ablakok csereje biĺonsági ajtó beszerelése) utiín tudta megkezdeni. A felújítást a tźrsaság
saját erőbőI ťĺzette. A helyiséget 2004. óta sorozatos beazások, talajviz és a htn felújítása
miatt nem tudta használni. A ľaktiíľban taľolt gépek és a|katrészek 60 oÁ-aton1<rement.

A Tisaelt Bizottság a kéľelmet a 2012. december 17-éĺ tárgyalta, azonban az e|őtefiesztést
visszavontuk, tekintettel arĺa,hogy a Rév8 Zrtńjékoztatástwa| kiegészítésre keľült, meIyet az
előteľj esztéshez mellékeltink.

2004. augusztus 5-én a Józsefuáľosi Vagyonkezelő Kft munkatáľsai megállapítottĺák, hogy a
helyiségben csőrepedés következtében az alábbi munkálatokat kell e|végezĺí:

. Elektromos vezetékek felülvizsgá|ata,javítása

. oldalfalak és mennyezet helyreállítása és festése.

2008. február 7-én kelt jegyzőkönyv tanúsága szeľint a bér|o hozzájánilt a helyiség
dúcolásához.

2008. április |4-én bérleti díjhátralék miatt abérlęti szerzőđést felmondtuk és 2008. auguszťus
7 -éĺ a megbízott ügyvédi irodától jogi eljarás megkezdését kértiik. Az ügyvédi iroda a Kisfalu
Kft-vel t<jľténő egyeztetést kĺivetően peľes eljárást _ a hasonló ügyekben kialakult bírósági
ítélkezési gyakor|atra tekintettel _ nem indított. E dĺintésnél figyelembe vette ań. a
körtilményt is, hogy a Dankó u. 20. szám a|attí 49 m2 alapteľületű helyiség bérlője (Halápi



Istvanné) ellen indult per soľiín is már kideľült, hogy a házban a helyiségek használhatősága
vitatott, mivel a bérbeadó a Lakástörvényben meghatźrozott szavatossági kötelezettségének
nem tett eleget.

2008. október ŻI-én kelt állapottogzitő jegyzőkönyvben megállapítást nyeľt, hogy a bérlrő a
helyiséget nem tudja használni a2004-ben történt beźĺzások miatt. A helyiséget aládúcoltak. A
helyiségbe ĺ gtnőra, villanyóra volt.

20tf . márcitls 13-án az ĺ]lnkormźnyzati Házkezę|ő Irocĺa munkatáľsai isméÍę]t ęllęnőrzésĺik
során megállapították' hogy a 2004.es betuás lÍtn a helyiség állapota romlott, és kb. két éve a
bérlő a Rév8 Zrt rendelkezéséľe bocsátotta a helyiség kulcsait másfél év időtartamľa azza|,
hogy a szfüséges munkálatokat (gázvezeték, szenn)rvizvezeték kiépítése) elvégezzék.
Jelenlegi állapotában a helyiség ľaktárként hasznźl|ható. A helyiségben jelenleg vízőra,
gtzőra, villanyóľa nincs, ezekfęIszerelési költsége az onkormányzatotterheli.

2012. április 19-én kéľttik a Rév8 Zrt tájékoztatását aľról, hogy mely időszakban volt
birtokukban a helyiség kulcsa. A Rév8 Zrt 2012. szeptember 4-én kelt tájékońatása szeľint a
Dankó u. 20. szćtm a|aĹti lakóépület valamennyi lakójának kiköltĺjztetése 2010. május 31-ig
megtörtént. Az épület felújítása 20II. május I6-ánbefejeződött. A jegyzőkönyvben szerepel,
hogy 2012. maľcius 13-aÍI zźttcsere töľtént, ezért a kulcsok a fenti időponttól a bérlőnél
vannak.

A Magdolna Negyed Program II. keľetében a projekt benyújtása ęIott az épület felmérésekor
szánítarli kellett volna aľľa, hogy mivel az épületen belüli vezetékek nem felelnek meg a
hatályos szabványoknak, és a nem lakás célú helyiségekben ezek felújítása az EU támogatás
teľhére nem számolható el, erľe a cé|ra külön keretet önerőből kell biztosítania az
onkormĺĺnyzatnak. A bérbe adott helyiségek esetében a helyiséget legalább a
bitokbavételkoľi állapotban kell a bér|ő ńszére visszaadni, ami a korszerúsítések elmaľadása
miatt nem lehetséges. A megfelelő állapot elérése az onkormányzat részétő| arlyagi
ľáfordítást igényel.

A Rév8 Zrt 2013. januar 4-én kelt tájékoztatása szeľint a Dankó u. 20. szám alattihá'zban az
épület kiiirítése alatt és után nagy méľtékú ľongálás tĺjľtént, amelynek az e|hźlrítźlsźra az
onkormanyzat 40 millió foľintot biztosított önerőből, mert azt sem lehetett az EIJ felré

elsziímolni. Az onkotmányzat áIta| biztosított keretbe a nem lakás célú helyiségek nem
keľĹiltek bele, mivel csak a lakásokkal foglalkoztak e tekintetben.

A 20|2. október 03-án készült béľleményellenőľzés és állapotfelméľés értelmében a
353I4l0lN21 hĺsz-ú pince és a 353I4l0lNf3 hľsz-ú ftildszinti helyiség haszná|at,
üzemeltetés szempontjából összefiigg, a pinceszinti helyiség elektľomos ĺĺľam és gázelIáttsaís
a ftjldszinti helyiségből van kialakítva. onálló iizemeltetés esetén levá|asztźĺs szükséges. A
helyiség jelenleg ľendeltetésszeríj használatra nem alkalmas' a hasznéůatra alkalmassá
tételéhez a bérbeadót terhelő munkák becsült értéke 700.000.- Ft + Afa' a bérlőt terhelő
munkák becsült értéke 300.000'- Ft.

A Quality Alfa Bt 2012. október 31-én kelt kérelmében anól nyilatkozott, hogy a helyiség
hasznáIatra alkalmassá téte|éhez felbecstilt kciltségek a|apjan a helyiséget inkább vissza
kívánja adni.

Nyilvantartásunk szerint a Quality Alfa Bt 2013, febľuár 28-íg I.102.642,. Ft
bérletilhasznáIatí + közüzemi díjhátľalékot halmozott fel. A bérlő a béľleti díjakat
2007 . január óta nem fizette meg.

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gźio
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló l712005. (Iv. 20.) szźlmu Budapest Józsefuaľos
Önkormĺĺnyzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjan a Kt. _ a rendeIetben meghatározott



feladat- és hatáskör megosztás szeľint ĺinkormányzati bérbęadói d<jntésre a
Vaľos gaz dálkodási és Pénzügyi B izottságát j o go sítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 8. $ (1) és (2) bekezdése valamint a 36. $ (1) bekezdése
énelmében a bérbeadó szavatol azért, hogy a nem lakás célú helyiség az átađásakor
ľendeltetésszeruhaszná|atra alkalmas, továbbá a bérbeadó a bérlet fennállása alatt a nem lakás
célú helyiséggel <isszefüggő, törvényben meghattrozott, illetőleg a szerzőđésben vállalt
k<jtelezetts égéért szavatol.

A Lakástoľvény 8. $ (3) bekezdése alapjĺĺn és a Polgáľi Tĺirvénykönyv 306. $ (l)
bekezdésének rendelkezésę szerint a bér|ó a béľbeadótól, ha a helyiség nem hasznélható,
kérheti a béľleti díj |eszźi|itását.

Az éita|ćnos forgalmi adóľól szőIő 2007. évi CXXVII. törvény 77.s (1) bekezdésének b)
pontja értelmében termék értékesítése, szolgźitatás nyújtása, valamint termék Közösségen
belüli beszeľzése esetében az adő alapja a jogosultnak visszatérítelt vagy visszatérítendő
ellenértékkel utólag csokken, ha a teljesítést követően az tigylet hibás teljesítése jogcímén a
jogosult tlr- vagy dij|eszá||itást kap.

Szakmai iavaslat:
Javasoljuk a Quality Alfa Bt bérleti/hasznttlati -| kijzuzemi díj előírásanak törlését 2007.
januar 1-tő1 a 20t3. februáľ 28-ig a helyiség haszná|hatatlansága miatt, azza| a feltétellel,
hogy a határozatkézhezvéte|étol számított 8 napon belül a helyiséget adja vissza a tulajdonos
biľtokába, továbbá a bérleti díjelőírás töľlésének feltétele, hogy a Quality Alfa Bt képviselője
Ĺigyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító eľejű magánokiratban (melléklet) nyilatkozik aľľól,
hogy az onkormanyzatta|, illetőleg a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen - így
különösen kĺírtérítés vagy jogalap nélkĹili gazdagodts címén - igényt nem érvényesít, illetőleg
arr ő| a mel l ékelt me g ál l apo d ás a|áir źsával ki fej ezetten lemond.

A béľleti/haszná|ati díj előírásanak t<iľlése az Önkoľmtnyzat érdeke.

Tekintve, hogy a Lakástöľvény értelmében a bérbeadónak szavatolnia kell a helyiség
ľendeltetésszeĺúhaszná|atát a bérlet fennállása a|att, ezért az ĺjnkoľmźnyzat a béľlőtől bérleti
d|at a Lakástörvény és Ptk. éľtelmében nem követelhet. Jelen esetben a bérlő 2010. május 31-
tő|20|1. május I6-igaházonvégzettfelújítási munkĺák miatt nem is volt birtokon beltil.

Más ügyben már megszületett bírói d<jntés a|apján feltételezhető, hogy abirőstry - a helyiség
haszná"|hatat|anságamiatt _ a teljes bér|ętilhasznćiati díj kĺivetelés törlése mellett dĺjnthet.

Amennyiben nem járu| hozzá a Tísztelt Bizottság a bérletilhasznźtlati + kozuzemi díj
törléséhez' és a bérlő káľtérítési igényével a bíľósághoz fordul, abbaĺr az esetben abirőság a
bérlő javaľa ítélhet, mely nem csak a köZtiik fennálló jogviszony idejére esetlegesen
jogtalanul követeIt bérletilhasznáIati díj összegét, hanem az ezen az idoszak alatt kiesett
bevételét és annak kamatait is éľintheti, valamint peľvesztés esetén a perkciltséget ís az
onkoľmrán y zatnak kel l á1 lnia.

A döntés pénzugyí fedezetet nem igényel, tekintve, hogy az Áfa tĺirvény 77.s (1)

bekezdésének b) pontja éľtelmében az aďő a|apja utólag csökken, ha a teljesítést követőęn az
tigylet hibás teljesítése jogcímén a jogosult źtr- vagy díj leszáI|ítást kap.

Amennyiben a Tisztelt Bizottság hozzájź.ľlil abér|eti/basznźl|ati + kilzizemi díj töľléséhez az
Áfa t<ĺľvény fent hivatkozott rendelkezése éľtelmében helyesbitó szźrĺia kiállításával amźr
kiállított bérleti díj számlák érvénýeleníthetők.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti díj töľlésével kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

. . év. (. ..hó... .nap). szttmiĺ Váro s gazdálkodási és Pénzügyi B izottság i hatfu ozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1) hozzájárul a Quality Alfa Bt által béreltlhasznźit Budapest VIII. kerület, Dankó u.20.
szźlm a|atti (hrsz.: 353I4lOlN2I), 51 ,,ł alapterületrí, utcaí, pinceszinti helyiség
bérletilhasznćĺIati ł koziszemi díj előíľásrának törléséhez 2007. januaľ 0l-től 2013. febľuaĺ
28. napjźlig^ azzal a fe|téte||eI^ hogy a Quality Alfa Bt a határozat kézhezvétęIétóI
számított 8 napon belül a mellékelt megállapodást megköti.

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

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. március 11.

A dĺjntés végľehajtásátvégző szervezetí egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjĺíľa
nem indokolt hirdetőtáblrĺn honlapon

Budapest, 2013. febľuár 25.
Tisztelettel:
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jffiilffiä*'#*,'.,.

Tájékoztató

Tárgy: MNP || / Dankó utca 20. épĹitetfetújítás / Üztethetyisrĺgek

A Dankó utca 20. szám atatti řinkormányzatĺ bérház felújítása keretében - mĺként aza többi önkormán}zati projektház esetében is történi -, a lakhatási fettételekjavĺtását cétzó felújítłłsi munkálatok voltak etszámorhatók az Európai Unióstámogatás (90Íí.os) terhére.

A vállalkozási szerződést az önkormányzat a közbeszerzési etjáráson nyerteskivitelezővel (Míves Kft.) 2010. október 26.án írta alá. Tekintettel arra, hogy afetújításĺ munkák részteges ftidémcseľét írtak e[ő, az épÜtetből a tÉrlőketátmenetileg ki ketl'ett költtiztetni, amelyet Rév8 Zrt. 20ĺ0. május 3í.i határidő előttkŕizel 1 év a|.att valósított meg.

A két érintett iiztethelyiség bértőinek ethetyezése nem Rév8 Zrt feladata volt. AzÜzl'ethelýségek fetújítása nem képezte a.fetújítás tárgyát. A fetújítás természetesenérintette a hetyiĘeket is, ametyek az atábbiak voĺ,tak:. a fłitdszinti hetyiség mennyezeti ktizbenső fĺidémének rész|'egescseréjelmegerősítése valósult meg;
- az a[ap, valamint a víznyomó, és szenn}ľíz vezetékek cseĘére kerĹilt sor,ametyek átmennek a helyĺségek fal,azatán;
. az erősáramú fcĺvezeték cseréje új bekiitést eredményezett;
. agäz alap és fetszáltó vezetékek cseréje szintén új bekötéseket eredményezett;
A Íalazatokat, mennyezetet érintő munkálatok hetyreáttítását a kĺvitetező elvégezte,azonban az elektromos és gépészetĺ hálózatok b€./ és visszakötése nem voltlehetséges, ugyanĺs a hetyiségán betĹili mért vezetékrendszerek nem felelnek meg ahatályos előírásoknak, ezért sem az elektromos áľam, sem a gázszotgáttatáshetyreáltítása nern lehetséges a mért. narozatolĺ i"ů:ĺ.ä,", valamint a mérőórákcsereje nétkĹit. A víz mellékmérők kiépítese szintén .,"l, u ruusok esetében vatósuttmeg.

Amennyiben igazolható, hogy a bérlő a Kisfatu Kft el'őterjesztésében szereptőfetújításĺ munkálatokat maga végezte et koľábban (tĺĺbbek ktĺzött aközrnűcsatlakozások kiépítését is), akklr támogatható a ferújítás etőtt felhalmozottbérletĺ díjhátraték elengedése annak feiében, hogy bértő átvállatja a bérteménykĺĺzmĺjeltátásának hetyreáttításának kłjłetlen (új, szauĺtyos mérőhetyek kiatakĺtása,rnérőórák felszereltetése, egyéb díjak) és ktĺzvetet. Ĺot,,ąĺt 1mért vezetékekszabályossá tétele, stb.) a bérbeadótá.

Józs€wářosl RÉh.tlMc|ó' {s váÍo'síe,lcĺrtésl złľtłsr(icn ĺĺruoo ľcĺtĺłnytłr*,áf,
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MEGÁLLAPoDÁs

Amely létrejött

egyrészrol: a Budapest Főváľos VIII. kerület, Józsefváľosi onkoľmányzat (1082
Budapest, Baross l. 63-67.) (a továbbiakban: onkormányzat), mint a bórlemény tulajdonosa
és bérbeadó nevében e|járő Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kođő Kft (1083 Budapest'
Losonci u. 2. cégszźlma.. 01-09-265463, képv: Kovács ottó ügyvezető igazgatő) (a
továbbiakban : Bérbeadó) ;

másrészľĺĺl:
Cégnév:
Cég1egyzékszám:
Adószám:
Székhely:
Képv. eljár:

Qualĺty Alfa Bt.
0r-06-015226
28rr691,2-2-42
1082 Budapest, Baross u.112
Vuksitz Gyula uz|ętvezetésre jogosult tag

mint volt Béľlő (a továbbiakban: volt Béľ1ő, együtt: szerzoďo felek) között alulírott helyen és
napon az a|ábbi feltételekkel.

7.l A szerződő felek rogzitlk, hogy a Quality Alfa Bt volt a bérlője az onkormányzat
tulajdonát képező Budapest VIII. kerĹilet, Dankó u. 20. szám alatti (hľsz.: 353l4l0lAlfÍ),
5| m. alapteľületű, utcai, pinceszinti helyiségnek az |993. július 7-énke|thatározat|an
időtartamra szóló bérleti szerződés alapján. A bérleti szerz(5dést bérleti díjhátľalék miatt a
Béľebadó 2008. május 3I. napjára felmondta' A helyiséget jelenleg is a volt Béľlő tartja
birtokában.

2./ A volt Béľlő előadja, hogy bérleti- és hasznźiati ďíjhátraléka annak okán halmozódott fel,
hogy a bérleményben 2004. évto| kezdődően olyan źi|agrom|ás következett be' mely a
helyiség rendeltetésszerÍi hasznźiatára kihatással volt, és annak kijavítása a bérbeadó
szavatossági kĺjtelezettségébe tartozott volna, illetőleg a bérleméný huzamosabb ideig az
onkormányzat megbizźlsából eljáró Rév8 Zrt tartotta birtokában a Magdolna Negyed II.
európai uniós támo gatású proj ekt kivitelezése érdekében.

3.l Az onkormányzat a bér|ó szavatossági igényének jogalapjat elismeľi és annak
ellentételezéseként a Ptk. 424. š (1) bek. a|apján a|ka|mazandó Ptk 306' $ (1) bek. b.)
pontja szerint hibás teljesítés miatti árleszállítás címén a volt bér|i5 2007. január 1.

napjától 2013. február 28. napjáig felhalmozódott I.102.642,- Ft összegű béľleti-'
hasznáIati- és közüzemi dij tartozást törli, az a|ábbi feltételekkel:
a.) A volt béľlő az I'lpontban kĺjriilírt béľleméný a jelen megállapodás aIáirását követő 8

napon belül ingóságaitól kiürítve, a jelenlegi műszaki tartalommal a Bérbeađó
képviselője részére źLtadja, és

b.) A volt béľlő az I./ pontban meghatározott bérleti jogviszonyból, illetőleg az azza|
összefiiggésbe hozható más ténybeli és jogi alapból eredően az onkormányzaIia|,
illetőleg a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen - így különösen kátérítés vagy
jogalap nélktili gazdagodás címén - igéný nem érvényesít, illetőleg anól a jelen
okirat a|áirźsáva| kifejezetten lemond, tękintettel ana,hogy ezen esetleges igényeinek
értékarányos és méltányos ellenértékeként tekint a jelen pontban részletezett
ár|eszá'||itásra.

4./ A je|en megállapodźs a|áírői kijelentik, hogy annak megkötésére jogosultak.
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5.l A jelen megállapodásban nem szabtĺ|yozott kérdésekben a vonatkoző jogszabályok
rendelkezé sei az iránvadóak.

Budapest,2013.

Béľbeadó képviselóje volt Béľlő
Kisfalu Kft Quality Alfa Bt.

lképv.: Vuksitz Gyu|al
Ellenjegyezte:

Ügyvéd


