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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám:  18/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 26-án megtartott rendes zárt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat Kollár Nedelyko tartozásának rendezésére  
  
   
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete Kollár Nedelyko (2011 
Budakalász, Budai u. 31.) és Budakalász Város Önkormányzata között 
kötendő adósság törléssel kapcsolatos a határozat mellékletét képező 
megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 
k.m.f. 

 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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Szám:   /2014.   
Megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről, 
Budakalász Város Önkormányzata:  
cím: 2011. Budakalász, Petőfi tér 1.  
adószám: 15730961-2-13. 
képviseletében Rogán László polgármester,(továbbiakban Önkormányzat) 
másrészről Kollár Nedelyko 
Szül hely és idő: Budakalász, 1949.10.08. 
Anyja neve: Nikolin Radmilla 

El zmény 
 
A Kalászi Faluház Kht. és Kollár Nedelyko 2006.05.25-én lakásbérleti szerződést 
kötöttek, amely tárgya a 2011. Budakalász, Budai út 31. sz. ingatlanban 55.05 nm területű 
összkomfortos lakás. A lakás bérleti díját 20.000 Ft+áfa/hó összegben állapították meg. A 
szerződés aláírásakor Kollár Nedelyko felújítási költségekhez történő hozzájárulás címén 
befizetett 4 millió Ft-ot, amelyet Képviselő-testületi határozat is jóváhagyott. A 
szerződésben kikötésre került, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő 
megszűnése esetén a hozzájárulás nem kerül visszafizetésre. A szerződés a faluház Kht. 
megszüntetésekor módosításra került az Önkormányzat által. Ebben a módosításban a 
hatályos rendelet szerinti bérleti díj (31.185 Ft/hó) került megállapításra, és a 4 millió Ft-
ról nem tartalmaz rendelkezést a szerződés. 
A bérleményben a faluház Kht. által csupán tisztasági festés és egyéb apróbb felújítások 
történtek, amely összege elenyésző a befizetett 4 millió Ft-hoz képest. A bérelt ingatlan a 
Faluház Kft. vagyonkezelésében volt, de végig az Önkormányzat tulajdonában. A Faluház 
Kht végelszámolásakor az összes vagyon eleme az Önkormányzat tulajdonába került. A 
Ptk. 3:48  §. (1-3) alapján az Önkormányzat, mint alapító felelős a Kollár Nedelyko által 
befizetett 4 millió Ft. időközbeni felhasználásáért.  
 
Kollár Nedelyko 2014. március 11-ig 748.440 Ft lakásbérleti tartozást halmozott fel, 
amely azóta havi 31.185 Ft-tal nő. A bérlő többször kérte a befizetett hozzájárulás miatt a 
tartozás elengedését. A tartozás elengedése és egy méltányos lakásbérleti szerződés 
megkötése indokolt. 

Megállapodás tárgya 
 

Az Önkormányzat a 2006.05.25-én, Kollár Nedelyko által befizetett 4 millió Ft. felújítási 
hozzájárulás ellentételezéseként elengedi a bérlő 2014.07.01-ig felhalmozott 935.550 Ft 
tartozását és jelenleg érvényes bérleti szerződést módosítja. A módosítás 10 évre lehetővé 
teszi a lakás használatát 75%-os díjkedvezménnyel, így havi 7.810 Ft lakbért állapít meg. 
A lakásba a bérlőn kívül állandó jelleggel más személy csak a bérbeadó írásos 
engedélyével jelentkezhet be. A bérlő tudomásul veszi, hogy a fenti bérleti díj 
megfizetését vállalja, annak 60 napot megahaladó fizetési késedelme esetén a tulajdonos 
gondoskodik a behajtásról és a kedvezményes díjra való jogosultság külön értesítés nélkül 
megszűnik. Az összes közüzemi költség fizetése is a bérlőt terheli. 
 
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.  
 
Budakalász, 2014.06. 
 

Rogán László      Kollár Nedlyko 
Polgármester bérlő 


	BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
	KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
	K I V O N A T


