
1. számú melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onk ormány zat Képviselő.testiiletének

.....l20I3. (....) önkormányzati ľendelete

az onkoľm źnyzattulajdonában átló nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek
béľbeadásának feltételeiľől

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete aZ
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkcjrében eljárva, a lakások és helyiségek
béľletéľe, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokĺól sző|ő Igg3. évi
LXxVru. torvény 36. $ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apjána következőket rendeli
el:

I.FEJEZET

ÁI-ľe.I-ÁNo s RENDELKEZÉs EK

1. A ľendelet hatálya

1. $ (1) E rendelet hatźiya az onkormányzat tulajdonában áIIő bérbeadás útján hasznosított és
hasznosítani kívánt helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki.

(2) Abérbeadó a bérbeadói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993.
évi LXXVilI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a Polgáľi törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) és e ľendelet alapjan kĺithet megállapodást és tehet
jognyilatkozatot.

(3) A bérlő Versenyeztetés ritjan tĺiľténő kiválasztás ára a 7. $-t és az onkoľm áĺyzat
veľsenyeztetési szabőiyzatźrőI szóIó képviselő-testületi hatźtrozatot kell alkalmazni. A
helyiségek bérbeadása kapcsán e rendeletben nem szabá"|yozott kéľdésekben a Budapest
J1zsefvátosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló önkorrnźnyzati rendelet eIoírásait is alkalmazni kell.

(4) A helyiség beköltĺjzhető forgalmi értékének meg!'atározásáta azonkorman yzat ingat|arĺ-
vagyonkatasztere szo|gáI. Amennyiben a vagyonkataszterben szereplő étték a hasonló
helyiségek értékétőI eltér ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíteni, amely elkészítéséľe és
az értékbecslés felülvizsgá|atára az onkormányzat tulajdonában lévő nem takás céljrára
szolgáĺ|ő helyiségek elidegenítéséľevonatkozó önkoľmźnyzati ľendeletet kell alkalmazni.

2. A béľbeadói jogok gyakoľlása és a bérbeadóĺ kötelezettségek teljesítése

2. $ (1) A Kt. _ e ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskcir megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói dontésre a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságáft (a

továbbiakban: a hatásköľrel rende|kezo bizottság) jogosítj a fel.

(2)E rcndeletben szabályozott hatásköri rendtől és bérbeadási feltételektől nem lehet eltérni.
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(3) A Kt. a RévS Zrt-vel kötott megállapodásban rogzítheti a Helyi város-rehabilitációs
területen (a továbbiakban: HVT) a Coľvin Szigony Progľam Keretszetződésének hatálya a!źl
tartoző ingatlan esetében az onkoľmányzat megbízottjaként eljáró Fĺév8 Zrt. felad,atait az
elbontásra kerülő épületekben lévő helyiségek esetén, ideéľtve a bérleti szeľződések
megszüntetésének, valamint a helyiségek biĺtokba vaIó visszavételével kapcsolatos
feIadatokat is. A megállapodásban rögzíthetők a HVT teľületén lévő helyiséghasználók
elhelyezésével és e helyiségek kitirítésével kapcsolatos feladatok is.

(4) A Képviselő-testület és a hatásköľrel ľendelkezó bizottság feladatukat a Polgármesteri
Hivatal, valamint az tnkormźnyzat és a vagyonkezeIő szeÍvezetközötti megbízási szerződés
keretei között, a béľbeadó szervezetkozreműködésével látják el.

(5) A béľbeadó szeÍvezet akkor jogosult a rendeletben meghatározott jognyilatkozat
megtételére, ha erľe a jelen rendelet, az onkormányzatta|' kötött megbízási szetződés, vagy a
bérbeadói döntés fe|hata|mazza.

(6) Yáltozás estén a béľbeadói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos megbízásrőI, a
megbízott szervezeftől, elérhetőségérol és helyiségekkel kapcsolatos kötelezettségei lényeges
elemeiről a bérlőket az onkoľmányzathonlapja és a Józsefváros c. lap útján, illetve egyéb, a
tőĄékoztatźtscéljanakmegf elelőmódontájékoztatnikell.

(7) A béľbeadói đöntéssel kapcsolatos előterjesztést és javaslatot a bérbeadó szeÍYezetkészíti
el és terjeszti a béľbeadói jogköľ gyakorlója elé.

(8) Ha a javaslat ellentótes a koľábbi dĺjntéssel, a bérleti jogviszony ĺigyében akkoľ lehet
dĺlnteni, ha a korábbi döntés előbb vagy egyidejűleg megváItoztatásra vagy visszavonásra
keľĹil.

(9) Az(1)-(8) bekezdés nem érinti a Kt.-nek azt a jogái,hogy báľmelyik helyiség tekintetében
közvetlenül gyakorolja a bérbeadói jogokat.

(10) A béľbeadó szetvezet a bér|eti szerződés tarta|mát a jelen ľendelet és hatáskörľel
ľendelkező bizottság, illetőleg Képviselő-testület, mint a bérbeadói jogkör gyakoľlója által
meghatáro zottak keretén beltil állapítj a meg.

3. Erte|mezőrendelkezések

3. $ E ľendelet alkalmazásában:
a) Beköltözhető forgalmi éĺték az onkormányzat ingatlan-vagyonkataszteľében

nyilvántartott érték, vagy a helyiség tulajdonjoganak béľleti vagy más használati joggal

nem teľhelt _ illetve az llyeĺ jogokat figyelmen kívül hagyva _ és helyiség tires (kiürített)

állapotában _ illetve üres (kiiĺrített) állapotátfe|téte|ezve _ megállapított forgalmi éĺtéke,
amit aZ onkoľmányzat tulajdonában á||6 nem lakás cé|jára szo|gálő helyiségek. 
elidegenítésénekk feltételeiről szóló ľendeletben foglaltak szerint kell megállapítani _ s a
bétlłS javára az értéknövelő beľuházásokat figyelembe venni - valamint az éĺtékbecslést
felülvizsgáItatni azza|, hogy az éĺékbecslést az Ônkormányzatkészítteti el.

b) A HVT terĹilet: az onkormányzat helyi város-ľehabilitációs terĹilet kijelciléséről és a
területen a rehabilitáció megvalósításáró| sző|ő 3212001. (X. f6.) rendeletben

meghatározott város-ľehabilitációs terület.

f
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Üzletközpont: az a he|yiség(csoport), ameIyet a bérlő vagy jogelődje a bérbeadó
hozzájárulása alapjan építési engedéIlyel azza| a cé|Ia| létesített, hogy ott árusítás cé|jőła
alkalmas egységeket alakítson ki, és azokat harmadik személyeknek albérletbe adja vagy
oda harmadik személyeket befogadjon.
Vagyonkeze|ő: az onkormányzat helyiségeinek kezelését' územďrtetését, fenntartását
végző megbízott(ai).
A bérbeadó szetvezet az onkormányzat helyiségeinek bérbeadását végző,
onkoľmrínyzattulajdonábantévilgazdálkodószervezet.
Atlátható szervezet: a nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
bekezdés 1 . pontj áb an meghatáľ ozott szerv ezet.

II. FEJEZET

A HELYIsÉcBr ľÉnľB,ł,nÁs,ł,

4. 
^béľbe 

adható helyiségek

4. $ (1) Bérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) tires és a béľlőnek való átadást
meggátló joggal nem terhelt, rendeltetésszenĺ hasznáIatra alkalmas, vagy azzá tehető
helyiségre lehet kotni, valamint olyan helyiségre, amelyre a gátlő körülmény a szerzodés
hatá'|yb a lépés éig elhárÍtható.

(2) Bérbe adható a helyiségben folytatni kívánt tevékenység cé|jáĺa ái|apotáná,I fogva
használhatatlan helyiség is, ha a rendeltetésszerű hasznáLatta való alkalmassá tételét a bérlő
vál1alja.

(3) A HVT teľületén lévő helyiségeket, valamint azokat a helyiségeket, amelyek bontásáról
döntött a Kt. csak hatźłrozott időtaĺtamľa lehet bérbeadni úgy, hogy az a dontésben szereplő
munkálatok határidőben való megkezdését ne befolyásolja, és a leendő bérlő vállalja, hogy a

helyiséget a béľleti jogviszony leteltével elhagyja, általa a helyiségbeĺ e|végzett munkálatok
megtérítéséľe nem tart igényt.

(4) Azokat a helyiségeket, amelyek felújításáróI, átalakításaról, korszerĺĺsítéséről a Kt.
dĺintött' csak abban az esetben lehet béľbeadni, ha ab&beadáls az említett munkák hatráĺidoben

való megkezđését nem veszéIyezteti, vagy, ha a jövőbeni béľlő az <lnkormányzati döntésnek
megfelelő felújítási, áLta|akítási, koľszeríísítési munkak elvégzését a bérbeadóval kötött
megállapodásban vállalta.

5. š (1) A HVT teľületén lévő bontásra kerülő vagy funkcióváltásra (rendeltetésének

megváłItoztatásfua) kijelölt épületben Iévő helyiséget áitaIában átmenetileg, a heIyiséget

magábarl foglaló épület lebontásáig, vagy a funkcióváltás feltéteIejhez sztikséges munkálatok
megkezdéséig lehet bérbe adni úgy, hogy a leendő béľlő vállalja a helyiség azonrla|i

elhagyását, és tuđomásul veszi, hogy a helyiségľe fordított ktiltségeinek megt&ítését a
bérbeadón nem k<ivetelheti.

(f) Az (1) bekezdésben megjelölt épületben lévő helyiséget áitalában olyan személynek lehet

a béľbe adni, akinek HVT területén bontásra kerülő vagy funkcíővá|tásta kijelĺilt épületben

lévő helyiségét kell kiürítenie és csak átmeneti elhelyezésére van sztikség. Ebben az esetben a

rendeletben meghatározottbérbeadási feltételeket nem kell figyelembe venni.

d)

e)

(1)
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(3) A HVT tertiletén lévő helyiség a Rév8 Zrt-ve| egyeztetett, határozott időtartamľa vagy
feltétel bekövetkezéséig adható bérbe, ideéľtve bérleti szerzódés feltételeinek a IV. FEJEZET
szerinti módosítását is.

(a) Ha abérbeadásról szóló döntés másként nem ľendelkezik, az (I) bekezdésben megjelölt
épületben lévő helyiség bérbeadása esetén bérleti szerződésbe-n ki kell kötni, hogy ezen
helyiség után, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő másik helyiség bérbeadására
vagy pénzbeli téľítésre nem tarthat igényt.

6. $ A rendelet hatályba lépésekor taľtósan, tegalább 6 hónapja üresen álló helyiségek esetén a
bérbeadó szervezet javaslatára a hatáskorrel rendelkező bizottság dcjnt a hasznosítás
érdekébeĺ sztikséges intézkędésekről (áłtalakítás, csatolás, felújítás, stb.), a helyiség
hasznosítása soľán a vonatkoző jogszabállyok szerint kell eljárni. A béľbeadó szetvezet akkoľ
tehet javaslatot a helyiséghasznosítás egyéb mődjára, ha a helyis égbérbeađása a ľendeletben
foglaltak a|apj áĺ eredménýelen.

5. A béľbeadás módja

7. $ (1) A helyiséget csak veľsenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha:
a) a bekĺjltözhető forgalmi értéke eléri vagy meghaladja a25 ml||iő forintot,
b) a bérbeadó szervezet előteľjesztése alapján a hatásköľrel ľendelkező bizottság a

versenyeztetés alapj án toľténő béľbeadásról dönt,
c) adott helyiségre 1 hónapon belül több béľbevételi szrándék keľtilt benyríjtásra, és a

bérbevételi szandéknyilatkozatok kĺjzül nem választható ki egyéľtelműen a legelőnyösebb
ajánlat. Ez esetben alkalmazható a ĺneghívásos versenyeztetés.

(2) Ha az (I) bekezdést nem kell alkalmazni, a helyiséget versenyeztetés nélkül lehet bérbe
adni.

6. A béľlő személye

8. $ (1) Béľlőként teľmészetes személlyď, egyéni ,u,,u,oo,u,a1, jogi személlyel' jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasőłgi társasággal egyaľánt köthető béľleti szerzodés. .A
jogi személynek és a jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdasági társaságnak át|áthatő
szeru ezetĺek kel l l ennie

(2) Szerződés megkötéséľe nem választható ki, akinek az onkormányzattal vagy a bérbeadó
szetvezettel szemben bármilyen helyiségbérlettel és ellhez kapcsolódó díjakkal összefliggő
Iejárttartozása van. Amennyiben az adós kére|mezi és megfelelő biztosítékot ad (pl. ataĺtozás
összegének megfeIelő bankgaľanciát) úgy a jogszabźtly kizátő ľendelkezésének hiáĺyábaĺ az
onkormĺányzat az adóssal atartozás megfizetésének átütemezésérő| megállapodást köthet.

7. Béľbeadás béľlőtáľsak részére

9. $ (1) A helyiséget akkor lehet bérlőtársakrészére béľbe adni, ha ebben a leendő béľlőtársak
írásban megállapodtak és közosen vállaljrák a bérbeadáts során meghatározott feltételek
teljesítését

4



1. számú melléklet

(2) }/lár ferľrálló szerzódés esetén a béľlőtársi jogviszony létesítésnek és a béľlőtáľsi kör
bővítésének feltétele, hogy erről a leendő béľtőtársak megállapodjanak és a hatáskorrel
rendelkező bizottság engedélyt adjon aszetződés módosítására. Már fennálló szeruođés esetén
a bér|őtársi jogviszony létesítésének és a bérlőtársi kör bővítésének feltételeiľe a bérleti
szerzodés módosításra vonatkoz ő szabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha bérlőtársi jogviszony megszüntetését úgy kéľik, hogy béľleti 'iogviszoĺy ezzel'nem
szrĺnik meg, a bérleti szerződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. Bérbeadás társbéľlők részére

10. $ (1) A bérbeadó a helyiséget több bér|ő részéľe rigy is bérbe adhatja, hogy a bérlők
mindegyike a helyiség egy elkülcinítheto részét (pl. szobájáú) kizátő|agosan' a helyiség
meghatározott, elkülonített tészeit pedig a tĺjbbi bérlővel közösen hasznáĺIja (trársbérlők).

, Társbérletként bérbe adható az a helyiség is, amely az ingat|arĺ-nyilvántaĺtás szerint egy külön
tulajdoni illetőséget alkot, de két vagy tĺibb, önállóan megközelíthető, tjnálló közművekkel és
mérőórĺíkkal rendelkező helyiségrés zekből ál1.

(2) A tłáľsbéľlők cjnálló bérlőnek minősülnek, jogaikat önállóan gyakoroljak, és
kdtelezettségeiket önállóan telj esítik.

(3) Az egyes bérlők álta| fizetendő béľleti díjat a kizárólagosanhaszná|t helyiségrészre eső
béľleti díj és a közösen haszná|t helyiségrés z bérleti díjnak a kizźró|agosan használt
helyiségľés zr e jltó hányada ös szegében kell meghat fu ozni.

(4) A bérlők báľmelyike béľleti szerzőđésének megszűnése a többi bérlő bérleti szerzodését
nem érinti.

9. A helyĺségben végezhető tevékenység

11. $ (1) Ú3 berueaaás esetén a helyiségbeĺvégezhető tevékenység meghatározásáľőI abérlő
kiváIasztása során kell dönteni. A szetződés megkötésre kiválasztott bérlcĺt figyelmeztetni
kell, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező
hatóságok, szakhatóságok és közuzemi szo|gá|tatók (a továbbiakban együtt: hatóságok)
ny1latkozatát, illetve a jogszabá|y szerinti tulajdonosi hozzájáĺlLást a bérlőnek kell
beszerczĺie. A béľbeadás során ezért az onkoľmanyzat nem szavato|ja, hogy béľlő a
helyiségbeĺ az őita|a kívánt tevékenységet folytathatja.

10. A béľbeadás ĺdőtartama

12. $ (1) Ú3 berbeadás esetén abér|etijogviszony ídőtaľtamáről a béľlő kiválasztása során kell
dĺjnteni. A bérleti szerzođés..
a) hatálrozott időre,
b) hatáĺozat|an időre köthető meg.

(2) A bérbeadás időtartamanak meghatározäsáná| a bér|o igéĺyét is mérlegelni kell.
Béľtőkijelölési jog esetén a szerzőđést a jogosult által meghatfuozott időtaľtamĺa kell
megkötni.
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13. $ (1) A szetzőđés általában határozott időre hozható létre, amely legfeljebb tizenöt évig
terjedő időtaľtaÍnÍa szólhat. Az ot évnél hossz abb határozott időre kottitt szeľződés időtaľtama
öt év elteltéve| abérlő kérelmére módosítható.

Q) ÉrÉkesítésre kijelölt épületben lévő helyis ég kízarőIag egy éves, határozott időtartamĺa
adható bérbe azza|, hogy a leendő bér|o vá||alja a helyiség azorna|i elhagyását, és tudomásul
veszi, hogy a helyiségre foľdított költségeinek megtérítését a béľbeadón nem követelheti.

(3) A szerzódésben ki kell kötni, hogy ha a hatfuozott időre szóló vagy a feltétel
bekövetkezéséig tartó szerzóđés bármilyen okbót határozat|an időtartamúvá alakul át, abéÍ|eti
jogviszonyra a Ltv-nek és a ľendeletnek a hatiíľozat|an idore szóló bérletre vonatkozó
szabá|yait kell alkalmazni, amelynek kezdő időpontjaként az eređęti szerződés megkotését
kell tekinteni.

(4) A szerzodést határozatlan időľe lehet kötni, különcisen:
a) cseľe jóváhagyása a|apján, ha a koľábbi bérlő ís hatfuozatlan időre sző|ő szerződéssel

rendelkezett,
b) felmondás esetén biztosított cserehelyiségte,ha a megszűnt bérlet is hatfuozatlan időľe

szó|t,
c) ha béľlő kéľi és nem ellentétes az onkormányzat érdekével, vagy ha bérlő ugyan eztnem

kéľi, de az onkormányzatĺakez á,|| érđekében.

11. A béľletĺ díj méľtéke

14. $ (1) Úi borbeaaás esetén a helyiség bérleti díjának mértékérőI abérlőkiválasztása soľán
kell megállapodni. Amennyiben az Onkormányzat tészéľóI toľténik az ajánlattétel, a helyiség
béľleti díjanak mértékét a Képviselĺĺ-testület határozatában megállapított béľleti díjak alapján
kell meghatátozĺi. Veľsenyeztetési eljárás során bérbe adandó helyiség esetében a minimális
bérleti díj összegét apályázati felhívásban kell megjelölni.
A hatáskörrel ľendelkezó bizottság a béľbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-testületi
határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha akéte|mező béľleti díj ajanlatot tett.

(2) a) A bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően k<jteles a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, amely bankgaranciáva|, vagy
az onkoľmőnyzatra engedményezett értékpapírľal kiváltható, amennyiben ellhez a
hatáskölĺel rendelkező bizottság hozzájaru|. A befizetett óvadék nem kamatozik, és a
bérleti szeruođés lejártakoľ visszajáľ, ha a bérlőnek nincs semmiféle hátta|éka és a
helyiséget megfelelő állapotbaĺr adja vissza béľbeadónak. A bérleti jogviszony ideje
alatt a bérbeadó jogosuIt az óvaďékot a bérleti díj és az ezze| összefliggő kozuzemi
tartozásra, valamint a rendeltetésellenes haszná]atből eľedő meghibásodások
kljavításźtta felhasználni. Ebben az esetben a bérlőnek az óvadékot az ercđeti ĺisszegľe
fel kell töltenie.

b) A hatásköľrel rendelkezőbizottság az ővadék összegét méľsékelheti és elengedheti.

(3) Amennyiben a felek a bérlo kezdeményezésére a béľleti szerzódést bráľmilyen okból
módosítjrák, a bérl'ő a már befizetett óvadék összegét köteles feltölteni a bérleti szerzőđés
módosításának időpontjáĺbaĺ érvényes bruttó bérleti díj szeľint számított összegére. A bérlő a
bérleti szerződés módosításának időpontj ábarl érvéĺyes bruttó bérleti díj szerinti óvadék
megfizetésétekote|ezett, ha óvadék megfizetésére koľábban nem kerül,t sor.
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1. számú melléklet

1'5. $ (1) A bérbeadó szervezet az alábbi esetekben a béľleti díj fizetésikdtelezetts éget abér|łs
kýre'lmére felfüggesztheti arľa az időtartaÍn.ra _ de legfeljebb 12 hónapra _, amígáz em|ített
akadály feĺľráll:
a) a vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipaľi szo|gá,|tatál's, ruktátozźts, garázs, gépkocsi-

tiírolás céIjáľa szolgáló bérlemény, telek bejárata eIőtt az épületen, vagy a közterĹĺleten az
onkormányzat megbízásábőI végzett építési, szerelési munka va1y az épületen végzett
munka a bérlemény megkĺizelítését gáto|ja,

b) ha az onkormányzat megbízásáhőI a helyiségb en végzett átaLakítási vagy felújítási
munka miatt a helyiség vagy annak egy része nem hasznáihatő,

c) ha a helyiség (helyiségcsoport) egy része a bérbeadó éľdekktjrében felmerĹilt okból
használhatatlan.

(2)Eey évet meghaladó időtaľtamú felfüggesztésről a hatáskörľelľendelke zobizottsálg dönt.

(3) A felfüggesztés időtartamát, feltételeit, a béľlőľe háruló kötelezettséeeket
megállapodásban kell rögzíteni.

12. 
^kĺilön 

szo|gáitatálsok díja

16. $ (1) A béľbeadó által nyújtott külĺjn szo|gá|tatálsok ktirébe taľtozik különösen:
a) v íze|Iátá's é s c s atornah as zná|at (s zernyv íze|szá||Ítás) b izto s ítás a,
b) a felvonó haszná|atáĺak biztosítása'
c) kapunyitás,
d) a kcizponti fútés és me|egvíz-e|Iźúás,
e) a közös haszná'Iatra szo|gálő helyiségekben lévő olyan berendezésęk használata, amelyek

egyedi fogyasztása mérhető,
a r ádió - és televízióadók vételének b izto s ítás a.
a hází szemét e|szállíttatása.

(2) Külön szolgáitatálsnak minősül az is, ha a bérlő á|ta| a helyiségben igénybe vett
szoLgá,|tatás đíját a szo|gá|tatő fe|é közvetlenül a bérbeadő fízęti meg (vagy a szo|gáltatő
bérbeadótól is behajthatja) és abér|ő ennek a|apjánfizettérítést az onkoľmányzatnakva1y a
bérbeadó szervezetnek.

(3) A szeruőđésben ľögzíteni kell, hogy a ktĺlön szolgáItatátsok után a bérbeadónak fizetendő
téľítés (díj) megfizetésének késedelmét vagy fizetésének elmulasztását úgy kell elbírálni,
mintha ab&Iő a bérleti díjjal esne késedelembe.

13. A bérleti szerződés megkötése

17' $ (1) A bérleti jogviszony a bérbeadó és a bérlő írásbeli szerzodése a|apjánjön létre. A
bérleti szerzőđést a bérbeadő szervezet készíti elő. A béľIeti szerzođés éľteIemszeľÍĺen
alka|mazartdó, lényegesebb tartalmi követelményeit az 7. sz6lmú' melléklet tartalmazza. A
bérleti szerzóđést a bérbeadó nevében a polgáľmester fęlhataImazása a|apján a bérbeadó
szervezet írja aIáł.

(2) A szerzóđést a bérbeađói jogkör gyakorlójának döntése alapján lehet megkötni. A
szeruődést azzalke|I megkötni, akit a bérbeadói jogkör gyakorlója bérlĺíként megjelöI.

Đ
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1. számú melléklet

(3) A szerzódést akkor lehet megkötni, ha a bérlő a rendeletben, illetve a béľbeadó döntésében
foglalt fizetési kötelezettségét az onkormányzattal, vagyonkezelővel, vagy a béľbeadó
szewezettel szemben teljesítette, és az tnkotmányzattal, vagyonkezelőve|, vagy a béĺbeadó
szervezettel szemben semmilyen helyiségbéľlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő
|ejáĺt tartozása nincs, annak teljesítését hitelt érdernl oen igazo|ta.

(4) A bérleti szeruódés megkĺitését követően a bérlőnek kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell a|áímia. Ebben tudomásul veszi és kötelezi magźÍ arra,
hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásľa kerül, vagy az lejĺár, el
kell hagynia a bérleméný. Ezen túl kötelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból
mindenkor fennálló tartozás mértékére elfogadja a bérbeadó nyilvántartásai alapján késztilt,
kozjegyzői okiľatba foglalt ténytanúsítványt. A bérleti szerződés hatá|yba|épésének feltétele a
kozjegyzői okirat elkészítése, amelyľe a bérleti szerzőđésben utalni kell.

(5) A kozjegyzői okiľatot az alá'bbi esetekben nem sztfüséges elkészíttetni:
a) ingyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, ha a béľleti díj ÁFA nélküli havi összege

nem éri el a 20.000,-Ft-ot'
b) a fizetendő béľleti díj nem haladja meg a hetyiség után tulajdonosként fizetett közös és

egyéb költségek havi összegét,
c) a hatáskĺjrrel rendelkező bizottság egyedi döntése alapján.

(6) A 4. $ (3)' (5) bekezdés és az 5. $-ban meghatáltozott helyiség esetén akozjegyzői okirat
elkészítése a bérleti szeruódés hatáÄyba|épésének feltótele, ez a|őI a hatáskorrel rendelkező
bizottság sem adhat felmentést. Aközjegyzői okiľat költségeit a bérlőnek kell megfizetnie, ez
alól a hatáskörrel rendelkez o bizottság adhat felmentést.

(7) A béľleti jogviszony folytatása esetén a hatásköľrel ľendelkező bizottság döntése alapján a
bérbeadó szervezet abéflő kérelméľe nyilatkozatot ad, amely alapjan a korábbi bérlő helyébe
az íj bérIő |ép. Az éľintett bérleti szeruodés feltételei azonosak a korábbi bérlővel feĺmállt
bérleti szerzodés feltételeivel, ide nem értve azt az esetet, hajogszabáIy alapján azűjbérlőt
egyęs kedvezmények nem illetnek meg. Nem elegendő a nyilatkozat kiadása, azűjbérlőve| a

bérleti jogviszony az új bérteti szerzođés megkcitését követően aZ egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírásával jön létre, ameruryiben a bérlőnek a hatásktjrrel
rendelkező bizottság döntése a|apján a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okiratba
foglalt egyoldalri kötelezetts égv á||aló nyilatkozatot kell tennie.

18. $ (1) A bérlő számára a szerződés megkötéséľe a bérbeadói döntésről szóló éľtesítés
kézhezvéte|étő| számított 15 munkaĺrapot, kozjegyzói okiratba foglalt egyoldalú
kötelezettségváILa|ő nyilatkozat megtételére további 5 munkanapot magában foglaló határidőt
kell szabni, amelyet a kijelölt bérlővel közölni kell. A bérbeadónak ab&|ó kijelölésérő| szó|ó

béľlővel közolt jognyilatkozatźłloz való kotĺittsége a szerzodés megkötésére
meghatáľozotthatáľiđő lejártáigtart. A határiđő akézhezvételt követő munkanapon kezdődik
és az azt követő tizenötödik munkanapon 12 órakor jfu Ie. A szerzódéskcitési határidőt a

béľbeadó szeÍvezet abérlő kérelmére egy alkalommal 20 ĺappal meghosszabbíthatja, amely
időtartam, mind a szerzőđés aláírására, mind a kozjegyzői okirat aláírására vonatkozó
időtartamot magában foglalja. További hosszabbításról a hatáskĺjrrel ľendelkező bizottsőłg
jogosult dönteni.
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(z) A béľlő kijelöléséľől történő értesítésnek figyelmeztetést kell tarta|maznla, hogy ha a
ktjeltilt személy a béľleti szerzóďést határidőben nem köti meg' vagy a bérleti jogviszony
létĘöttének feltételeként előírt a kozjegyzői okiľatot hatáĺidőben nem írja a|á és adja át a
bérbeadó szervezet részére, a bérbeadónak a béľlő kijelöléséről szóló jogny1\atkozatáłloz va\ő
kötottsége megszűnik, ezt követően a bérbeadó már nem k<iteles a béľleti szerzodés
megkotésére.

III. F'EJEZET

A BÉRBE.łnol HyZZ 
^J ^Rt'ItÁs 

sZABÁLYAI

t4. 
^béľbeadóĺ 

hozzájáralás kłizös szabályaĺ

19. $ (1) A befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez és a bérleti jog
átĺllházáshoz való bérbeaďői hozzájárulás szabźlyait a rendelet hatá|yba|épésekoľ máľ
fennálló és a ľendelet alapján kötött szerződésekľe egyaránt alkalmazni kell, ha ahozzájáru|ás
iránti kéľelmet e ľendelet hatá|ybalépése utiín terjesztik elő a hatáskoľľel rendelkezi5 bizottság
részéte.

(2) A béľbeadőí hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról a hatáskörľel rendelkező
bizottság dont.

(3) A bérbeadói hozzájáłtulás feltételeként kikothető, hogy a bérlőnek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az újorľran megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerzłĺdés még nem taľtalmaz iIyeĺ kikötést, hogy a bér|ó a bérleti díjat ajövőben -

évente január l-jétől a KSH áital' az e|őzo évľe vonatkozőnközzétett fogyasztői áĺinďęx
ménékével_ novelve fizeti még,

c) a a I7. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat aláírását, ameruryiben aÍTa a bérleti
szerződés megk<ĺtésekor nem keľült sor,

d) a már befizetett óvadék feköltését az újonnan megállapított bérleti díj ĺisszegének
megfe|elő mértékéig, vagy ha óvadék betizetéséte korábban nem került soľ a 14. $ (3)

bekezdés szerint óvadékot megfizeti.

20. $ (1) A bérbeadói hozzájőrulásról való nyilatkozat _ a béľlő által harmadik személlyel
kötött megállapodás alapjrán _ a bér|ő kérelmére adható ki. A bérbeadói hozzájáru|ásróI
előzetes nyilatkozat is adható.

(2) A bérbeadói nyl|atkozat kiadása előtt a béÍI(itó| és a bérbeadói hozzájárulással éľintett
harmadik személytől nyilatkozatot kell kéľni, hogy vállaljak-e a bérbeadó áltaL _ a fęlhívással
egyidej tĺleg - közölt feltételek telj esítését.

(3) Ha a bér|i5 vagy a hozzájáru|átssal érintett harmadik személy e rendeletben előírt
nyilatkozatokat az erre vonatkoző felszóIítás áĺvételét követő 5 munkanapon belül nem teszi
meg' a bérbeadói hozzájáruIálst meg kell tagadni.
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(4) Ha a béľbeadó ihozzájárulás alapján a bérleti szerzńdéstki kell egészítenivagy módosítani
kell, vagy más, a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos megállapodást kell kötni, a béľbeadói
jognyilatkozat akkor lép hatályba,ha e szerzodés, módosítás vagy megállapodás a felek által
aláftásra került. Eľre a bérlő figyelmét a bérbeadói jognyilatkozatban fel kell hívni. A
bérbeadói nyilatkozat közlése során meg lehet határozni azt az időtartamot' ameddig a
bérbeadónak a jogny1latkozatáłloz vaIő köt<ittsége fermáll. A bérbeadó jognyilatkozatźůloz
való kötöttségének a határídejét a bérlő kérelméľe a bérbeadó szetvezet 30 nappal
meghosszabbíthatja, amely további 30 nappal meghosszabbítható, eĺmek e|bítálására a
hatáskörrel rendelkező bizottság jogosult.

(5) Ha a bér!ő felhívás ellenére sem írja a|ől a szerződés-módosítást (kieg észítést), azt a
bérbeadói hozzájáruIás kiadása irránti jognyLLatkozata visszvonásanak kell tekinteni. Erre a
figyelmet íľásban fel kell hívni. A bérbeadóihozzájárulás kiadásáľa vonatkozó jognyilatkozat
visszavonása esetén a béľbeadói hozzájálrulást vissza kell vonni, és erről a béľlőt értesíteni
kell.

15. A béľleti jog átruházáshozés cseľéjéhezva|ő bérbeadói hozzájáru|ás

21. $ (1) Bérleti jog átruházása és cseréje esetén, valamint bérlőtársi jogviszonynak a
jogviszony létrejöttétől számított 12 hónapon beltit tĺjľténő megszúntetése esetén abétbeađó
szeľződéskĺjtési đíjat jogosult felszámítani, amelynek mértéke a béľleti jogviszony
fennállásanak várható időtaĺama alapjrán kerül meghatźtozásra. A đíj mértéke határozat|aĺ
idejű szeľződés esetén 6 havi béľleti díjnak megfelelő összeg, határozott idejrĺ szeľződés
esetén pedig a bérleti jogviszonybő| mé'g hátra|évo, minden megkezdett év után egy havi
bérleti díjnak megfelelő összeg. A szerzodéskötési díj a béľlőnek nem jár vissza, azt abérIeti
jogviszony megszűnésekoľ sem kell visszafizetni. A szerzodéskötési díj mérsékléséről és
elengedéséről a hatáskörľel rende|kezo bĺzottság j ogosuIt dĺjnteni.

(2) Cseregzerződés a|ap1ánazűjbér|ovel _ a bérbeadói hozzájárulás kiadása érdekében vállalt
feltételeket nem számítva _ ugyanolyan tartalmú' szetződés kothető, mint amilyen az
onkormányzat tulajdonában á1ló helyiségre a korábbi béľlővel fennállt. A béľlőnek a 17. $ (a)

bekezdésében foglalt kozjegyzoi okiratot alá kell íľnia, amernyiben az a bér|eti jogviszony
létrej öttének feltételeként e|őírt.

(3) Bérleti jog átruházáłsa, csetéje, béľlőtársi jogviszony létesítése esetén a béľleti szerzodés
megkötéséig az eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerülő kötelezettségek teljesítéséért,
a bérbeadó nyL|atozatanem eredméĺyezi a béľleti jogviszony módosítását

16. A befogadáshoz és az albéľletbe adáshozva|ő bérbeadói hozzájfulullźs

22. g (l) A befogad álshoz és az a\bérletbe adásh oz (a tovźhbiakban: albérlet) való béľbeadói
hozzá,járuláłsban ki kell kĺitni, hogy a szerzódés megszrĺnése esetén a befogadott személy vagy
az albér|ó a helyiséget csereelhe|yezés és pénzbeli térítés igénye nélktil koteles kitiríteni. A
helyiség bérleti díjfuavonatkozóan az a|bér|o részétekészfizeto kezességet kell kikötni, és elő
kell írni 17. $ (4) bekezdésében meghatározottkozjegyzői okirat a|áítását, amennyiben aZ a

bérleti j ogviszony létrej ĺittének feltétele.

(2) A hozzájátulásban ki kelt kötni, hogy ha a bérleti szerzodés cserehelyiség biztosítási
kötelezettség mellett szrĺnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénél kizátő|ag abérlő vehető
figyelembe
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(3) A hozzájáĺru|ás feltételeként ki kell kĺitni, hogy ha a béľleti szerződés abéflóhalála miatt
9ztĺnik me$, az albérlő és a befogadott személy a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult,
kivéve, ha olyan személy befogadása történik, aki iz Ĺtv. aläpjan a bérleti jogviszony
folytatására jogosult.

(4) A helyiség albéľletbe ađásáłloz akkoľ |ehet hozzájárulni, ha a bérlő az a|b&|etbe adás
idejére emelt bérleti díjként megfizeti az aLbérletbe adotÍ helyiségrészľe eső emelt bérleti díjat,
amelynek összegét _ a bérleti díj másfélszeľese és háromszorosa között _ a hatáskoľrel
rendeIkező bizotts ág határ o zza meg.

(5) Az Ĺizletközpont cé|jára használt bérlemények esetében az a|bér|etbe adáshoz való
béľbeadói hozzájáru|źtsnak nem feltétele, hogy a béflő a (4) bekezdés szerinti emelt bérleti díj
megfizetéséľe kötelezettséget vállaljon.

IV. FEJEZET

A BÉRLE TI szunzooÉs ľĺóuosÍľÁsa.

17. 
^béľbeadó 

jogktiľ gyakoľlása

23' $ (1) E fejezetet a szeruodés módosításának azoka az eseteiľe kell alkalmazni, amikor
nem béľbeadói hozzájáruláts (III' FEIEZET) miatt történik a szerzodés módosítása,
fuggetlenü| attő|, hogy a módosítást melyik fél kezdeményezi. Ezekben az esetekben a bérleti
szeruődés módosítása a szeruődő felek jogait és kĺjtelezettségeit nem érinti, csupán a
szerző désben s zereplő adatok v áItoznak.

(2) Ha a szerzódés a bérbeadői hozzájárulás megadásával egyidejúleg, de a bérbeadói
hozzájárulástól függetlenül is módosításra kerĹil, a bérbeadóihozzájárulásľól való döntésre és
a szerződés mó.dosításáľa vonatkoző szabáIyokat egyĹitt kell alkalmazni.

(3) E fejezetet e rendelet hatáIyba lépésekor fennálló és a rendelet a|apján kötött sz.erződések
módosításáľa egyańnt alkalmazni kell.

(4) A szerződés e fejezet szerinti módosításáró|, javításáltól a béľbeadó oldaláról a béľbeadó
szervezet jogosult eljárni, az alálbbi esetekben:
a) a béľbevevő szeÍvezet átalakulása (ogutóddal való megszúnése, társasági forma

vőltozás), név-, székhely-, telephely-, ügyvezeto személyének váLtozása, magánszemé|y
adataib an b ekövetkez ett v áItozások, és egyéb adatv őltozáls ok esetén,

b) a bérleti szerzőďésben lévő hibák, elírások kijavítása esetén.

24. $ (1) A béľlő béľleti szerzóďés módosítására irrányuló kezdeményezése esetén bármelyik e
bekezdés szerinti kizárő feltétel megszűnésének hitelt érdemlő igazoIásáig bérbeadói oldalról
aszerzőđés jelen fejezet szerinti módosításáľól nem lehet megállapodni. Kizőtő feltétel, ha:

a) a bérlőnek az onkormányzatta|, a vagyonkeze|őve|, vagy a bérbeadó szewezette|
szemben bármilyen helyiségbéľlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő lejárt
tattozása van, amíg a bérlő a tartozását járulékaival együtt nem fizeti meg, Vagy nem
állapodik meg a tartozása megfizetésének átütem ezéséróI,

b) a bérleti szerzódés módosításrára iľányuló kezdeményezésbérbeadó áItali kézhezvéte|ekoĺ
a szerzodés a bérbeadó ńszéroI báĺmilyen okból már felmondásra keľült,

c) a helyiséggel kapcsolatban peres eLjáĺtás van folyamatban,
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d) a szerződés módosításáĺa irányuló kezdeményezéséíg az onkoľmányzat nevében e|járő
béľbeadó yagy a vagyonkezelő ahelyiséggel, vagy ahelyiségbenvégzetttevékenységgel
kapcsolatbaĺr a bérleti jogviszorľryal összeftĺggő kĺjtelezettségének teljesítéséľe
felszólította, amígerrnek abéfló nem tesz eleget.

(2) A béľleti szerződés módosításáról szóló bérbeadói megállapodás feltételekhez köthető.
Különtjsen _ de nem kizárőIag_ a béľlőnek vállalnia kell
a) a szerzodés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés nem tarta|maz ilyen kikötést, a bérleti díjat ajövőben, évente január 1-

jétől a KSH által az ęIőző évre vonatkozőĺ kozzétett fogyasztói rárindex mértékével
növelve fizeti meg,

c) abérIó vállalja a 17. $ (4)bekezdésben foglalt közjegyzőiokiľat a|áírását, amennyiben az
a béľleti j ogviszony létľej öttének feltételeként e|oíĺt,

d) kiegészíti az ővadék összegét a 14. $ (3) bekezdés szeľint.

1.8. A helyiségben végezhető tevékenység módosítása

f5. $ Az onkormrán yzat atevékenység megváIto ztatásánźi (módosítás ánái, kiegészítésénél)
sem vállalhat szavatosságot, hogy bérlő a helyiségbeĺ az á|ta|a kívant tevékenységet
folytathatja

19. A béľbeadás időtaľtamának módosítása

26. s (1) A rendelet hatá,Iyba lépésekor mfu fennál]lő, határozatlan időľe szó|ó szerződés a
bérlő íľásbeli kezdeményezésére a I2-I3. $-ban foglaltak, valamint e rendelet 2. melléklete
a|apjáĺ módosítható.

(2) Nem lehet a IV. FEJEZET szeľint a bérbeadás időtartamát módosítani, ha a fővárosi
építési keretszabályzat, főválrosi teIepülésszerkezeti terv, főváľosi szabályozálsi keretteľv,
kerületi építési szabőlyzat, keľületi szabá|yozátsi terv (részletes rendezési terv), vagy már
kiadott építésügyi hatósági határozat értelmében a helyiség (a helyiséget érintő épüIetrész)
átalakítására, lebontásálravagy rendeltetésének megváltoztatására kerül soľ.

27. Š (1) A szerződés módosításáról való megállapodás feltétele az is, hogy abérlő elfogadja
a módosított béľleti szeľződésben is ľögzítendő kovetkező kikotéseket:
a) a hatátrozott időtaĺtamúra módosított szerződés az abban határozott idő lejarta előtt is

megszúnik, ha az onkormányzat a helyiséget nem önkormányzati tulajdon esetén az
onkormányzatokľa érvényes jogszabálybarr meghatározott mindenkoľi kisajátítási
jogcímek aIap1án kisajátíttathatná, feltéve, hogy a KJ. azon cél megvalósításáról már
döntést hozott, ame|yhez a helyiségre sztikség van,

b) ahatálrozott időtaľtamúľa módosított béľleti szeruődés megszíínik akkor is, ha a helyiség
(a helyiséget érintő épĹiletľész) őLta|akítáLsára, lebontására vagy ľendeltetésének a
megváItoztatásáia az onkormányzatjogerős és végrehajtható hatósági engedélyt kapott,
va1y az tnkormĺányzat jogszabá,|y vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat
alapján kĺjteles a helyiséget harmadik személynek átadní,

c) a bérbeadó a szerződést a bérlőnek feIróható okból, azLtv.24. $ (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a bérleti szerződésbenrogzített esetekben felmondhatja,

d) a béľbeadó a szerződést felmondhatja, ha a bérlo a szerződés módosításráról szóló
megáll apodás megkötés e éľdekében vállalt kötelezetts égét nem telj es íti,

If
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e) a helyiség felújítása esetén - a bérleti jogviszony szĺinetelése idejére _ abér|ő részére
cserehelyiséget biztosít,

Đ béľlőnek alá kell írnia a 17. $ (4) bekezdése szerinti kozjegyzői okiratot, amennyiben az a
bérleti j ogviszony létrej öttének feltételeként elóírt.

(2) Ha a szeruődés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meg|elölt okból szíĺnik meg, aZ
onkoľmányzat ugyanolyan időtartaĺnľa' *-t uń"'ľlyi még a 

-megszűnó 
bérleti szerzódés

határozott idejéből háfta van, a bérelt helyiséghez hasonló adottságú helyiséget ad bérbe a
bérlőnek, a megszún o szeruodésben foglaltakkal azonos feltételekkel.

(3) Ha a szetződés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt okbót sziinik meg és a bérelt
helyiséghez hasonló .adottságlí helyiség nem ál1 rendelkezésre és a bérlő etfogadja _ vagy .a
bérlő kéri , aZ onkormányzat a bérelt helyiség ingatlanforgalmi értékbecslő á|tal
meghatározott beköltozheto foľgalmi értéke alapján megállapított ellenértékének időarányos
(a még hátra|évo bérleti időľe számított) részétfizeti meg a bérlőnek.

(a) Ha a 26. $ (1) bekezdése alapjan módosított szerződéssel érintett helyiségre vagy a (2)
bekezdés alapjan bérbe adott helyiségľe fennáIló szerződés a szeruődésben rogzítetthatározott
idő lejárta miatt szűnfü meg, abér|ő kezdeményezéséte a béľbeadó legfeljebb 15 újabb évľe a
bérlőnek adja bérbe a helyiséget, ha:
a) a bérbeadó helyiséget ismét bérbeadás titján kívánja hasznosítani'
b) a bérlőnek szeruodés megszúnésekor nem volt łejáľt bérleti díj vagy közüzemi díj

tartozása.

(5) Ha a bérbeadó a szerződés megszúnését követően dönt a helyiség bérbeadás útján való
hasznosításáľól, a bérIőnek a szerződés megszűnése előtt bejelentett igényére a haľmadik
személytől kapott ajanlatot abéflo tészére meg kell küIdeni, és ha a harmadik szeméIy által
adott vagy elfogadott feltételek teljesítését vállalja, a volt bérlővel kell a bérleti szerzóđést
megkötni.

(6) A bérbeadónak és a bérlőnek a fennálló szerződéssel kapcsolatos egyezségét, a bérbeadó
engedélyét és a bérbeadói hozzájőtru'|ást, valamint annak feltételeit a szeruődésben
módosításs a|, kiegészítéssel rögzíteni kell.

20. A szerződés módosításának íľásba foglalása

28. Š (1) A szerződés módosítás akkoľ íľható a|ő,ha abér|o az e rcndeletben, vagy abérbeadó
dĺintésében foglalt fizetési kötelezettségét az onkoľmrányzattal, a vagyonkeze|őve|, a
bérbeadó szęrvezettel szemben teljesítette és azt hitelt érdeÍnl oen igazolta.

(2) Ha a bérleti szerződést ki kell egészítení vagy módosítarri kell, vagy más, a bérleti
jogviszorľryal kapcsolatos megállapodást kell kötni, a b&|etí szerződés kiegészítéséľe,
módosítására, a megállapodás megkötéséľe a 18. s (1) bekezdése szerinti hatríľidőket kell
a|ka|mazni. amelyet a bérlővel közölni kell.

(3) Ha abér|łS felhívás ellenére sem írja a|á abér|eti szerződés módosítást (kíegészítést), azt a
a szeruodés módosítására vonatkozó jognyi|atkozata visszavonásrának kell tekinteni. Erre a
figyelmét írásban fel kell hívni. A szeruődés módosításáľa vonatkozó jognyilatkozata
visszavonása esetén szerzóđés módosításával kapcsolatos bérbeadói nyilatkozatot _ ideértve a
bérbeadó szervezetnvilatkozatát is _ vissza kell vorni. és eľľől abér|ot értesíteni kell.
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21. Hatśrozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítása

29. $ Határozott időre kötött bérleti szerződés meghosszabbítására e rendeletben foglalt
feltételek alapján a béľbeadó szewezetjogosult abban az esetben, ha a bérlőnek nincs az
onkormányzatta|, vagyonkezelővel, béľbeadó szewezettel szemben ferľrálló taiÍozása, Ebben
az esetben a bérlő a lejáttő béľleti szerzőđésben foglalt azonos feltételek (béľ1ő, béľleti
jogviszony időtartama, bérleti díj méľtéke, tevékenységi kĺir) mellett jogosult a bérleti
szerzłĺdés meghosszabbítására. Az tnkormányzatta|, bérbeadó szervezetteĺ sżemben fennálló
tartozásnak minősi.il a béľleti díj hátľalék rcndezésére kötott rész|etfizetési megállapodás is.
Ettől eltérő esetben a bérbeadói jogokat gyakorló hatáskorrel rendelkező bizottság dĺint.

V. FEJEZET

^ 
szF;RzonÉs MEGS ZUľÉsÉnB voNATK ozo EGYES SZABÁLYoK

22. Másik helyĺség béľbeadásáľa és a pénzbeli téľítésľe vonatkozó szabályok a
szeľződés közös megegyezéssel tiirténő megsziintetése esetén

30. $ (1) A szerzőđés közös megegyezéssel töľténő megszüntetéséről, és emiatt másik
helyiség bérbeadásáľól vagy pénzbeli térítés fizetéséro| a hatáskörľel rendelkezó bizottság
dönt.

(2) AHVT tertiletén lévő helyiséget kivéve, az (I)bekezdés szeľinti megállapodást akkoľ
lehet megkötni, ha a helyiségre harmadik személy aján|ati kötöttségét is tarta|maző
tulajdonszerzési vagy bérbevételi szándékot jelentett be, továłbbá ha a helyiségre aZ
onkoľmányzat áIta| kötött szetződés teljesítése miatt, va1y az onkoľmányzat költségvetési
szerve' a többségi tulajdonában áIIő gazdaságitátsasága áIta| ellátott kozszo|gá|tatások cé|jáłra
van sztĺkség.

(3) Nem kell alkalmazni a (2)bekezdést, ha abér|ő a szerződés közös megegyezéssel tciľténő
megszüntetése miatt csak másik helyiséget kéľ, vagy ha a bérleti jogviszony megszüntetéséért
abérLő részére térítést azétt nem kell fizetni, mert abérlo az onkormĺnyzat felé fennálló _ e
ľendelet hatá|yba lépése előtt felhalmozott _ tartozása a bérlőnek egyébként jráró ellenéľtékbe
beszámításľa keľiilhet. Más beszőtmítást a hatáskörľel ľendelkezóbizottság engedélyezhet.

(a) Ha a (f)-(3) bekezdés szeľint szerzodés kozös megegyezéssel töľténő megszüntetése
esetén ellenéľték fizethető, az Önkoľmányzat a helyiség.értékének legfeljebb1OO száza|ékáig
teľjedő összeget fizethet a bérlőnek.

(5) Ha a (2)-(3) bekezdés szerint szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén ellenéték fizethető és a szerzőđés megszüntetéspvel éľintett valamint az ezze|
egyidejiĺleg béľbe adandó másik helyiség értéke között kül<inbség vart, az (1) bekezdés
szerinti megállapodás kiterjedhet arľais, hogy az onkoľmányzat a különbözetet megfizeti.

(6) Ha a szerzódés megszüntetésével érintett, valamint az ezze| egyidejrĺleg a bérbe adandó
*á'.$ helyiség értéke közötti ktilönbség ab&Io javáta á1l fenn, az értékki|önbözetet koteles
az onkorm őny zatnak m e gfizetni
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23. Másĺk helyiség béľbeadásáľa és a pénzbelĺ térítésľe vonatkozó szabályok a
béľbeadó ľendes felmondása esetén

31. $ (1) A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérlő (ogszenĺ használó) elhelyezéséľe
vonatkozó önkormányzati kötelezettség esetén, cseľehelyiség biztosítása helyett pénzbeli
térítés megfizetésére is ajánlatot tehet a bérlőnek.

(2) Apénzbeli térítés méľtéke a helyiség értékének legfeljebb1 OO száza|ékáig terjedhet.

(3) Ha a cserehelyiségre jogosult a pénzbeli térítésre nem tart igéný, részéte cserehelyiséget
kell bérbe adni.

(4) Ha a szerzóďés megszüntetésével érintett, valamint az ezze| egyidejűteg béľbe adandó
másik helyiség értéke közĺitt különbség van, az tnkormányzat a béľlőnek a különbözetet
megfizeti.

(5) Ha a szerzőđés megsz{intetésével érintett, valamint az ezzel egyidejiĺleg bérbe adandó
másik helyiség éľtéke közotti különbség a bérlő a javáĺa áll fenn, az éĺéId<ulönbözet
onkoľmĺínyzat jav ára történő megfizetését igényelni kell.

32. $ A 30.-31. $ szerinti összeget a birtokbaadás napján kell megfizetni.

24. 
^ 

béľletĺ jogviszony megszűntetése rendkívülĺ felmondással

33. $ (1) A bérlőnek felróható okból a bérbeadó az Ltv. 24. p a|apjĺán felmondja a bérleti
szerzőđést.

(2) Abérlőnek felróható okból fel lehet mondani abér|etiszerződéstakkor is, ha abéflo a
helyiséget a bérbeadó felhívása ellenére sem használja és a helyiségben úgy szünteti meg a
tevékenységét, hogy előzetesen a bérbeadóval nem állapodik meg a bérleti jogviszony
szüneteléŚéről.

(3) Felmondás előtt a bérlőt azLtv.25. $-ának a|kaLmazásával,_ hatáľidő kituzésével _ fel kell
hívni a helyiség ľendeltetésszenĺ haszn álatár a.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak a|ka|mazásátő| a hatáskönel rendelkező bizottság adhat
felmentést

34. $ (1) A bérleti jogviszony folytatására vonatkozó szabályok a bérbeadó felmondása
esetén:
a) amennyiben a felmondást követően, de még a béľleti jogviszony fennállása a|att abéflő

megszĹinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmeľĹilt valamennyi
költséget ľendezi a béľbeadónak, a bér|ó kéľésére a bérbeadó szervezet a béľleti
j ogviszony felmondását visszavonhatj a.

b) amermyiben a felmondást követőeÍI, a bérleti jogviszony megszúnése után a bérlő
megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondássalkapcsolatban felmeľtilt valameĺľryi
költséget reĺdezi a bérbeadónak, a bérlő kéréséte az új béľletijogviszony IétrehozásárőI a
bérbeadó szervezet javaslata a|apján a hatáskörrel rendelkezőbizottsźtg jogosult dönteni.
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c) a bérleti jogviszony felmondását követően új béľleti szerződés nem létesítheto azza|,
akinek bérleti jogviszonya, bérleti díj tartozás reĺdezését követően egy alkalomma| már
helyteátl|ítálsra kerĹilt. A hatáskönel rendelkező bízottsálg kérelemľe, egyedi méľlegelés
alapjan dönthet rij béľleti jogviszony létesítéséről.

VI. FEJEZET

A HELYIsÉG Áľ,łnÁsa. ,ł, ľÉnl,onľBK És ussZAvÉTELE

35. $ A helyiség bérlőnek valő átađáłsával és bérlőtol való visszavételével kapcsolatos
teendőket a bérbeadó szeĺĺ ezet v égzi.

36. $ A helyiség bér|ő Észére történő átadásakoľ jegyzőkönyvet kell felvenrri, amelyben
rogzíteni kell, a helyiség múszaki áilapotźlra és rendeltętésszerú használatra, alkalmasságátra
vonatkozó megállapításokat. A helyiség berendezéseiľől és egyéb felszerelési tárgyairól leltárt
kell felvenni. A jegyzőkönyv és a leltár a béľleti szerzodés mellékletét képezi. A jegyzőkönyv
és a leltĺáľ felvételéľe vonatkozĺí rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a helyiség
bérbeadónak való visszaadása esetében is.

37. Š (1) A béľlővel a helyiség bérbeadónak való visszaadásakor a közszolgá|tatők legutolsó
havi számlájának (fizetési értesítésének) vagy igazolásának bemutatásával bizonyítatni, hogy
a közszolgát|tatők és a tálrsasház _ felé nem á|| feĺm taftozása. Ha bérlőnek a
közszolgáltatőWa tfusasház felé vagy a bérbeadó feIé tartozása ál| fenn a helyiség vissza
adás át ő| ké s zült j e gyzőkön yvb e r ö gzíteni kel l.

(f) Ha bérlő tartozásáłt a bérlőnek az tnkormányzattő|járó téľítésből nem lehet levonni, a

bérlővel szemben a bérbeadó igényét a helyiség visszavételét kovetően jogi úton
érvényesíteni kell.

(3) Ha a a bérlő (helyiség használő) halálát követően nem keľtil sor a helyiségbéľleti
jogviszony folytatására, az örököst fel kell szőIítari a helyiségben található ingóságok
elszá|Iításá,ĺa, és a helyiség kiürített állapotban Iévő, 90 napon belül ttjrténő
visszaszolgźltatáłsfua. Ha az öľökös szeméIye a halálesetet kĺivető 90 napon belül nem keľĺil
jogerősen megállapításľa, vagy az örokös a helyiséget nem ađja át tiľesen, a bérbeadó
szervezet az ĺiľcjkös költségére az ingőságok eľejének éÍÍékéig gondoskodlk az ingőságok
me gfel elő r aktáłr ozás ár ő|.

VII. FEJEZET

ĺztrpvĺET És A HELYIsÉc ľrľNTARTÁsA

38. $ (1) Az tnkormányzat külön szerzódés keľetei köz<itt a vagyonkezelő útjan
gondoskodfü, hogy a bérlőnek helyiség a megfelelő berendezésekkel együtt a bérleti
szerzoďésben meghatátozott feltételekkel és időpontban keľüljön átađásra, kivéve ha a

bérbeadás soľán olyan megállapodás szüIetik, hogy a helyiséget a béľlő teszi rendeltetésszení
haszná|atta alkalmassá és|átja el a megfelelő beľendezésekkel.

(f) 
^ 

bérlőnek kell gondoskodnia a helyiségnek a tevékenysége cé|jára töľténő alkalmassá
tételéÍőI. Az ehhez szfüséges összes hatósági engedélý és a táľsasházhozzá|áĺulását abérlő
koteles beszerezni.
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l. számú melléklet

(3) A bérlőnek kell gondoskodnia a helyiség homlokzatának karbantartásárő|, a helyiség
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a kaľbantartásáłrőI, felújításáról,
pótlás áról, illetőleg cseréj éről.

(4) Azonkormarr yzat avagyonkezelő útjĺín ellenőľzi a béľlői kotelezettségek teljesítését.

25. A helyĺség rendeltetésszeľíĺ használatľa alkalmassá tétele, áta|akítása,
koľszeľűsítése

39. $ (1) A hatáskörrel rendelkezo bizottság hozzájárulásával a béľlővel megállapodás
köthető, hogy a bérlő teszi a helyiséget ľendeltetésszerĺí .hasznő]atra alkalmassá, vagy
áLta|akítj a, b ő víti, koľs zenis íti.

(z) A béľlő kérelmére, a hatásköľrel rendelkezo bizottság hozzájárulásával a helyiség
bővítésére szomszédos, azza| műszakilag egyesíthető használaton kívüli sztikséglakás, nem
lakás céljráľa szoIgáIő vagy a béľlők egyhangri lemondása _ társasházban a közgyűlés ilyen
éľtelmű hatát o zata _ e s etén a kö zcj s has znáIatű' hel yi s é g felhas ználható.

(3) A bérlőnek vállalnia kell a megnövekedő alapterĹiletre vonatkozó helyisé gbét, továłbből a
műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos hatósági eljáľást és a munkálatok költségeit.

(4) A munkálatok megkezdése előtt a hatóságok és a társasház engedélyét be kell szetezni,
amelyhez bérbeadó nevében a tulajdonosihozzájátrulást a polgĺármester adja ki.

(5) A bérlővel bérleti előszetződést kell kötni a használatbavételi (fenÍImaradási) engedély
megadásáig, de legfeljebb 1 év hatáĺozott időľe.

(6) Ha a béľlő a műszaki egyesítésľe _ az e|őszerződés megkĺitésétő| számított 1 éven belül -
tlnhibáján kívüli okból nem kapott haszná|atbavételi (fennmaradási) engedélyt, a
meghosszabbított építési engedély alapjáĺ * legfeljebb annak időtartamára _ a bérleti
ę|oszerzóđést meg kell hosszabbítani.

(7) Amennyiben a bér|ő a műszaki egyesítésre átadott helyiséget illetoen az átadástől
számított 1 éven belül a munkálatokat nem kezdte el, vagy 2 éveĺ belül nem kapott
használatb avételi (fermmaradási) engedé|yt, az e|őszerzodés hatá|yát veszti. Ilyen esetekľe az
eLvégzett munkálatok utráni megtéľítési igéný a bérlővel kötött e|ószeruódésben ki keII zámi.

(8) Az onkormanyzat k<iltségéľe történo átalakításról, korszeľűsítésről a költségvetésben e
célra tervezett e|őlĺányzat teÍhéÍe a hatáskörrel rende|kező bizottság döntése alapján lehet

megállapodni. A munkálatok bonyolításáról a béľbeadó szeÍvezet gondoskodik. A
költségkeret felhasználása során a közbeszeľzés szabá|yait éľtelemszeruen érvényesíteni kell.

40. $ (1) A béľlő álta| e|végzett munkálatokĺa vonatkozó megállapodásnak tarta|maznia kell:
a) a munkálatok által éľintett terĹiletek falakkal kt'rülírt és rĺégyzetméterben meghatáĺozott

pontos Ieírásőtt,
b) az e|végzendő munkák pontos meghatározásáÍ,megĺevezését, befejezésének határiđejét,
c) az e|végzerldő munkák költségeit é,s azokmegfizetésének feltételeit, módját,
d) azt, hogy a munkálatok megkezđéséhez sztikséges engedélyeket a bér|o koteles

beszerezĺi.
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1' számú melléklet

e) a kĺiltségek megosztását a bérlő és a bérbeadó között, amennyiben a korszeriĺsítés,
átalakítás keľetében a bérlő a bérbeadórutartozó munkát is végez,

Đ a munkavégzéssel összefüggően a bérlő káľfelelősségét, abérbeadóvaI és az épület többi
béľl őj ével, tulaj donos ával és hasznáLőjával s zemben,

g) szabá|ytalarl; illetve az engedéIyektől eltérő kialakítás esetén a bérlőnek az eredeti állapot
s zerinti, v agy aZ engedélyeknek megfelelő helyreállítás i kötele zettségét.

(2) A költségek bérbeszámítás útján torténő megtérítése esetén a VIII. fejezet szerint kell
eljrámi.

(3) Az Önkormrányzat nevébeĺ a hatáskörrel rendelkező bizottsálg döntése alapjarl a béľbeadó
szervezet köt megállapodást a bérlővel.

VIII. FEJEZET

A BÉRBEszÁnĺÍľÁs

41. $ (1) Ha bérlő elfogadja az e fejezetben foglalt feltételeket és a hatásköľľel rende|kezo
bizottsághozzájáruI, a ľendelet hatályba lépése után e|végzett munkálatok esetén a bérbeadót
teľhelő munkálatok költségét a bér|ő beszźtmíttathatja a helyiség béľleti ďíjába a bérbeadó
szerv ezettel kötött megállapodás alapj rín.

(2) A bérbeszámítás feltételei a kovetkezők:
a) a hatáskörrel rendelkező bizottság jóváhagyásával a bérbeadó szervezet és a bérlő kĺjzötti

írásbeli megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) a munkálatok mrĺszaki tartalmiáľól,
a várható ktlltségeiről, a beszámítható kĺiltségek legmagasabb méĺĺékérol és
időtaľtamáÍól, és a munkálatok e|v égzéséĺek határidejéről,

b) az épi|eten végzeĺdő munkálatokhoz a közös képviselő vagy a tá,tsasházi alapító okiľat
ilyen éĺtelmű kikötés e e s etén a tźtr s asházi kö zg yĺl és hozzáj álru|ás a,

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén jogerős és végľehajtható
építési(létesítési) engedély aLapján kertiljön sor, és a használatbavételi engedély
megszerzése, ha engedélykciteles munk ától van sző,

d) a bérbeadó ós a b&Io megállapodásában rogzített munkálatok a megá|Iapodásban
meghatározotthatźĺríđőben teljes egészébeĺ és szakszeľĹĺen elkészüljenek,

e) a bérlő a bérbeszámítźłsnál figyelembe vehető költségeinek indokolt felmerülését hitelt
érdemlően igazolja,

Đ a bérlőnek a munkálatokról való megállapodáskoľ az onkormányzattal, vagyonkezelő,
bérbeadó szetvezettel szemben semmilyen jogcímen nem áll fenn lejáľt bérleti díj vagy
k?czizemi díj hátt a|éka,

g) a bérlő kciltségéľe sor keľült a munkálatok e|végzése után fizetendő bérleti díjat is
tarta|maző bérleti szeľződés végľehajtási zőrađékkal e|Iátható kozjegyzoi okiratba
foglalása, ha a béľleti szerzodés egyébként nem került a I7. $ (4) bekezdés szerinti
kozjegyzói okirattal kiegészítésre,

h) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatokat továbbszám|ázza a bérbeadó tészére. A
bérIő á|ta| kiállított általános forgalmi adó mentes szám|a esetén abérbeszámítás a bérleti
díj nettó összegével szemben lehetséges.

Đ amerľryiben a béľlő jogszabá|y ercjéné| fogva nem állíthat ki számlát, abban az esetben a

teljesítést az á|ta|a készített, és a vagyonkezelő őita| Ieigazolt teljesítésí igazolás
helvettesít i a szám|át.
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(3) A bérbeszámításrő| szóIő megállapodásban ki kellkötni a következőket:
a) a megá||apodásban rogzített feltételek megszegése esetén a bérIó a bérbeszámítási

igény ét nem érvényes ítheti,
b) a béľlőnek a munkálatok befejezésére megállapított határidő lejá'rtát k<jvető 30 napon

belül igazolnia kell a munkálatokľa fordított igazo|t költségeinek és a besziámíthatő
összegnek amértékét' be kell szereznie a sztikséges hatósági engedélyeket (vagy |egaLźhb
igazolĺiake|I az engedély iľánti kéľelem benyíjtását),

c) ha a munkálatok műszaki tartalma és költsége előre nem láthatő múszaki-építészeti
probléma felmertilése miatt meghaladja a 'megállapodásban rcgzítetteket, a
tĺibbletköltségek csak akkoľ érvényesíthetok, ha eľről a bérlő és _ a hatáskörľel
rendelkező bizottság előzetes jóvahagyásával a bérbeadó szetvezet előzetesen
megállapodtak,

d) ha a bérbeszámítás űtjárr érvényesíthető bérlői ráfordítások mértékének megállapítását
kĺivetően a heIyiség utáni bérleti díj taĺtozás mértéke eléri a háľom havi _ ténylegesen (a
bérbeszárĺiítás hirányában) fizetendő - béľleti díjat, a még fennmaľadt beszámítandó
összegre a bérbeszárrlítás lehetősége megszúntethettí, s a béľlő ź]ta| a még fennmaľadt
összegľe igényelhető beszámítást vagy a bármilyen jogcímen való megtéľítést a
hatáskörrel rendelkező bizottság j ogosult elbírálni.

(4) Bérbeszámításí megállapodás nem köthető a bérleti jogviszoný meghaladó időtartamĺa. A
bérbeszámítáLs űtjáľ' érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek megállapítását, valamint a
megállapodásban szeľeplő munkak elkészültének ańnýáq a munkák készľe jelentését
követően taľtandó műszaki áltadá's-őttvételen felvett jegyzőkönyvben a bérbeadó szewezet
hatźrozza meg' Bérbeszámításra csak a megállapodásban rogzített tételek esetében van
lehetőség _ amerľlyiben azok megfelelő minőségben, határidőre elkészĹiltek _ legfeljebb a
megállapodásban rogzített keretösszeg erejéig. Amennyiben valamelyik munka nem készül el,
vagy hibás' késedelmes teljesítést rögzítenek az átvételi jegyzők<inyvben, a bétbeszátmítás
<isszegét az e| nemvégzett, vagy hibás teljesítés éľtékével csökkenteni kell.

42. $ (1) A béľleti díjba beszámítható kĺittségeket úgy kell meghatározni és havonta levonni a
bérIeti díjból, hogy a munkálatok e|végzése utźn fizetendő béľleti díjba beszámítható
költségek a munkálatok befejezésétől szátmítva _ ha a hatáskörľel rendelkező bizottság
másként nem dönt _ az a|ábbiak szerint térüljenek meg a bérlők számźtta, figyelembe véve,
hogy a megállapodás időtartama nem tarthat tovább a bérleti jogviszony lejáratánáI:
a) gazdasági társaság és egyéni válIakoző bérlő esetében legfeljebb 4 év alatt,
b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év alatt.

(2) Bérbes zámítálsi megállapodás úgy is megköthető, hogy a bérlő áÄta| végzett munkálatok
ellenértéke nem a béľleti díjban, hanem a helyiség megvásárlása soľán a vételáľból kerül
levonásra úgy' hogy a benlházátsok értékét az avulással csĺjkkenteni kell' Az ilyen módon
kötött megállapod ással az onkormányzat nem váI|aI kotelezetts éget a hetyiség eladására.

(3) A bérbe szá,mítást a számviteli és adójogszabályok betaľtásával kell végrehajtani.

@) Ha a bér|ő bérleti jogviszonya'a beszámítható koltségének béľbeszámítás Ĺłtján való
megtérülése előtt megszűnik, a helyiség bérébe még be nem számított összegre a volt bérlő
vagy jogutódja nem tarthat igéný, kivéve ha a bérleti jogviszonyt rendes felmondással a

bérbeadó szünteti meg vagy a bérleti szerződé,s megszüntetésre közos megegyezéssel a
béľbeadó kezdeménvezésľe került sor.
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(5) Ha a bérleti jogviszony azért szílnk meg, meľt ab&|ó a helyiséget megvásárolja, az
értékncjvelőbenlházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljáĺa szo|gáiő helyiségek eladásáról
szóló önkotmányzati rendelet szerint kell elj áľni.

IX. FEJEZET

A BÉRLETTEL KAPCsoLATos EGYÉB SZABÁLYoK

26. Bérllőkĺj elłilésĺ j og bĺztosítása

43. $ (1) Bérlőkijettilési jog biztosításáról _ pénzbeli térítés ellenében _ és az eľľől szóló
megállapodás feltételeirőL a hatásk<iľrel rendelkező bizottság dönt. A megállapodásban
részletesen kell szabályozni a béľlőkijelölésre jogosult, a béľbeadó és a kijelölt béľlő jogait és
kötelezettségeít, valamint a bérlőkijelölési jog gyakorolhatóságának szźtmát. A jogosult magőt
is jelölheti bérlőnek.

(2) A pénzbe|i térítés nem lehet armál kevesebb, mint a helyiség beköltĺjzhető forgalmi
éĺtékének Áľ.Á-val növelt összege.

27. Abéľbeadó képvĺselete

44. s (1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a döntés a Kt-ľe' a hatásköľľel rendelkező
bizottsáĺgra tartozik, a jogvitában az tnkoľmányzatképviseletének ellátásáĺő| a polgáľmester
gondoskodik.

(2) Az onkormányzat és a bérbeadó szeÍvezetközötti megbízőtsi szerződés keretei között a
bérbeadó szetvezet jogosult a bérbeadói jogok érvényesítése érdekében fellépni és
g.ondoskodni a jogvitás ügyek viteléről. Az źlta|amegbízottjogi képviselők -.amennyíben az
tnkormányzat képviseletére a polgármester meghata|mazta őket _ az onkormányzatot
képviselik.

(3) Azon helyiségek esetében, amelyeknél a bérbeadói feladatokat aZ onkoľmányzat
költségvetési szerve |áłtja e|, az adottköltségvetési szerv végzi azokat a feladatokat, amelyeket
más helyiségek estében a bérbeadő szervezet|át eI.

28. Részletfizetés és kamat

45. $ (1) A bérbeadó szewezet a bérlő, a volt bér|ő, a bérIeméný jogcím nélkül használó
lejárt esedékességű tartozásareĺdezésére kérelem alapjan a Ptk. szeriĺti pénztartozás esetére
járőkamattalterhelt tészletfizetést engedéIyez, amemyiben akérelmezőnek 5 éven belül nem
volt nem teljesített részLetfizetési megállapodása. A kérelmező a teljes tartozásnak minimum
25 %o-áłt a megállapodás megkĺitésekor egyösszegben köteles megfizetni, a válla|t
Ész|etfizetés legalacsonyabb összege 10.000,- Ft/hó lehet. A rész|etfizetés
feltételefuő|,atartozáls megfizetésének á,tutemezéséró| és a kamat mérsékléséről sző|ó

megállapodást a béľbeadó szervezet kciti meg.
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(2) Fennálló béľleti jogviszony esetén a tészletfizetés időtaĺama a bérleti jogviszonyb őI még
hátttaIévő iđőre, de legfeljebb 24 hónapra szólhat. Ebben az esetben a rcilĺkoteles vállahĹ
hogy a havi töľlesztő rész|etek befizetése mellett az esedékessé váló havi bórleti díjat is
megfizeti.

(3) Eľvényes bérleti szerződéssel nem rendelkező adós kérelmére engedé|yezettrész\etfizetés
időtaĺtama legfeljebb 24 hőnap lehet. A béľleményt jogcím nétkül hasznźiőköteles vállalni,
hogy a havi törlesztő részletek befizetése mellett az esedékessé váló havi használati díjat is
megfizeti.

(4) Azadós által a végrehajtóval kĺltĺitt rész|etfizetési megállapodás legfeljebb 24 hónapos (a
megkötcitt megállapodásból eltelt iđőszakot is magáha foglaló) időtaľtamľa ttirténő
módosításiíra vonatkozó nyilatkozatot a hatáskörľel ľendelkező bizottsáłgkülön döntése nélkül
a bérbeadó szewezet adja ki, és kéľi fet a végrehajtőt a tészletfizetési megállapodás
módosításáľa.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaknálkisebb osszegtÍ vagy az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál
hosszabb időtartamú rész|etfizetés engedélyezéséľől, valamint a kamat mérsékléséről,
elengedéséről a hatáskorľel rende|kező bizottság j ogosult dönteni.

29. 
^ 

helyiség használatĺ diia

46. $ A helyiség jogcím nélküli használója a bérleti díjjaI azonos mértékű használati díjat
köteles fizetni.

30. A béľleti jogviszony szůinetelése

41. š (1) A bérll,o kezdeményezésre kĺithető olyan megállapodás is, hogy béľlő a helyiség
használatált felújításon vagy átalakításon ĺilmenően átmeneti időľe egyéb okból is szünetelteti.
Egy évet meghaladó időtartamú sztĺneteltetésről a hatáskĺjľľel rendelkező bizottság dont.

(2) A szünetelés ideje alatt a bérlőnek legalább a társasházi köztjs kĺiltséggel azonos
költségtéľítést kell fizetnie; nem társasházban lévő helyiség esetében, pedig a bérbeadó
épületre foľdított költségeinek tertiletarányosan megál|apított aľányos részét. A bérlőnek meg
kell fizetnie továbbá a különszolgáLtatási díjakat és aközizemi szolgáltatással kapcsolatban
felmeľĹilő költségeket. Ettől eltéľni csak tartósan Ĺires helyiség esetén, a hatáskörrel
rendelkező bizottságjóvráhagyása esetén lehet.

(3) A szünetelés iđőtaĺtamát. feltételeit, a bérlőre háruló kötelezettségeket megállapodásban
kell rögzíteni. A megállapodásbarr ki kell kotni, hogy a bérlő ugyanúgy köteles a helyiség
tisztán taĺÍásáĺa, kaľbantartására, hibáinak kijavítására, ideéľtve a külső homlokzat, portźi, a
helyiség előtti járda tisztátntartását is mintha a bérleti jogviszony nem szünetelne.

31.. A béľlemények ellenőrzése

48. $ A bérleményellenőrzés során rogzített - intézkedést igénylő - megállapítások esetén a

vagyonkezelo intézkedik a bérbeadással kapcsolatos'problémák rendezése érdekében.

32. Ädatv édelmi szabályok
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l. számú melléklet

49. $ (1) A Polgármesteri Hivatal, a bérbeadó szeľve zet, a vagyonkezelő a bér|őre, a
helyiségre és a bérbeadói hozzájátruIźtssal érintett személyre, szeÍvezef-re vonatkozőarl a
következőket tarthatj a nyilván:
a) ahelyiség adataít,
b) a béľlő, a bérbeadóihozzájárulással érintett személy neve, anyja neve, szĺ.iletési helye, év,

hó, nap, lakcíme, székhelye, telefonszáma, vállalkozói igazo|vány, cégsegyzék-,
bankszám]aszáma, adószáma, aszeÍvezetképviselőjének neve, lakcíme, telefonszáma,

c) jogi személy (ogi személyiség nélkĹili szervezet) béľlő nevét székhelyét, nyilvántartásba
vételéről szőIő igazolás alapján megállapított nyilvántaľtási adatokat (p1. a bejegyző
szervezet nevét, nyilvántaľtźĺsi számát), a képviselő nevét, születési évét és anyja nevét, a
1akcímét,

d) a bérbeadóihozzáĄárulás tartalmát, a béľbeadói kikĺjtéseket,
e) a helyiségbérre, abérleti jog ellenéĺtékére vonatkozó adatokat,
Đ a béľleti díj megfizetéséľe vonatkozó adatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokľól _ a jogszabályban megjelölt szerveken kívül -
harmadik személynek csak az aďattal érintett személy hozzájánúálsával, vagy törvényi
felhatalma zás a|apj áĺ adható tájéko ztatás.

X. FEJEZET

Z^nonnnnELKEZÉsEK

50. $ (1) Ez arcndeietfOI3.június f}-ďÍItép hatályba.

(2) E ľendelet hatálybatépésével egyidejűleg hatáIyát veszti az onkormáĺyzat tulajdonában
álló nem lakás céljáľaszoIgá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló I712005. (Iv. 20.)
önkormanyzati rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt benffitott bérbeadói hozzájáru!ás iránti kéľelmeket a
kérelem előtelesztésekor hatályos ľendelkezések alapj án kell elbíľálni.

(4) E ľendelet hatáiyba|épése után kért bérbeadői hozzájárulásľa e rendelet hatálybalépése
előtt kötött béľleti szeľződések esetében is e ľendelet szabá|yait kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdésben megjelcilt jogszabá,|y hatályon kívtil helyezése nem &nti a rendelet
hatályba|épése előtt kötött bérleti szerződésekkel kapcsolatos nyilatkozatok, és a rendelet
hatálybalépése előtt kiadott bérbeadői hozzáiáľulások és más bérbeadói nyilatkozatok
hatályát. Az 1Iyenbérbeadói hozzájára|ás és más írásba foglalt bérbeadói nyilatkozat az abbaĺ
foglalt tartalommal változatlanul éľvényes, akkor is, ha a nyilatkozat a hatályon kívül
helyezett j o gszabáiyta hivatkozik.

(6) E rendelet hatá|yba|épése előtt előterjesztett, a bérletí szerzódés közös megegyezéssel
történő megsziintetésére irányuló kérelmeket a ľendelet alap1ánkell elbírálni.

(7) E rendelet hatá|ybaLépése előtti időszakľa vonatkozó bérbeadói és bérlői igényekre, az
igény keletkezésekor hatályos ľendelkezéseket kell alkalmazni akkoľ is, ha e rendelet
hatálybalépése előtti időszakľa vonatkozó igény érvényesítése e rendelethatáIybalépése utián

töľténik.

22



1. számú melléklet

Budapest,2013. ......

Riman Edina
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dľ. Kocsis Máté
polgiármester
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t. számú melléklet

1. mel|éklet

az Onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgĺáló hetyĺségek
béľbeadásának feltételeiľől szóló ľendelethez

B érl eti szerződésben rĺ! gzítendő adatok. kikötés ek és me gállapodások

1. A bérleti szerződésnek különĺlsen, de ĺemkizáĺtőlag taľtaImazniakeI\:
a) a szerződó felek _ bérbeadó és az onkormányzat bérbeadói feladatainak ellátásával

megbízott szeÍyezet, HVT teľületen lévő helyiség esetében a város-rehabilitációs
ľendeletében meghatźrozott vagyonk eze|o szerv ezet nev ét, székhelyét,

b) azt,hogy a bérleti szerződés az onkormányzatnevében és javára kert.il megkotésre,
c) abérbeadálsról dĺintésthoző nevét és a dontés számőtt, valamint keltét,
d) a magźtnszemély bérlő nevét, szĹiletési évét és anyja nevét, a|akcímét,
e) jogi személy (ogi személyiség néIküli szervezet) bérlő nevét székhelyét, nyilvántaľtásba

vételéről szóló igazoIást alapjan megállapított nyilvántaľtási adatokat (pl. a bejegyző
szervezet nevét, nyilvántaľtásí számát), a képviselő nevét, születési évét és anyja nevét, a
lakcímét,

Đ a helyiség (csoport) címét, helyľajzi szźlmá.t, alapteľtiletét és a helyiség egyéb lényeges
adatait,
a bérleti jogviszony időtartamát (a bérleti jogviszoný megszüntető feltételt),
a helyiségben folyatható tevékenységeĹ,
a bérbeadó és a béľlő épülettel, helyiséggel, valamint a közös haszná|atra szo|gáIő
helyiségekkel és területekkel kapcsolatos kötelezettségeit

j) a he.lyiségbéľt és a külĺĺn szo|gźitatások díjanak mértékét, megáIlapításuk, megfizetéstik
és elszámolásuk módját, a megváltoztatásukľa vonatkozó szabályokat, a kĹilön
szoIgá|tatások körét,

k) a bérlőnek a helyiség hasznáIatáva| kapcsolatos, rendeletben illetve a felek
megállapod ásában meghatározott j ogait és kötelezettségeit,

1) a szfü séges béľbeadó i hozzájárlllások kéľésének kötelezettségét,
m) a rendeletben meghatározott tilalmakat,
n) a bérbeadó és a bérlő felelősségét, abérIő kĺjtelezettségszegéséĺek jogkövetkezméĺyeit, a

béľbeadói felmondás egyes lényeges szabőly aít,
o) a helyiség átadásrának, visszaadásának idejét és módját,
p) mindazokat a kik<jtéseket, amelyek a béľbeadó oldalán születek,
q) a felek egyéb megállapodásait,
r) a bérlő hozzájźľulását ahhoz, hogy a bérbeadó rendeletben meghatározott adatait

nyilvántartsa,
s) abérleti szetzódés létrejĺitténekhelyét és idejét.
t) ha a bérbeadó úgy döntött, az egyo|da|ú kotelezettségvállaló nyilatkozat megtételének

kötelezetts égét, ameIyben a bérlő köte\ezí magát arľa, hogy amennyiben a bérleti
jogviszonya felmondásra kerül, vagy lejár, elhagyja a bérleményt, illetve kötelezi magát

arÍa is, hogy a bérleti jogviszonyból eredő tartozás mértékéte elfogadja a béľbeadó
-nyilvĺántart 

ásai alapján készült ténýanúsítványt, valamint azt is, hogy a tartozás elismerő

nyilatkozat nélkül a bérleti szerződés nem lét éľvónybe

Táĺbéflet esetén az e1yes bérlőkkel megkotésre kerülő bérleti szerződésben az előzőekbeĺ
meghatáľozottakon túl meg kell hatáĺozni:
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1.' számú melléklet

u) a helyiség bérlő á|ta|kizáľólagosan használh atő részét,
v) a helyiség bérlők által kĺizosen használhatő részeít,
w) a helyiség bérlők által köZöSen használhatő tészeihaszná]atáĺa vonatkoző szabáł|yokat.

2. Abér|eti szerzodésben rögzíteni kell továbbá, hogy:

a.) a béľleti jogviszony létĘöttekoľ, valamint az azt követően megadott bérbeadói
łlozzáłjźtrulások és azok taľtalma (feltételei), valamint a felek közcjtt létrejött _ a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos - egyéb megállapodások a bérleti szerződés éľtelemszeriĺ
mellékletét képezik,

b.) aZ Ltv-nek és aZ onkoľmányzat helyiségek bérbeadásának feltételeit szabá,|yozó
rendeletének a bérbeadásra, a bérbeadói hozzá,jźtru|ásra és a bérleti jogviszony
megszűnéséľe vonatkoző szabályai akkor is a bérleti szerződés tarta|mátképezlk,ha azok
a szerződésben nem szerepelnek )

c.) ha a béľIőnek az onkormányzat vagy a vagyonkezelő felé a helyiséggel kapcsolatban
lejárt taltozása varl, a tartozást az tnkormáĺyzattő| a bérlőnek jfuő térítésből le kell
vonni.

3. A bérleti szerzođés taľtalmiáľa vonatkozó rendelkezéseket megfelelően a|kaImazni kell a
bérleti szerződések módosítására és kiesészítéséľe is.
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1. számú melléklet

2. melléklet

az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek
béľbeadásának feltételeiľől szóló rendelethez

A helyiségek bérletével kapcsolatos dcjntést előkészítő eljárás egyes szabál)ĺai határozatlan
időre szóló szerződés határozott időtarlamĺa szóló módosítása esetén

1. Ha hatátozatlat időľe szóló szerzőđéshatározott idotaĺtamĺa szóló módosításáľa vonatkozó
kérelem nem tarta|mazza aZ alábbiakat, a bérbeadó szeľvezetnek a bérIőtĺi| írásbeli
nyilatkozatot kell kérni aľľól, hogy:
a.) milyen időtaľtamú hatfuozott időre szóló bérleti szeľződésľe kívánja a fernálló

szer ző dés ét módo s ítani,
b.) a béľlő a helyiséggel kapcsolatbąn indított-e peľt, s ha igen milyen okból és hová kerül

benffitásra a kereset,
c.) a helyiség alapteľületének több mint a felét ténylegesen a béľlő hasznáija-e,ha a helyiség

albérletbe van adva.
d.) a helyiséget bérlővel kötött üzemeltetési szerződés alapján más szemé|y(szervezet)

használja-e,
e.) a helyiség bármelyik részét abérbeaďő hozzáĄátru|ása nélkül adták-e albéľletbem vagy a

helyiségbe bármilyen más címen a bórbeadó hozzájáruLátsa nélkül fogadtak-e be más
személy( s zervezetet),

f.) helyiséget ténylegesen ki és milyen jogcímen, illetve milyen célra használja; ha több
használó vaÍL, a használók között hogyan van meghatáttozva a kizáró|agosan használt
területek nagyság és helyiségek szeľint, s melyek a kozos haszĺáiatra szolgáló helyiségek,

g.) függetlenül attól, hogy ki használja a helyiséget, a helyiségben hatósági engedélyhez
vagy bejelentéshez (bejelentés tudomásul véte|éhez) kötött tevékenységet végeznek-e, s
ha igen, ezek rendelkezésľe állnak-e,

h.) fĹiggetlenĹil attól, hogy ki használja a helyiséget, a helyiségben folytatott tevékenységet
hatóság vagy szakhatóság megtiltotta-e, s ha igen milyen okból,

i.) abérlő ismeretei szerint a helyiséget magában foglaló társasház közgýlése a helyiséggel
vagy a helyiségben folyatott tevékenységgel kapcsolatban hozott-e hatátozatot, ha igen
annak mi volt a taľtalma.

2. Ak&eleĺnhez másolatban mellékelni keIl:
a.) ha a bérlő gazdasági táľsaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a|áírási

címpéldányt, ha pedig a bérlő társadalmi szeryezet, a bírősági nyilvántartásról szóló
végzéstvagy ígazo|ást

b.) ha a helyiségben végzett tevékenységĺek ez a feltétele, a működési engedélyt, a
ható s ágho z v aIó b ej el entés megtöľtént ének igazolás ált,

c.) ha a helyiséget vagy egy részét a bérlo vagy jogelődje létesítette, az ezzel kapcsolatos
béľbeadóval kötott megállapodást és a hasznáiatba vétel építésügyĹ és szakhatósági
engedélyeit.

(3) Ha a kéľelem nem taľtalmazza az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat vagy a (f)
bekezdésben meghatłározott mellékleteket és a bérlő bérbeadó szervezet fe|hívá'sára _ a

felhívás átvételétő| számított _ 15 napon belül azokat hiánytalanul nem csatolja, úgy kell
tekinteni, hogy a béľlő a kérelmét visszavonta. Ha a visszavont kérelmet ismételten
előterjesztik, új kérelemként kell kezelni. Amikor a kérelem és mellékletei hianytďanok a

b érb eadó s zerv ezet dönté s t előkészítő elj ár ást fol ytat l e.
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l. számú melléklet

A vagyonk eze|ő ahelyszíni szemle keľetében e|Ienőrzi,hogy:
a.) a béľbeadó felszólítása esetén abér|otjogszabályon alapuló vagy a béľleti jogviszonnyal

összefüggő kötelezettségének eleget tett-e,
b.) a helyiséget csak a béľlő haszná|ja-e,
c.) ha a helyiség albéľletbe van adva vagy a helyiséget befogadott személy(szervezet) is

haszná|ja, hogyan alakult a nem a bérlő á|ta|használlt alaptertilet atánya,
d.) albérletbe adás vagy befogadás esetén a bérbeadó hozzáiárulátsa szerint töľténik-e a

helyiség haszná|ata.

Kétség esetén be kell szerezni a Polgáľmesteri Hivatal építésĹigyi hatósági feladatait ellátó
szervezetí egység nyilatkozatát anó|, hogy a fővárosi építési keľetszabáIyzat, fővárosi
településszetkezeti terv, fővárosi szabályozási keľetterv, kerületi városrenđezésí és építési
szabá|yzat, kerĹileti szabáiyozátsi terv (részletes rendezési teľv) vagy már kiadott építésügyi
hatósági határozat éľtelmében a helyiség (a helyiséget érintő épületrész) átaLakítőLsra,
lebontásľa keľtĺl-e vagy a rendeltetésének a megv őltoztatását v égre kell-e haj tani.

Amennyiben a csatolt engedélyek, igazolások nem tartalmazzákegyéľtelmúen a tényállást, be
ke|| szerczni a tovább i, s ztiks éges i gazolásokat, álIásfogl al ásokat.

3. Amikor a kéľelem és mellékletei hiánýalanok a Polgármesteľí Hivatal a Vagyo nkeze|ő
közreműködésével döntést e|ókészítő elj árást folytat le.

4. A jegyző hatásköľébe tartozó tevékenységek esetében kétség esetén be kell szetezni a
Polgármesteri Hivatal múkodési engedélyek tigyében e|játő szervezeti egységének
állásfoglalását arról, hogy a helyiségben folyó tevékenység a szükséges engedélyek
bittokában történik, illetve az előírt bej elentéseket megtették-e.

5. A bérbeadó szervezet a szerziadés módosításahoz sztfüséges további e|ókészítő eljárás
keľetében áltadja (megküldi) a béľlőnek a szerzőđés hatĺáľozott időre szóló módosításának
feltételeit, valamint a szetzőđésnek a módosításokat taľtalmazó, jovőben hatályos szöveg-
tewezetét.

6. A bérlőt tájékoztatni kell, hogy a kizáłrő feltétel megszűnése és ennek igazolása esetén az
eIjárás lefolytatásľa keľĹil. Aľról, hogy az eljáľás folytatása esetén mely iratokat kell
ismételten csatolni és mely eljáľási cselekményeket kell megismételni, a Polgármesteľi
Hivatal a tényáĺ||ás tisztázásőůloz ťuzođő önkoľmrányzati érdekek figyelembe vétele mellett
dont.

7. Ha a bérbeadó szervezet azt áIlapítja meg, hogy a szerződés módosítása nem kizárt,
javaslatot tesz ahatáskörrel rendelkező, hogy engedé|yezze a szetzódés módosítását.

8. A hatáskorrel rendeLkezo dĺintéséről a bérbeadó szeÍvezetéľtesíti abér|ot.
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1. száLmí melléklet

Indokolĺís
a Budapest Jőzsefválrosi Onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló

helyiségek béľbeadás ár ói szőiő ľendelethez

Általános ĺndokolás:
A Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jáĺa szolgáló
helyiségek bérbeadását a I7l2005. (IV. 20.) számú' cinkormányzati rendelet szabáIyozza. A.ľendelet 

2005. évi hatályba lépését követően 104 db módosításon esett źú, ezért célszenĺ új
ľendelet alkotása.

A ľendelet a módosítások következtébenjelentős számli' kiüresedett bekezdéssel és ponttal
rendelkezik, szerkesztési hibák is fellelhetők benne.

Az íj rendeletben ezek szerkezeti átszervezése, a módosítások során töľtént hibák, utalások
kijavítása megtöľtént

A rendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos, visszavonásra keľülő I7l2005. (IV. 20.)
szá,mű rendelethez képest :

- megszűnt a /betújel paragľafusszámozás,
- átvezetésľe kerültek a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései,
- abizottságok megnevezése egységes: a hatáskörrel rendelkező bizottsá,g,

a szerződés megszüntetésére és a birtokbaadásra vonatkozó rendelkezések
éľtelemszerĺĺen rendezésre keľültek,

- kijavítálsra kerültek a mondatszeľkesztési hibák,
- töľlésľe, javításra keľültek a téves hivatkozások,
- új intézménýént bevezetésre került a társbérlet intézménye,
- módosításra, illetve pontosításra került a bérleti szeruođés közjegyzoi okiratba

foglalása.

A rendelet megalkotása az onkormányzat száĺmáłra költségvetési hatással nem ľendelkezik,
mivel olyan ľendelkezéseket nem tarta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni.
A ľendelet lehetőséget nffit arra, hogy a ľomló gazdasági helyzetben az onkoľmányzat
kedvező, bér|őbuát bérbeadást folytasson, és csokkentse az üres helyiségek számáú.

A ľendelet megalkotásával a feladatellátóra tobbletmunka nem háľul.

Részletes ĺndoko|ás:

1. $ Meghatáltozza azon helyiségek és esetek kcjľét, amelyre a helyiséget a|ka|mazni kell.

2. $ Meghatźłrozza a rendelet alkalmazása során dĺjntéshozó szinteket.

3. $ A ľendelet tekintetében sztikséges meghatározni afogalmakat, amelyet a jelen szakasz
tartalmaz.

4.-6. $ A rendelet alkalmazása szempontJábóI meg kell hatátozni azon helyiségek kcjrét,

amely az Ltv . alapj án b érb eadás tár gy át kép ezí.
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7' $ A ľendelet aIka|mazása szempontjából meg kell határozní azt a módot és esetet, amely
alapjan a helyiség kizárő|ag versenyeztetés ritjrán, illetve veľsenyeztetési eljárás mellőzésével
lehet bérbeadni.

8. $ A ľendelet szempontjából meg kell határo zni azokata személyeket, akik magasabb szintű
jogszabályok figyelembe vételével bérlők lehetnek.

9. $ A rendelet alkalmazása során meg határozni abér|ótáľsak felelősségeit és kötelezettségeit
egymás viszonyában.

10. $ A rendelet alkalmazása során meg hatáľozni atfusbéľlők felelősségeit és kötelezettségeit
egymás viszonyában

11. $ A béľbeadás során meg kell határozni azokat a tevékenységet, amelyet abér|o a bérleti
j o gviszony keretében v égezhet.

Lz. -I3. $ A bérleti jogviszony időtaľtamát hatźĺrozzameg.

I4.-I5. $ Az Ltv. alapján a bérleti díj ľendeletben nem hatőrozhatő meg, ellenben ľögzíteni
sztĺkséges azokat az elveket és határokat, amelyek alapjan a döntéshoző egységes elv szerint
jár e| a bérleti jogviszony létesítése során.

16. $ Meghatőtozza azokat a szolgá|tatásokat, amelyeket a bérleti díj mellett _ amennyiben a
szolgźitatás ferĺráll _ a bérlőnek a bérleti díj mellett a bérbeadó részére meg kell fizetĺie.

17.-18. $ Meghatározza a béľleti szerződés megkötésének feltételeit, a bérleti szerződés
hatálybalésépének eseteit.

Ig.-2O. $ A bérleti szerződés megkötéséhez sziikséges bérbeadői hozzájárulás körét, és a
b érb eadó i hozzáj áruIás elévülés ének idej ét hatőr ozza me g.

2I. $ A bérleti jog átn;ŕrrázásának, cseľéjének feltételeit, a bérbeadói hozzájźłru|ás
hatálybalépésének feltételeit időpontját határozza meg.

22. $ Meghatátozza azoknak az eseteknek a kĺirét, amelyben a helyiségbérlemény albéľletbe
adható, azok fe|tételeit, és a bérleti jogviszony megszúnése esetén, az a|bérlő jogait és

kötelezettségeit.

23.-24. $ MeghatáÍozza azokat az eseteket, amelyben a bérbeadó hozzájáru|ása kérhető.

25. $ A bérleti szerződés módosítását szabźlyozza.

f6.-27 . $ Meghatáľo zza azokat az eseteket, amelyekben a bérle ti szeruődés időtartama
módosításra kertil, valamint azokat a feltételeket, amelyeket a bérleti szerzodés időtartamának
módosítására vonatkozó kérelem eLbíráIása esetén vizssálni kell.

28. $ Meghatározza a bérleti szerzódés módosítására vonatkozó megállapodás tartalmát, a

hatáIyba lépés eseteit, valamint a korábbi reĺde|kezések szeľint kötött bérleti szeruőđések
tartalmának j elen ľendelet szeľinti feltétekhez igazításának feltételeit.
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29. $ A hatfuozott idejrĺ bérleti jogviszony |ejártát követően új bérleti szerződés
megkotésének feltételeit hatátozza meg.

30. $ Ezen $ a másik hetyiség bérbeadására és a pénzbe|i téľítésre a szeruőđés k<jzös
megegyezéssel töľténő megsziintetésének esetére vonatkozó szabályokat tartaImazza,
amelyben rendelkezik a döntésľe jogosult szervről, a megállapodás feltételiről, a fizethető
ellenértékérő1.

3ĺ.-32. $ Ezen Š-ok a másik helyiség béľbeadásáľa és a pénzbe|í térítésre vonatkoző azon
szabályokattaftalmazzák, amelyek a bérbeadói rendes felmondása esetén alkalmazandóak.

33.-34.$ Ezen rész a bérleti jogviszony ľendkívüli felmondással tdrténő megszüntetésének
esetét szabáIyozza, amfüor arÍa a béľlőnek felróható okból kerül sor' és amelyľe
háttérszabátlyként a Lakástörvényt ľendeli alkalmazni.

35.-37.$ A béľelt helyiség áLtadáLs-źLtvételével kapcsolatos eljárást szabá|yozza.

38. $ Az éptilet és a helyiség fenntartásával kapcsolatos szabályokat tarta|mazza.

39.-40.$ A helyiség rendeltetésszeru haszná|atta alkalmassá tételéÍe, áta|akításáĺa és
korszerúsítésére vonatkoző szab|yokat taľtalmazza, ame|yben rendelkezk a béľlővel ktjtendő
megállapodás tartalmi elemeiľől

4I.-42.g A hatékonyabb bérbeadási stratégia éľdekében sztikséges a béľbeszálmítás
lntézményének feltételeit valamint a béľbeszálmításről szóló megállapodás taĺtalmi elemit
ré s zlete s en me ghatár ozni.

43. $ A térítés ellenében biztosított bérlőkijelölési jog gyakorlásrának feltételeithatátozza
meg.

44. $ Azokat a szervezeteket, szeméIyekethatfuozza meg, amelyelďakik az onkoľmányzatot
elj árás típusonként képviselhetik.

45. $ A béľleti díj nem fizetéséből eredő tartozások rendezésére vonatkozó ľészletfizetési
megállapodások megkĺjtésének eseteit és feltételeit, a kamat mértékéthatátozzameg

46, $ A bérleti jogviszonnyal nem ľendelkező heIyiség hasznźiő áIta| fizetendő
kötelezettséget hatiíro zza meg.

47. $ Amennyiben abérlőbáľmely okból a helyiség haszná|atáifelfüggeszti rigy, hogy az nem
eľedményezi a bérleti jogviszony megszüntetését, a felfuggesztés időtartamáĺa vonatkozó
kötelezetts é geket határ ozza me g.

48. $ A bérlemény-ellenőľzés eseteit hatfuozzameg.

49. š A bérleti jogviszonyra vonatkozó adatok kezelésének szabáiyaitIlatátozzameg.
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224t2O12. (VrI.0s.)
Képviselő.testületi határ ozat

Fo galom meghatáľozások

5. A hatáľozat a|ka|mazásźtban:
a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség

bekoltĺizhető forgalmi értéke a|apján
meghatározott teljes, egy évre vonatkozó
bérleti díj ÁFA nétkĹil számított (nettó)
összege,

b) a telek bérleti díj alapja: a negyed
besoľolás a al apj rán meghatáĺozott ös s zeg,

c) gépkocsi-beálló béľleti díj alapja: a
negyed besorolása alapján meghatáľozott
öSszeg,

d) az egyéb dologbéľlet bérleti díj alapja: a
dologbérlet funkciója alapján
meghatáľozott összeg,

e) foľgalmi érték megáilapításának
időpontja:
ea.) új bérleti szerződés esetén a

bérbeadásról való döntés
időpontjában érvényes aktuális
beköltözhető foľgalmi éĺték,

eb.) ha a helyiségek bérbe adásanak
feltételeit szabáiyoző rendelet
szeľint a bérbeadói
hozzájáruláĺsanak vagy a bérleti
jogviszony keretében más
bérbeadói dontésnek az a fe|téte|e,
hogy a bér|ő a bérbeadó áItaI
meghatáľozott bérleti díjat
elfogadja, az ezzel. kapcsolatos
ĺlnkormányzati jognyilatkozat
kiadásáról való döntés iranti
kérelem előterjesztésekor érvényes
aktuális beköltözhető forealmi
érték,

ec.) határo zatlaĺidejiÍ béľlet i szer"zoďés
hatátozott időre szóló szerzodésre
való módosítására iĺányuló bér|ői
kezdeménvezés esetén. aZ ezze|

t2013. (.....)
Képvĺselő.testiileti hat'ár ozat

kapcsolatos önkormánvzati
jognyilatkozat kiadásáról való
döntés iránt1 kérelem
előteľjesztésekoľ éľvényes
bekoltĺjzhető forsalmi éték.
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aktuális beköltĺjzhető forgalmi éĺték: a
helyiség tulajdonjogrának bérleti vagy
más a haszná|ati joggal nem terhelt -
illetve az Llyen jogokat figyelmen kívĺil
hagyva és helyiség üres (kiürített)
állapotában illetve Íires (kiĺiľített)
á|Iapotát feLtételezve megállapított
forgalmi értéke.
A forgalmi éľték az tnkormányzat á,ItaI
megállapított, évente
éĺték, amely éľtéken

aktualizált' becsült
a helyiségek az

s)

h)

onkormányzat vagyonkataszterében
szeľepelnek. Kétség esetén - amennyiben
a béľbeadó a nyilvántaľtott forgalmi
értéket a valóstól eltérőnek ítéli meg -
soron kívüli éľtékbecslés elvégzése
sztikséges.
A foľgalmi értéket az onkormányzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgá|ő helyiségek eladásának
feltétęleiľől szóló rendeletben foglaltak
szerint kell meghatározni. Az
értékbecslés költségeit az onkorm ányzat,
illetve az á,|ta|a a béľbeadással megbízott
vagyonkez eIő szerv ezet viseli.
rendeltetés: az a használati cél, arnelyre a
bérbeadás történt, vagy amelyre kérik azt,
kereskedelmi alapellátás: az
élel mi s zeriáľus ítás és az éIe|miszer j elle gri
vegyes uzLet, ha a béľIemény hetvenöt
százalékát meghaladó hányadát ílyen
tevékenys é g céIj ár a haszĺállj ák'
egészségügyi tevékenység: a győgyszer,
gyógynövény árusítás, illetve a
gyógyászati segédeszkoz
kiskereskedelem is.
a lakossági kisipari szolgáltatás: a
kizárő|ag lakossági fogyasztók szálmátra
töľténő szolgáItatás,
raktár: az a helyis ég, amely ahatározat 8,
pontjában felsorolt tevékenység céIjara
szolgáló helyiségen (helyiségcsoporton)
kívül található és kizárőIag raktźtrozás
cé|jára alkalmas,
telek: felépítméĺľryel nem rendekező, az
ingatlan-nyiIvántartásb a onáł||ó helyraj zi
számma| bejegyzett, körülhatárolt
ingatlan,

m) gépkocsi-beálló: telken Vagy |akőház
udvarán kialakított' kizá,łó|as' sépiáLrmul

i)

j)

k)

1)
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n)

o)

p)

q)

ľ)

tárolására alkalmas beálló hely,
egyéb dologbérlet: óriásplakát,
falraszerelt kirakat, neontábla'
rek]ámtábla,
a helyiségben végzett tevékenységet
aĺmak aIapján kell megáIlapítani, hogy a
helyiséget milyen céIra adták bérbe,
illetve a helyiségben az elhelyező
hatóság, illetve a bérbeadó milyen
tevékenységet engedéIy ezett,
ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban)
tĺibbféle tevékenységet végeznek, a
bérleti díj megállapításánáI azt a
tevékenységet kell figyelembe venni,
amelynek alapjan a 8. pont szerinti
magasabb bérleti díj igényelhető,
HVT terület: az onkormányzat helyi
váľos-rehabilitációs terület kijelöléséľől
ésaterületenarehab1litáciő
megvalósításáról szó|ő 32ĺ2001. (X. 26.)
számú' ľendeletében meghatáľozott váľos-
rehabilitációs terület.
civil tevékenységet végzó szervezetet: az
egyesüIési jogról, a kĺlzhasznri
jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséľől és tźmogatásátő| szóló
20II. évi CLXXV. törvény hatá|ya a|át

tartoző civil szetvezet vagy a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogáIlásárő| 20IL.
évi CCVI. töľvény hatá|ya. a|á taĺtoző
egyház vagy Budapest Főváľos VIII.
keľtilet Józsefváľosi onkoľmányzatta|
kozszo|gáItatási szerződéses
kapcsolatb arl źiIó szeÍv ezet.

r) önkormłínyzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó
szetvezetet.. aZ egyesülési jogľól, a
kozhasznri jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
szóIő 2011. évi CLXXV. törvény hatálya a|ál

tartoző civil szervezet vagy a lelkiismeľeti és
vallásszabadság jogáról, valamint 'aZ
egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogál|áĺsáró| 20L7. évi CCVI.
törvény hatá|ya aIá taĺtoző egyház vagy
Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefvárosi
Onkormanyzattal kozszolgźitatási
szer zodéses kapcsolatb an álIő szerv ezet

Az 5. pont két új alponttal egészül ki:
s) helyĺség műszaki állapotának
kategóľiái: kiváló (5)' jó (4)' kőzepes (3)o

rossz (2), nagyon rossz (1), amelynek
ľészletes feltételeit a jelen hatÁrozat
mel| ékl ete taľ talmazza.
Đ szociálĺs fe|zárkőztat'ást, oktatást,
foglalkoztatást végző szervezet:
józsefváľosi beje|entett lakcímmel
ľendelkező személyeket foglalkoztató,
Józsefváľos teľületén legalább telephellyel
ľenđelkező vállalkozás
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II. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ N,EGÁLLAPÍľÁsÁnł

voNATKoZo sz\B'Áryor

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen hatáľozat és a Kt. más hatáltozata szerint
aktua|izált beköltöńető forgalmi éĺtéke
szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
béľbeadásrára' versenyeztetés vagy pályázaÍ.
útján kerül soľ, a minimális béľleti díjat a
hetyiség Ápł nelhili beköltĺjzhető foľgalmi
éľtékének 807o-átt alapul véve kell
meghatáľozni. Amennyiben a pőiyázatbarl' a
béľbeadás soľán végezhető tevékenység nem
kerĹil meghatá'tozásta, így az alap bérleti díj
éves mértéke a helyiség ĺta nétküli
beköltözhető forgalmi éľtékének a I0 vo-a
A bérlő a bérleti szeruődés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, amely bankgaľanciáxal, vagy az
onkormiínyzatÍa engedményezett
értékpapírtal kiváltható, amerľryiben ehhez
aZ onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága hozzájáĺa|.

8. a) pont:
Italbolt, j átékterem, szexshop f5 %o

Iroda, raktározás és garázs, bemutatóterem
8%io

Közmiívelődési, oktatási és szociális
tevékenység, múteľem, kiá||ítő terem,
múzeum, szÍĺlháłz, próba-, torna- és
táncteľem, klubhelyiség 67o

7. A helyiség bérleti díjának alapjául a
helyiségeknek a jelen hatálrozat és a Kt. más
határozata szerint aktualizáit beköltözhető
forgalmi értéke szo|gá|. Abban az esetben, ha
a helyiség bérbeadására, veľsenyeztetés vagy
pá|yázat útján keľĺil sor, a minimális béľleti
díjat a helyiség Ápe. neltüli beköltözhető
forgalmi éľtékének 80vo-át alapul véve kell
meghatározni. NyÍlván os páiy áztatás esetén
tinkormányzati éľdekből a minĺmális
béľleti díj a beköltiizhető foľgalmi érték
807o-nái kisebb éľtékben ĺs
meghatáľozhatő azza|, hogy ez az érték
nem |ehet kevesebb a bektilttizhető
forgalmi éľték So%o.náů. Amernyiben a
pályánatban a bérbeadás sorián végezhető
tevékenység nem keľül meghatátozásta, Ĺlgy
a7 alap bérleti díj éves mértéke a helyiség
Afa nélküli beköltozhető foľgalmi értékének
aB Vo-a

ĺ

8.a) pont:
Italbolt, dohányárusítás, játékterem,
szexshop25 7o

hoda, bemutatóterem, raktźrozás utcai
fłildszĺntĺ helyiségben 87o

Raktáľozás utcai és udvarĺ pinceszĺnti,
uđvarĺ fölđszĺntĺ, emeletĺ helyiségben,
garázs,mtihe|y 6va 

"

Közművelődési, oktatási, szociális és sport
tevékenység, műterem, kíá|Iítő terem,
múzeum, színház, próba-, torna- és

táncteľem, klubhelyiség 67o

Jelen pontban nem nevesített
szeszáľusítást nem tarta|maző
tevékenységi köľłik eseténB ?o

.4
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ľes, legalább 6 hónapja, de legfeIjebb 12
hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzók
érvényesíthetők, de a.bérleti díjat, a helyisóg
AFA nélküli bekoltözhető forgalmi éľtékének
\Uvo-átt alapul véve kell meghatáľozni.

Üres, legalább 12 hóĺapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyisóg esetén a fenti
szorzók érvényesíthetők, de a bérleti đíjat, a
helyiség AFA nélkĺĺli beköltözhető forgalmi
éľtékének 7o7o-át alapul véve kell
meghatározni.

b.) Telek béľleti díja:
- Palota-negyed, Népszínház-negyed,

Csamok-negyed és Józsefváros ktizpont-
negyed: nettó 200,- Ft]fiŕlhő

- Magdolna-negyed, orczy-negyeđ,
' Szigony-negyed: nettó 150,- FIJÍIŕ ĺhő

- Tisztviselő telep, Ganz-negyed,
Kerepesi-negyed, Százados úti negyeđ: nettó
I25,- FtJm" lhő

c.) Gépkocsi-beálló bérleti díja: fOLl. évben
nettó 5.]99,- Ft/hó, amelyet 2012. évtől.
évente az iĺlfláciő méĺtékével növelten kell
alkalmazni.

d.) Egyéb dologbéľlet béľleti díja:
- óriás plakát 20Il. évben 15.]35,- Ftlhő,

amelyet folL. évtől évente az iĺlf7áciő
mértékével növelten kell alkalmazni.

- falľaszerelt kiľakat, reklámtábla, neon
reklám: nettó 2.000,- FtJm"ft:ró (min. 1

m\

res, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12
hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendők azza|, hogy a bérteti díj
iinkoľmányzati éľdekből legfeljebb 20 ?o.
kal cstikkenthető.

Üľes, legalább I2 hónapja, đe legfeljebb 24
hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft
a|atti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj
łinkormányzati éľdekbő| legfeljebb 30 ľo-
ka| csökkenthető.

Ures, legalább 24 hónapja nem
hasznosított nettó 25M Ft alatti he|yiség
esetón a fenti szorzők érvényesítendőlĺ
azza|, hogy a béľletĺ díj önkormányzati
érdekből legfeljebb
csłikkenthető.

b) Telek béľleti díja:
- Palotanegyed, Népszínház

Csarnok negyed és Corvin

50 Zo-kal

negyed,
negyed:

nettő 2OO,- Ft]ÍIťlhő
- Magdolna negyed, oľczy negyed'

Losonci negyed: nettó 150,- Ft/m"lhő
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed,
Keľgpesdű|ő, Százados negyed: rLettő I25,-
FtJm" lhő

c.) GépkocsĹbeálló bérleti đíjaz 2aI3. évben
nettó 6.3ó8,- Ft/hó, majd ezt kłivetően
20t4. évtől évente az iĺtfláció mértékével
növe|nĺ kell.

d.) Egyéb dologbérlet bérleti díja:
- óľiás plakát 2013. évben |7.328,- FtJhó,

majd ezt kłivetően 20|4. évtőI évente az
infl áció méĺékével növelnĺ kell.

- falraszerelt kiľakat, reklámtábla, neon
ľeklám: nettó 2.000,- Ft/m.ĺhó (min. 1

fiĄ

Ú: pont (innentől kezdve a pontszám
módosul):
10. Ugyanannak a kérelmezőnek
ugyanannak a hetyiségľe vonatkozó ttibtl
eltéľő időpontban benyrijtott kéľelme
esetén a leskoľábban kéľelem
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10. Uj béľbeadásnál _ amennyiben a béľtő a
keľületfej Ies z Ĺés i cél ok kö zött megllatár ozott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni
és hatfuozott idejíí, minimum 48 hónapra
szóLó bérleti szerzőđést köt, a fizeteĺdő
bérleti díj méĺtéke progľesszív módon is
meghatáľozhatő. Enől a bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szewezet
javaslatáľa az onkoľmĺáľryzat
TulajdonosilBéľbeadói jogokat gyakortó
bizotts ága hoz döntést.

11. Új béľbeadásnál,ha olyan utcai bejráratú
pinceszinti, vagy udvarról megkozelíthető
helyiség keľül béľbeadásra, amelyre legalább
egy éve nem érkezett bérbevéte|i aj6ľlIat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapjan számított bérleti díjon nem
lehetséges, a béĺleti díj a jelen hatźrozat Y.
F ejezete alapján is megállap íthatő.

ĺdőpontjában irányadő szźtmított béľleti
díjat kell ľészére a későbbiekben is
felajánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bérlő a
keľületfejlesztési célok között meghatározott
tevékenységet kívan a helyiségben folytatni'
és hatfuozott idejti, minimum 48 hónapra
sző|ó bérleti szerzodést köt, a fizeteĺdő
bérleti díj méľtéke a hatásköľrel rendelkező
bizottság diintése alapján évente nłivekvő
méľtékben is meghatĺírozható. A bérleti díj
mértéke az első 12 hónapban a 7. és 8.
pont alapján számított béľletĺ díj So%o.a, a
második 12 hónapban 757o.a, majd a 24.
hónapot ktivetően a számított béľIetĺ díj
łisszegéľe emelkedik. Erľől a béľbeadással
megbízott vagyonkezelo szervezet
javaslatáľa aZ onkormányzat
TulajdonosiiBéľbeadói jogokat gyakorló
bízottsága hoz dĺjntést. Az eľľe vonatkoző
megállapodást a béľletĺ szeľződésnek
tartalmaznia kell.

12. Uj bérbeadásnáI, ha olyan utcai bejáratú
pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető
helyiség keľül béľbeadásra, amelyre legalább
egy éve nem érkezett béľbevételi ajánlat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapjan szźtmított bérleti díjon nem
lehetséges, továbbá az 5. s) pontban
megál|apított 4-es vagy annál alacsonyabb
kategóľĺába besorolt állapotú, a béľletĺ díj
mértékét a mĺndenkori közłis kłiltség
łisszegén kell megállapítani.

Ahatźlrozat új pontokkal egészül ki:
13. Uj bérbeadásnál, ha olyan utcaĺ
bejáľatú földszinti he|yiség keľiil
béľbeadásľa, ame|yľe legalább egy éve
nem érkezett béľbevételi ajánlat' vagy
érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján
szämított bérleti díjon nem lehetséges,
továĺň,bá 3-as vagy annál alacsonyabb
kategóľĺába besoľolt állapotri' a bérletĺ díj
méľtékét a mindenkoľĺ ktizös költség
łisszegén ke|l megállapítanĺ.

T4. A t2. és ĺ.3. pontok atapján tłiľténő
béľbeadáskoľ a bérlőnek vállalnia kell a

6
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helyĺség felújítását saját költségen,
továbbá a bérletĺ jogvĺszony ĺđőtaľtama
alatt és azt követően sem élhet
béľbeszámítással, és a felújítás kłiltségét
semmi|yen jogcímen nem kłivete|heti az
onkormányzattő|.

15. Uj béľbeadás esetén, a 12. és 13. pont
szeľinti béľbeadást kivéve, amennyiben a
kéľelmező nyilvános, báľkĺ szźlmára
eléľhető onkoľmányzat által indított
vállalkozói pľogramban vett ľészt,
székhelye a Józsefváľosban található és
határozatt ĺdejű' minimum 60 hónapľa
szóló béľleti szeľződést kłit' a fĺzetendő
béľletĺ đíj mértékét az első 24 hónapban a
mindenkori közłis kłiltség I0 7o-kal nłivelt
éľtékének megfelelő összegben kell
meghatáľozni, majd ezt követően a béľIeti
díj méľtéke a 7. és 8. pont alapján
számított béľletĺ díjľa emelkedik.

16. a) Amennyiben o|yan gazdasági
társaság vagy egyéni vállalkozó
részére töľténik a béľbeadás, amely
józsefvárosi lakosok oktatását,
foglalkoztatását, szociáIis
fellzárkóntatását elősegítő oktatásĺ
tevékenységet végez mĺnĺmum 12-19
fő részére, a bérletĺ díját a 7. ós 8. pont
alapján számított bérleti dij 75 ło.án,
20 fő fe|ett pedig a 7. és 8. pont
alapján szämított bérleti díj 65 %o.źn

kell megállapítanĺ.
b) A bérletĺ szerződésben ľłigzíteni kell,

hogy a béľlő negyedévente köte|es a
béľbeadó felé megkůildeni az
oktatottak, foglalkoztatottak nevét és

lakcímét. amelvet bérbeadó a lakcÍm.
nyĺlvántaľtón keľesztůil a
Polgáľmesteľi HÍvatal ellenőľiz.

c) Amennyĺben a béľlő jogosultsága a
foglalkoztatottak, oktatottak
számának növekedése, csłikkenése
miatt változik, úgy a kedvezmény
mértéke az a) pontban fogtaltaknak
megfe|elően változik a béľletĺ
jogviszony fennállása alatt.

đ) Amennyiben a béľlő a b) pont szeľinti
beszámolásĺ kł'
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III. FEJENT
ĺz Úl ÍIELYISÉGSÉn N,EcÁLL.q,PooÁs
BÉRBEAD oĺ tĺozzÄlÁnulÁs' És vĺÁs

ľÉRľBe,oól ooxrÉs BsBrÉN

14. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szeÍvezet javaslatiára aZ Önkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága dontése a|ap1án a béľbeadói

módosításiára iľanyuló bérlői kérelem esetén
a 1-I3. pontban foglalt szabályoktól el lehet
térni és az egyébként igényelendő bérleti
díjnál alacsonyabb összegű bérleti díjról is
meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj
emelésétől el lehet tekinteni _ az alábbi
kĺiľülmények mérlegelése alapjan:
a) a határozatlan időľe szóló béľleti szerződés

hatőrozott időtaĺtamľa való módosítása
után milyen időtartamĺa szól,

b) a módosított bérleti szerződés szerint
fizetendő bérleti összege mióta
váÄtozat|an összegrí,

c) a bérleti jogviszony időtaľtamát, ideértve
azt is, ha a béľlő jogutódlássa| szerzett
bérleti jogot,

d) a bérlő fizetési fegyelmét a bérbeadó
irányába.

TV. FEJEZET
A I{ELYISÉcľÉR ÁruBľnľl

rooszerne vALó CSÖKKENľÉsB

15. A hetyiségbéľ átmeneti időszakĺa a

bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szeÍvezet javaslatáľa az onkorcnányzat
TulajdonoslBérbeadői jogokat gyakorló
bizottsága döntése alapjáĺ külĺjnösen az
alábbi jogcímeken cs<ikkenthető :

a.) az épületen vagy a közterületen végzett

egymást ktivető két alkalommal
felszólításľa sem tesz eleget, rigy a
kedvezményt elveszti.

III. FEJEZET
A HELYISÉG ľÉRI,ETI DÍJÁNAK
ľĺioosÍľÁsÁnł voNATK ozo

MEGÁLLAPoDÁs

19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szervezet javaslatára az onkormĺányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága döntése a|apján a bérbeadói

hozzájálrulásra vagy a szetz.ődés |'hozzźtjfua|ásra vagy a szetzódés

i. szerelési munka mi

módosítására _ beleértve a béľletĺ díj
fe|ülvĺzsgálatát ĺs _ iľanyuló bérlői kérelem
esetén, különłisen, ha a kéľelem a kéľelem
ĺndokaként előadják, hogy a béľleti díj
összege nagy teľhet ľó a vállalkozásra, a
7.Í7. pontban foglalt szabályoktól el lehet
tém| és az egyébként igénylendő bérleti
díjnál legfeljebb 5a7o-ka| a|acsonyabb
łisszegű bérleti díjról is meg lehet állapodni -

vagy a béľIeti díj emelésétől el lehet tekinteni
- az a|źtbbi kĺirĹilmények feĺmállása esetén:

a) a bérletĺ szeľződés szerĺnt fizetendő
bérleti díj összege legalább Lí%o.kal'
meghaladja a7. és 8. alapján számitott
béľleti díj méľtékét' és

b) a béľleti jogviszony több mĺnt 36
hónapja fennáll, ĺdeéľtve azt is, ha a
bérlő jogutódlással szerzett bérleti
jogot' és

c) a béľ|ő fizetésĺ fegyelme megfelelő a
bérbeadó iľánvába.

20. A helyiségbér átmeneti ídőszakľa, amíg
az akadály fennáll, a bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szetvezet
javaslatáľa a? onkormányzat
Tulajdonosl]Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága döntése aIapján különĺjsen aZ

alábbi jogcímeken legfeljebb 507o'ka|
csökkenthető, amennyiben azok nem az
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b.) a helyiség ' álta|akítása vagy felújítása
miatt,

c.) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy részének
használhatatlan állapota miatt,

đ.) az onkormányzat érdekeit szolgáló
egyéb, vagy közéľdekű okból (pl. ha a
helyiséget tĺírsadalmi szetvezet,
kozalapítvany béľli)

e.) a gazdasági életben beállt negatív
váItozás miatt.

A gazdasáłgi életében beállt ĺegatív
váItozásta hivatkozott kérelem esetében
vizsgálni kell, hogy a kételmező árbevételei
a kéľelmet mege|őzo két évben (amennyiben
a fé|év málr eltelt, az e|ózo félévet is
figyelembe véve) valóban t<jľtént-e negatív
vá|tozás.

16. a) Ha kereskedelmi, 22.

koľmányzat felelősségi köľében
meľülnek fel:
a.) az épületen vagy a közterületen
végzett építési, szerelési munka miatt,
b.) a helyiség álta|akítása vagy felújítása
miatt,
c.) a helyiség (helyiségcsoport) egy
részének használhatatlan állapota miatt.

@
ĺv

váltezás-mł.a**
ĺv

lr.í

ĺs
ŕý

váł+ozá*

A hatáĺozat íj 2I. ponttal egészül ki:
ft.
a) A gazdá|kodó szeÍyezet Vagy egyéni

v állalkozô gazdá|kodás áb an beállt negatív
változás miatt - különösen: ĺgazolható
áľbevétel csłikkenés' veszteség,
káľesemény, betegség - a helyiségbéľ
mértéke hatáltozat|an idotartamra szóIő
bérleti szeruodés esetében legfeljebb 36,
határozott idejtĺ bérlet\ szerzódés esetében
legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadással
megbízott vagyonkezelő. szewezet
javaslatára ,az onkormiínyzat
TulajdonosiĺBérbeađói jogokat gyakorló
bizottsága dĺintése al'apjarl legfe|jebb
507o.ka| csĺjkkenthető. A kérelem
megalapozottságát aZ onkormányzat
Tulajdońosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottságavizsgálja.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban
meghatáľozott esetben nem
hosszabbítható meg .a lejőĺt bérleti
szeľződésben meghatátozott feltételekkel
a bérbeadási ľendelet 29. $.a alapján'
hanem a béľleti đí.i méľtékéľől a
Tu| aj đonosi/Béľbeadói
gyakorló bizottsága dtint.

jogokat

9
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lakossági kisipaľi szolgáltatás, raktározás,
garázs, gépkocsĹtárolás c,éIjára szolgáló
béľlemény, telek bejátrata e|őtt az épületen,
vagy a közteľületen az onkormányzat
megbízáĺsálbó| végzett építési, szeľelési
munka vagy az épületen végzett munka a
béľlemény megkĺizelítését harminc napnál
hosszabb ideig gátolj a, a béieti díj fizétési
kĺltelezettség felfuggeszthető ' arÍa az
időtaĺtamľa, amíg az em|ített akadál y fęnnáll.
b) Amennyiben a munkálatok nem az
onkormányzat megbízáłsáłbőI történnek, a
bérleti díj a b&Lő kérelméľe legfeljebb a
béľleti díj 50 vo-ig mérsékelhető affa az
időtartamľa, ameddig az említett akadály
feĺnáll. Ha a munkálatok a helyiség
megközelítését úgy gátouák, hogy a
helyiségben végzett izleti tevékenység
bizonyíthatóan hátrányt szenved, a
megállapított bérleti díj otven száza|éI<náÄ
nagyobb méľtékben is mérsékelhető. Ebben
az esetben a kieső bérleti díj bevételt a
kivitelezőtől/a kivitelező megbízőjátőI ke||
kérni. E ľendelkezést lehet alkalmazni akkor
iso ha a bérlő a helyiséget a bérbeadó
hozzájáru|ásávalátalakítja,vagyfelújítja.

Ű. Ha új béľbeadás esetén a
helyiségbéľleményben a korábbi hasznáIattő|
e|térő tevékenységet kíváĺmak folytatni, a
bérlő áItaI fizetendő bérleti díj összege
átmeneti időszakĺa csĺjkkenthető, ennek
mértékérő| bérbeadással megbízott
vagyonkezelő szervezet javaslatára a az
onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága dcĺnt.

18. A jelen hatáĺrozat meghozatalakor
fizetendő béľleti díj a jelen hatátrozatta
hivatkozva nem csökkenthető, kivéve, ha a
cscikkentés 16.-17.) pontban meghatátozott
okból' átmeneti időszakľa történik.

ĺ

affií@
22. Ha vendéglátáso keľeskedelmĺ,
lakosságĺ kĺsipari szolgáltatás, raktáľozás,
garázs, gépkocsi.táľolás céljáľa szolgáló
béľlemény, telek bejáľata e|őtt az épületen,
vagy a kiizteľiileten nem az Onkoľmányzat
megbízásából végzett építési, szeľelésĺ
munka vagy az épületen végzett munka a
béľlemény megkiizelítését gátolja, a bérleti
díj a bérlő kérďméľe legfeljebb a bérleti díj
50 vo-ig méľsékelhető aITa aZ idotartamĺa,
ameddig az em|ített akadáIy fennáll. Ha a
munkálatok a helyiség megközelítését úgy
gátoljak, hogy a helyiségben végzett ĺj'z|eti

tevékenység bizonyíthatóan hátrányt szenved,
a megállapított bérleti díj titven száza|éI<ĺái
nagyobb mértékben is méľsékelhető. Ebben
az esetben a kieső bérleti díj bevételt a
kivite|ezőtő|l a kivitelező megbÍzójátő| kell
kéľni. E rendelkezést |ęhęt a|kaImazni akkor
is, ha a bérlő a helyiséget a bérbeadó
hozzájáruIálsávalátalakítja,vagyfelújítja.

23. Ha új béľbeadás esetén a
helyiségbérleményben a korábbi használattól
e|tétő tevékenységet kívárľrak folytatni, a
bérlő áita| tizetenđó bérleti díj összege
átmeneti időszakra legfeljebb S0%o.kal
csökkenthető, ennek mértékétol bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szeÍyezet
javaslatáľa az onkormányzat
Tulajđonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága dönt.

hivatkezva nem est''á<e
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VI. FEJEZET
CIVIr- TEvÉKENYsÉcnľ vÉczo
SZERVEZETEK BÉRLETI DĹrA

zÍ. Civil tevékenységet végző szewezet
részéte történő béľbeadásnál az
onkormányzat Tulaj donosi/B éľbeadói
jogokat gyakorló bízottsáłga az ilIetékes
szakmai bizottság javaslata a|apjźn
kedvezményes bérleti đíjat határozhat meg,
az aláłbbí kategóľiák szeľint.

a.) a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA
nélküli beköltĺizhető forgalmi éĺtékének a
4 Vo-a, amennyiben a szervezet havonta
legalább 2 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

b.) a bérteti díj éves mértéke a helyiség ÁFA
nélküli bekĺiltözhető forgalmi éĺtékének a
2 %o-a, amennyiben a szeÍvezeľ" havonta
legalább 4 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

c.) a bérleti díj mértéke a mindenkori kozös
költséggel vagy üzemeItetési költséggel
megegyező összeg, amennyiben a
szervezet'havonta legalább 8 alkalommal
folytat a bére|t helyiségben
tevékenységet.

22. a.) A kedvezményes bérleti díj
megadásának e|ozetes feltétele, hogy az
onkormányzat illetékes bizottsága
igazo|ja, hogy a legalább Í évebejegyzett
és működő civil tevékenységet végzo
szeĺvezet Józsefváros lakossága
érdekében látja el a tevékenységét,
ame|yhez a civil tevékenységet végző
szervezetnek be kell csatolnia a b.)
pontban körülíľt szakmai beszámolót,
valamint szakmai teľvet.

b.) A kedvezményes bérleti díj
engedé|yezésének a feltétele továĺbbá,
hogy a civil tevékenységet végző
szervezet a kĺjvetkező feltételeknek
eleset tesven:

VI. FEJEZET
YZATI FELAI)

SZERVEZETEK KEDVEZMENYES
, BÉRLETI DÍJA

26. onkoľmányzatÍ feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo
szervezet tészére tcjrténő bérbeadásnál aZ
tnkormányzat Tulaj donos i/B éľbeadói
jogokat gyakorló bizottsága az illetékes
szakmai bizottság javaslata alapjan
kedvezményes bérleti díjat határozhat meg,
az a|ábbi kategóriák szeľint:
a) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség ÁFA

nélküli bekĺjltözhető foľgalmi értékének a
4 %o-a, amennyiben a szervezet havonta
legalább 2 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

b) a bérleti díj éves méĺtéke a helyiség AFA
nélküli beköltözhető forgalmi értékének a
2 vo-a, amennyiben a Szeľvezet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a béľelt
helyiségben tevékenységet,

c) a bérleti díj mértéke a mindenkoľi kozös
költséggel vagy izemeltetési koltséggel
megegyező összeg, ameĺľryiben a
szęÍYezet havonta legalább 8 alkalommal
folytat a bére|t
tevékenységet.

helyiségben

21. a) A kedvezményes bérleti díj
megadásának előzetes feltétele, hogy az
onkormányzat illetékes bizottsága
igazo|ja, hogy a legalább I évebejegyzett
és múkĺjdő łinkoľmányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szeÍvezet
Józsefváľos lakossága érdekében látja e| a

tevékenységét, ame|yhez a civil
tevékenýsé get vé,gz(1 szervezetnek be kell
csatolnia a b.) pontbarr körĹilíľt szakmai
beszámolót, valamint szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj
engedé|yezésének a feltétele toválbbá,
hogy az önkoľmányzati feladatokhoz és

célokhoz

11



2. szátmí melléklet

ba) honlapján, sajtómegjelenésein
szerepeltesse támogatóként aZ
Onkormányzatot,

bb) a legalább havi ľendszerességű
helyiséghaszĺáIatot igénylő
eseményekľől (fogadó óta, gyűlés,
rendezvény, tanácskozás, stb.)
küldjon értesítést, meghívót az
onkormrányzatĺak. Az események
népszenĺsítéséte az onkormrínyzat a
honlapján, facebook profilján,,civil
eseménynaptárt'' hoz létre és
működtet.

bc) minden év március 15. napjáig
nffitsa bę az ädott évľe vonatkozó
szakmai teľvét, amelyből kideľül,
hogy milyen eseményeket tetvez az
év soľán megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó
tevékenységet végez, az mermyiben
szolgáIja Józsefváros és a
j ózsefváros i lakosok érdekeit.

bd) az előzo évi tevékenységéről nffitson
be beszámolót tátrgyév május 3I.
napjáig.

be) a helyiségben az
megjelölt céloknak
bérbeadáskoľ
tevékenységet
folytassa.

a|apszabá|yálbarl
megfelelően a

engedélyezett
folvamatosan

tevékenységeket veszi figyelembe:
ca.) kozétdek mentén, a Józsefvárosban

működő onszeweződo közosségek,
továbbá múvészek és spoľtolók
pá|yázati táłmogatásfuőI szőIő
fflfoll (rV.12.) önkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezđésében
meghatáľozott közcélok elérése
érđekében tcjľténik,

cb.) önmagában is életképes, valós
telj esítméný pľodukál,

cc.) közszolsáltatási vált ki,

c.) A kedvezményes bérleti díj
megáiLapításánáI az onkoľmanyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az alábbi kľitéľiumoknak
megfelelő, Józsefváros és a józsefváľosi
po1gárok érdekében kifejtett

küldjön értesítést, meghívót aZ
Önkormrányzatnak. Az események
népszenisítéséte az tnkormányzat a
honlapján, ktizösségi poľtál profilján
,,civil eseménynaptátÍ,, hoz létre és
műktjdtet.

bc) minden 'év március 15. napjáig
nyujtsa be az adott évre vonatkozó
szakmai tervét, amelyből
megállapítható, hogy milyen
eseményeket tervez az év soľán
megrendezni, illetve a béľleményben
.milyen állandó tevékenységet végez,
az mennyiben szolgálja Józsefváros
és a józsefviárosi lakosok érdekeit.

bd) azelózo évi tevékenységéről nýjtson
be beszámolót tárgyév május 31.
napJarg.

be) a helyiségben aZ
megjeltilt céloknak
béľbeadáskoľ
tevékenységet
folvtassa.

c.) A kedvezményes béľleti đíj
megállapításánźi az tnkormányzat
TulajdonosilBérbeadói j ogokat gyakorló
bizottsága az alábbi kĺitéľiumoknak
megfelelő, Józsefváros és a józsefváľosi

érdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) kĺizérdek mentén, a Jőzsefvárosban

múkĺjdő onszeľveződő közösségek,

. továbbá művészek és spoľtolók
pá|yázati támogatásáró| sző|ő
22/f0Iĺ (rV.12.) ĺinkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében
meghatáltozott közcélok elérése
érdekében töľténik,

cb) cinmagában is életképes, valós
telj es ítményt produkál,

cc) kozszo|gáitatásl itást vált ki,

végző szeÍvezet a
feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapjrán, sajtómegjelenésein

szeľepeltesse támogatóként aZ
onkormányzatot,

bb) a legalább havi
helyiséghasználatot

rendszerességű

eseményekĺől (fogadó óra,
rendezvény, tanácskozás,

a|apszabá|yában
megfelelően a

engedélyezett
folyamatosan

következő

igénylő
gýlés,

stb.)

polgárok
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vagy eľősít meg.

24. A szakmai terv és a szakmai beszámoló
értéke|ésére és elfoeadására az
Önkormanyzat hatáskörľj ľendelkező
szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a
szakmai bizottság a szakmai tervet és
beszámolót elfogadta, ťlgy az onkormanyzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló
bizottsága a civil tevékenységhez kapcsolódó
bérleti đíjat az adott évre is engedélyezi.
Amennyiben a szervezet a kotelezettségeinek
nem tesz eleget, úgy a béľleti díj az érintett
év január 1. napjától visszamenĺĺlegesen az
aktuális forgalmi énéket alapul véve a 7, és
8. pont szerint kiszámított a nem civil
szeľvezetekľe meghatározott bérLeti díjnak
megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben
a szakmai terve, beszámolój a a|apján
bizonyított, hogy tevékenységót csak ľészben
v égezte Józsefváľos érdekében, így a béľleti
díj a fI. pontban szabá'|yozott magasabb
kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik.

25. Az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľIó bizottsága dĺinthet úgy új
bérbeadás esetén, hogy a civil tevékenységet
vé,gző szervezet tészéte a bétbeađálst, illetve
a kedvezményes béľleti díjon töľténő
bérbeadást nem engedéIyezí, amennyiben a
szervezet céIja, profilja az onkormányzat
áIta| ellátandó feladatokhoz nem
kapcsolható, vagy azt mźĺr más civil
szerv ezet kielé gítő en el|átj a.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEzÉsBĺ<

Bérbeszátmítás

29. Bérbeszámítás esetén, ha annak egyéb
feltételei fennállnak, a bérleti díj tekintetében
a 7. í||etve a 8. pontot kell alkalmazni, az
ezen pontok alapián ított bérleti

vagy erősít meg.

29. A szakmai teľv és a szakmai beszámoló
értókelésére és elfoeadására az
onkoľmányzat hatásk<jne] rendelkező
szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a
szakmai bizottság a szakmai tervet és
beszámolót elfogadta, ťĺgy az onkormányzat
TulajdonosiBérbeadői jogokat gyakorló
bizottsága az önkoľm ány zati feladatokh oz
és célokhoz kapcso|ódó tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díjat aZ adott évre is
engedéIyezi. Ameĺmyiben a szervezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a
bérleti díj az érintett év január 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi
étéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint
kiszámított a nem civil szeľvezetekľe
meghatározott bérleti díjnak megfelelő
összegľe emelkedik. Amennyiben a szakmai
terve, beszámolój a a|apján bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben vé,gezte
Józsefváros érdekében, úgy a bérleti đíj a27.
pontban szabáĺIyozott magasabb kategóriába
soľolt bérleti díjra emelkeđik.

30. Az onkormán y zat T ulajdonos i/B éľbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dĺjnthet úgy .ij
bérbeadás esetén, hogy az łinkoľmányzatĺ
feladatokhoz és céIokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szervezet tészére a
bérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti
díjon történő béľbeadást nem eĺgedé|yezi,
amennyiben a szervezet cé|ja, profi|ja az
onkormányzat őita| ellátandó feladatokhoz
nem kapcsolható, vagy azt mĺír más civil
szerv ezet kiel ég ítő en e|Iátj a.

BérŁeszána+as

i*z
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2. számú melléklet

díjba lehet a beszámítást végľehajtani,
figyelembe vévę jelen ľendelet V.
Fej ezetében foglaltakat

3I. Az új bérleti szeruőďésben és a szeruóđés
módosítása során minden esetben ki kell
kötni, hogy a béľbeadó a helyiség ríj bérleti
díjrának méťtékét meghatározhatja, ha a
helyiséget magálbarl foglaló épület előtti
közteľületen díszburkolat létesül vagy
jelentős bervházás valósult meg. A bérleti díj
nĺivelésének összegében ktilön kell
megállapodni.

ĺ;

@
38. Az tij béľleti szeruődésben és a szerzőđés
módosítása során minden esetben ki kell
kötni, hogy a bérbeadó a helyiség béľletĺ
ďíját 107o-kď megemeli, ha a helyiséget
magálban foglaló épület elĺĺtti kĺjzterületen
díszburkolat létesül vagy jelentős beruházás
valósult meg, és a bérleti díj összege nem
érĺ el a 7. és 8. pont szeľint számított
béľletĺ díj 20 ło -kal emelt összegét.
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