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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáttatásĺ Bizottság véleményezi tr

Határozati j av as|at a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testüIetnek az előterjesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Kisfalu KÍt a201'3. február 6-i Felügyelő Bizottsági ülésre elkészítette a Helyiség Bérbeadási Stratégiáról
sző|ó tájékoztatő anya9át, amelyet a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a f04ĺf0l3. (III. 04.) számĹl
hatáłrozatban elfogadott. A Bizottság fe|kérte a Kisfalu Kft-t, hogy a tájékoztatóban foglaltak, valamint az
ülésen elhangzott indítványok alapján készítse el a vonatkozó helyi rendelkezések módosítiásának tervezetét.

Az elmúlt években anemzetgazdasági szinten tapasztalható negatív folyamatok a nem lakás célú helyiségek
bérlete kapcsán is megmutatkoztak, A vm. kerĹileti helyiségeket bérlők egy.két kivétellel egyéni
vállalkozók és kísvállalkozások, tevékenységi köľük tcibbnyiľe kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység,
így hatványozottan érintették őket a gazdasági válság e|h(lrndó hatĺásai és a kereslet besziĺktĺlése. Előbbiek
miatt egyre többen adják vissza a helyiségeket a bérleti díjak kitermelhetetlenségére va|ó hivatkozássa|, ezz,el

páľhuzamosan pedig kevesebb bérbevételi kérelem érkezik be, és még kevesebb bérleti szerzódést kötnek
meg a kérelmezők.

Ezeknek negatív folyamatoknak visszaszorítása és a bérleti díj bevételek további csökkenésének
megakadályozása &dekében indokolt a nem lakás célú helyiségek jelenlegi bérleti dijainak optima|izáiá,sa,

a7Az a bérleti díj cstikkentési kérelmek rugalmasabb elbíľálása, a régen szerzódo béľlők bérleti ddainak
lecsökkentése, valamint az ríjonnan szerződők bérleti díjainak a mai kcirülményekhez jobban alkalmazkodó
megállapítása.
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A VIII. kerületi üres helyiség áIlomány tlilnyomó része felújítandó, vagy jelentősen leromlott mĹĺszaki
állapotban van, így a bérbeadórataftozó felújítások bérleti díjba történő beszámítÁsának lehetősége a bérleti
díj összege mellett kulcsfontoss á,gú az új kérelmez ók számár a.

A fentiekben összefoglalt célokat megvalósító rendelkezésekkel javasolt kiegészíteni mind az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló L7ĺfOO1. (IV. 20.)
számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mind a 224'l2oIf. (vtr. o5.) számű képviselo-
testüIeti határozatot (a továbbiakban: Képviselő{esttileti hatfuozat).

Jogtechnikai okokból új rendelet megalkotása, a képviselő.testüIeti határozat visszavonása és új hatátozat
elfogadása indokolt és szükséges, az egységes szerkezet kialakítása érdekében.

A nem lakás céljáľaszolgálő helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet af0o5. évi elfogadása
óta 104 módosításon esett át, ígyjelentős számú' kiüresedett bekezdéssel és ponttal rendelkezik, szerkesztési
hibák is fellethetők benne.

Az (lj rendeletben ezek szerkezeti áúszervezése, a módosítások során történt hibák, utalások kijavítása
megtörtént'

A rendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos, hatályon kívül he|yezésre kerülő 17lf}Os. (IV. 20.) számú
rendelethez képest:

- megszűnt a /betűjel paragrafus szźtmozás,
- abizottságok megnevezése egységes: a hatáskörrel rendelkezo bizottság,
- a szerződés megszüntetésére és a biľtokbaadásra vonatkozó rendelkezések értelemszerÍĺen rendezésre

kerültek,
- kijavításra kerültek a mondatszerkesztési hibák,
- törlésre, javításra kerültek a téves hivatkozások,
- új intézményként bevezetésre került a társbérlet intézménye,
- módosításra, illetve pontosításra került a bérleti szerzĺódéskozjegyzói okiratba foglalása
- bevezetésre keľültek olyan rendelkezések, amely a|apján az tnkormányzat által indított, bárki

számára elérhető vállalkozói programban résztvevĺík utógondozása megoldható.

A képviselő-testĺileti határozat főbb módosításai, kiegészítései
- új béľleti díj kategória keriilt bevezetésre azoka a tevékenységekre, amelyek nem kerültek

nevesítésre,
- rig1itésre került a bérleti díj megállapításáłnak szabáiya, ha olyan bérló nyújt be kérelmet, aki részére

az onkormányzat korábbarr hozzájáłru|t a bérleti szerzodés megkötéséhez, de a bér|ő a bérleti
szeruődést nem kötötte meg,

- lij bérleti díj kategória került bevezetésre a hosszabb ideje bérbe nem adott helyiségekre, múszaki
állapotuk alapjiín,

- átvezetésre került a Képviselő-testület 6612013. (n. f7.) számrĺ határozatában elfogadott módosítás,
- módosításra került a bérleti díj csökkentés módja.

Az Onkoľmányzat bárki szá,mfua elérhętő vá||a|kozói programot indított. Ebből a programból kikerülő
vállalkozások számára az Önkormányzat biztosítani kívánja azt a |ehetőséget, hogy tevékenységtiket
Józsefvárosban folytathassák tovább, és hosszti ĺávon a helyi gazdaságot élénkítsék, ezét javasoljuk

beépíteni a Rendeletbe a uírsbérlet intezményét, valamint a képviselő-testületi hatÁrozatba egy progresszív
módon meghatározható bérleti díj fizetési konstrukciót, melyek vonzővá tehetik az önkormányzati nem lakás
célú helyiségek béľlését ezen vállalkozások számáĺa.

A hatrályos Rendelet 38. $-a tarta|mazz'a a rész|ettizctés engedélyezésére vonatkozó szabályokat, azonban
mivel nem kĹil<inült el egyértelműen a bérbeadó sz,ervezet és a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
hatásköre, valamint a bérlőre, a volt bérlőre és a helyiséget jogcím nélktil hasznáióra vonatkozó szabályok'
javasoljuk az érintett paragľafus módosítását is.

Javasoljuk a képviselőtesttileti hatfuozat 8. pontjában a bérleménybenvégzett tevékenységek kiegészítését
miĺhely és sport tevékenységgel, továbbá a raktá,ĺozás és gatázs tevékenységek 6vo-os bérleti díj szorzó
kategóriá;ůia történő áthe|yezesét. A tevékenységek átsoro|ását azért javasoljuk, mert a raktározás és a
gépjármiĺtrárolás nem kereskedelmi tevékenység, és a magasabb kategórirákban aznka tevékenységek vannak,

amelyek végzése során bevétele keletkezik a bérlőnek. A gańzs cé|jára történő bérbeadás főként

magánszemé|yek részére ttirténik, ahol bevétel egyálta|án nem keletkezik.



Fentieken kívül a Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülésein elhangzott javaslatokkal is módosul a
Képviselő-testületi határozat szłivege, javasoljuk kiegészíteni az ugyanannak kérelmezőnek ugyanarÍa a
helyiségre vonatkozó több' ettérő időpontban benyújtott kérelme esetén szÍĺmítandő bérleti díjra vonatkozó
szabályokkal.

A 20If. évben került kidolgoásra a civil tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti ddára
vonatkozó szabályrendszer, amelynek gyakorlati alkalmazása során adódott az a prob|éma, hogy azon
szervezeteknek, akik már hosszú ideje rendelkeztek bérleti jogviszonnyal a kerületben, azonban a bérleti
szerződésiik koľábban a bérbeadó részéról díjtartozás miatt felmondásra került, azúj szabáiyozáłs értelmében
csak magasabb béľleti díjon köthettek új szeľzóclést, núllt a régi kedvezményes, akáľ kÖzös költségen
megállapított bérleti díjuk. Ennek kiktiszöbölése érdekében javasoljuk egy új rendelkezés beépítését, amely
bizonyos esetben nagyobb mozgásteret biztosít a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság részére a bérleti
díj megál lap ításá'nái.

A rendelet megalkoĺása az onkormányzat számára k<iltségvetési hatással nem rendelkezik, mivel olyan
rendelkezéseket nem tatta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni. A rendelet lehetőséget nyújt
arra, hogy a romló gazdasági helyzetben az Önkormányzat kedvezo' bér|óbarát bérbeadást folytasson, és
csökkentse az üres helyiségek számát.

A fentiekben összefoglalt módosításokkal párhuzamosan javaslom a ff4/20lf . (Vil. 05.) számű képviselő-
testületi batározat visszavonásátt és az új rendelkezesek a he|yiségek, telkek, dologbérletek bérbeadásának
bérleti díját meghatároző űjhatározatba történő belefoglalását is.

Az előterjesztés f . számú mellékletében a képviselő-testületi határozat szövegének a módosításai két hasábos
formában kerültek becsatolásra.

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi onkoľmányzatairól sző|ó 20Il. évi CLXXXD(. törvény
13. $ (1) bekezdés 9. pontján' a 25. $-án, valamint a |akások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésĹikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi Lxxvm. tcirvény 36. $ (2) és 86. $ (2)

bekezdésén alapul.

AhaĹáttozat és a rendelet elfogadása fedezetet nem igényel.

A leírtak megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az előĘesztés I. szám(l
mellékletében szereplő önkormányzati rendeletet, valamint ahatźrozatot elfogadni szíveskedjen.

Határozatĺ iavaslat

. . .. . . l .. .. (. . .) szőmťl Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület rígy dönt, hogy a ff4l20lf. (VII. 05.) sz'ámúképviselő-testületi határozatot visszavonja.

Hatáľozati iavaslat

. . . . . . l .. . . (. . . ) szám(l Képviselő-testtileti hatáłrozat

A Képviselő-testület rigy dtint, hogy a Budapest Józsefváros onkormányzatának (továbbiakban:

onkormányzat) Képviselő-testiilete (a továbbiakban: Kt.) az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás

cé|jíra szo|gáió helyiségek (továbbiakban: helyiség), telkek, gépkocsĹbeá,||ők, egyéb dologbérletek bérleti
díjátó|akövetkezőhatározatot(továbbiakban:hatźtrozat)hozza:

I.FE.TENT
ÁrľarÁľos RENDELI(E zÉsyr

1. A határozat rendelkezśsei a bérbeadóra kötelezőek. A bérleti díj mértékét a bérbeadó és a bérlő

megállapodása hatáłrozza meg. A határozatot az e|fogadásának napjá.tó|, a folyamatban |évő, még el nem

bíľált kérelmek esetében kell alkalmazni.



2..Ahatározathatőiya az tnkormányzat tulajdonában álló minden, bérbeadás rítján hasznosított helyiségre,
telekre, gépkocsĹbeái|óra, egyéb dolog bérletre kiterjed, kivéve a HVT területeň lévő és az onkotmánizat
költségvetési szervei által bérbe adott bérleményeket'

3. A határozatot _ az abban meghaLározott kivételekkel _ a meghozata|a e|ótt és azt követően kötott vagy
módosított bérteti szerződések esetén egyarántalkalmazni kell, ideéľtve ahatározatmeghozatala uLán erclrá,lt
bérbeadói hozzájfuu|ás iránti kérelmeket is. Ennek megfelelően a határozat alapján kell megállapítani a
helyiségbért:
a) új bérleti szerződés esetén,
b) ha a hclyiségek béľbeadásának feltételeiL s:tzbúl|yozó ľendelet szeľint a bérbeadói hozzáljáru|álsának vagy

más ĺinkormányzati döntésnek az a fe|téte|e, hogy a bérlő a bérbeadó áItal meghatfuózoft bérleti dryät
elfogadja,

c) határozatlan idejű bérleti szerződés határozott időre szóló szerződésre való módosítására irányuló bérloi
kezdeményezés esetén.

4. A jelen határozatban szabályozott esetekben ahatfuozat alapján kell kezdeményezni a bérleti szerződésben
Í o gzÍtett bérl eti d íj me gál l ap ítás át és mó do s ítását.

Fogalom meghatározások

5 . A hatfu ozat a|ka|mazálsában :

a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség beköltözhető forgalmi értéke a|apján meghatźtozott teljes, egy
évľe vonat,kozőbéfleti díj AFA nélküI számított (nettó) összege,

b) a telek bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapján meghatározott összeg,
c) gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapján meghatározott összeg,
d) az egyéb dologbéľlet bérleti díj alapja: a dologbérlet funkciója alapján meghatározott összęg,
e) forgalmi éĺték megáIlapíĺásának időpontja:

ea.) új bérleti szerződés esetén a bérbeadásról való döntés időpontjában érvényes aktuális beköltözhető
forgalmi érték,

eb.) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabál|yozó ręndelet szerint a bérbeadói hozzájáru|á,sának
vagy a bérleti jogviszony keretében más bérbeadói döntésnek az a feltétele, hogy a bér|ő a
bérbeadó á|ta| meghatározott bérleti díjat elfogadja, az ezze| kapcsolatos <inkormányzati
jognyilatkozat kiadásáról való döntés iľánti kéľelem előterjesztésekor érvényes aktuáIis
beköltözhető forgalmi érték,

ec.) határozatlan idejÍĺ bérleti szptzodés határozott időre szóló szerződésre való módosítáĺsára irányuló
bérlői kezdeményezés esetén, az ezze| kapcsolatos önkormányzati jognyilatkozat kiadásátó| va|ó
dtintés iránti kérelem előterjesztésekor érvényes beköltözhető forgalmi érték.

aktuális beköltözhető forgalmi éÍték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más a használati joggal
nem terhelt - illetve az i|yenjogokat figyelmen kívĺ.il hagyva - és helyiség üres (kiürített) áIlapotában _
illetve tires (kiĹirített) állapotát fę|téte|ezve _ megállapított forgalmi értéke.
A forgalmi érték az tnkormány7Ät áL|ta| megállapított" évente aktualizált, becsĹilt érték, ame|y értéken a
helyiségek az onkormányzat va1yoÍIkataszterében szerepelnek. Kétség esetén _ amennyiben a bérbeadó
a nyilvántartott forgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli meg - soron kívüli értékbecslés e|végzése
sziikséges.
A forgalmi értéket az onkormányzat tulajdonában álló nem |aká.s cé|já,ra szotgá|ó helyiségek eladásának
feltételeiÍől szóló rendeletben foglaltak szerint kell meghaĺározni. Az értékbecslés költségeit az
onkormányzat, illetve az áůtalraa bérbead.ással megbízott vagyonkezeló szervezet viseli.
rendeltetés: az ahaszĺáiati cél, amelyre a bérbeadás tö'rtént, vagy amelyre kérikazt,
kereskedelmi alapelláĺás: az élelmiszerá',ĺasítÁs és az é|e|miszer jellegu vegyes tizlet, ha a béľlemény
hetvenö,t sz,áza|ékát meghaladó hányadát ilyen tevékenység céljára használják,

Đ egészségügyi tevékenység: a gyógysznr, gyógynövény iárusítás, illetve a gyógyászati segédeszköz
kiskereskedelem is,
a lakossági kisipari szolgáltatás: ah'lzáró|ag lakossági fogyasztók számáta történő szo|gá|tatás,
raktiár: az a belyiség, amely a hatá,rozat 8. pontjában felsorolt tevékenység cé|jára szolgáló helyiségen
(helyiségcsoporton) kívĺ'il található és kjzáltó|ag raktáłozás cé|jálra alkalmas,
telek: felépítménnyel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvrántartásba önálló helyrajzi számma| bejegyz.ett,
körtilhatrárolt ingatlan, 
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s)
h)

j)
k)

r)



m) gépkocsĹbeálló: telken vagy lakóház ldvarán kialakított, kizárő|ag gépjármű táro|ására alkalmas beálló
hely,

n) egyéb dologbérlet: óľiásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla,
o) a helyiségbenvégzett tevékenységet annak alapján kell megállapítani, hogy a helyiséget milyen célra

adták bérbe, illetve a helyiségbeľ az elhelyező hatóság, illetve a bérbeadó milyen tevékenységet
engedélyezett,

p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj megál|apítá,sáná'|
azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont szerinti magasabb bérleti díj
igényelhető,

q) IIVT teľüleľ az onkormányzat helyi väros-ręhabtlitaclós terület kijelölésérol és a területen a
rehabilitáció megvalósításáról szóló 3uf00|, (X. f6.) számű rendeletében meghaüírozott város-
rehabilitációs terület.

r) önkormányzati feladatokhoz és céIokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeÍvezetet: az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséľől és támogatásáról szó|ó 2O|I,
évi CLXXV. törvény hatálya a|átartoző civil szervezet vagy a lelkiismereti és vallásszabadsáęjogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási ktizösségek jogállásáról f0I1. évi CCVI. törvény
hatálya a|á tartoző egyház vagy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzattaI
kĺĺzszolgáltatási szęrzodéses kapcsolatban álló szeÍvezet.

s) helyiség műszaki állapotának kategóriái: kiváló (5), jó (4), közepes (3), rossz (2), nagyon rossz (1),
amelynek részletes feltételeit a jelen határozat. melléklete taĺĺa|mazza.

t) szociális fe|zárkőztatást, oktatást, foglalkoztatást végzo szęrvezet: józsefvárosi bejelentett lakcímmel
rendelkező személyeket foglalkoztató, Józsefváros területén legalább telephellyel rendelkezo gazdasági
válIalkozás

6. A bérlemény fizikai, építészetijellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakra egyebekben az oTÉK
meghatát ozásait kell f igyelembe venn i'

II.IłEJEnT
A BÉRLETI DÍJ NIEGÁLLepÍľÁsÁn,q' voNATKozo sznpĺrvor

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt: más határozata szerint aktua|izá|t
beköltĺjzhető forgalmi értéke szo|gái. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására, versenyeztetés vagy
pá|yánat ritján kerül sor, a minimális bérleti ddat a helyiség Ápe' nen<uli bekölttizhető forgalmi értékének
80 %o-át alapul véve kell meghatározni. Nyilvános páůyáztatás esetén önkormányzati érdekből a minimális
bérleti díj a beköltcizhető forgalmi érték 80 %o-ná||ĺ'lsebb értékben is meghatározható azzal,hogy ez az érték
nem lehet kevesebb a beköltözhető forgalmi érték 50 vo-ná'|. Amennyiben a páiyázatban a bérbeadás sorián

végezhető tevékenység nem kerül meghatá,rozálsra, úgy az a|ap bérleti díj éves méltéke a helyiség Áfa nélküli
beköltözhető forgalmi énékének a8 %o.a.

8. a) A helyiségben végzstt alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a k<ivetkezők szerint
vá'|toztatható:

B érleményb en v égzett tevékenység

Italbolt' j átékterem, szex-shop
Vendéglátás, ipari tevékenység
Élelmiszer kiskereskedelem szesaárusíĺással
Kereskedelem (üzlet, internetes kereskedelem)
Egészségĺigyi magánpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszízs és
fogyasztószalon

Bérleti dd a nettó
forgalmi érték

arányálban:

25 7o

lf 7o

I0 Vo

87o
87o

Kölcsönző, nyilvános internet-szolgá|tatás 8 7o

koda, bemutatóteľem 8 cľo

Szeszmentes vendégláĺás 6 7o

Kereskedelmi a|apel|átźls (élelmiszer, élelmiszer jellegrĺ vegyes uz|et) 6 7o

szęszárusítás nélkiil
Népi iparművészetĹ, képzőmuvésznti-, kultúrcikk kiskereskedelem,



könyvárusítás
Raktározás, gaútzs, miĺhely

Közművelődési, oktaĺási, szociális és sport tevékenység, műterem, kiállító
terem, mlizeum, szíĺú:rź.z, próba-, torna- és tĺíncterem, klubhelyiség,
Lakossági kisipari szolgáltatás (pl.:fodrászat' kozmetika, műkör<ĺmépítés,
varroda)
Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionálĹ termékek és
lábbeli, villamos és híradástechnikai, sa4mítástechnikai, kĺizsziikségleti
cikkek javítása;|átszerésznti és optikai eszközĺik javítása; fogtechnika; órá- és
ékszer jav ítáts ; mo s ás, vegyti sztítiís, tex ti l fe stés ;
Trafóház, vízóra-és gáłzfogadő, valamint WC helyiség
Jelen pontban nem nevesített, szeszárusítást nem tarta|mazó tevékenységi
körök esetén
Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó
25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti
díjat, a hetyiség Ápa nemtli beköltözhető forgalmi értékének 80 vo.átalapul
véve kell meghatározni.
Ures, legalább ĺf hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a helyiség ÁFA
nélküli beköltözhető forgalmi étékének 70 vo-át alapul véve kell
meghatározni.
Üľes, legaláLbb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a béľleti díjat, a helyiség ÁFA
nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének 50 %o-át alapul véve kell
meghatáľozni.

67o
6Vo

6 cľo

6Vo

6?o

fVo
87o

b) Telek béľleti díja:
- Palot3-negyed, Népszínház-negyed, Csarnok.negyed és Józsefváros központ-negyed: nettó f00,-

Ftlm"lhó
- Magdolna-negyed, orczy-negyed, Szigony-negyed: nettó 150,- Ftlmzĺhó
- Tisztviselő telep, Ganz-negyed, KerepesĹnegyed, Századosúti negyed: nettó Ifí,-FtlmzIhó

c) Gépkocsi-beálló bérleti díja:20|3. évben nettó 6.368,-FtIhó, majd ezt követően fo|, . évto| éyente az
infláció méľtékével növelni kell.

d) Egyéb dologbérlet bérleti díja:
- óriás plakát 2013. évben 17.328,- Ft/hó, majd ezt kĺivetően 2014. évtő| évente az infláció mértékével

növelni kell.
- falraszerelt kiľakat, reklámtiábla, neon reklám: nettó 2.000, -Ft'tmz|hó (min. 1 m2)

9. Új bérbeadás esetén a fentiek szerint meghatározott alap bérleti díj méľtékét kell felajánlani, illetve
versenyeztetés esetén amennyiben apályánat kiírásakor a veľsenyeztetett helyiségben végezhető tevékenység
meglatározásľa kerĹil, alap bérleti ddként meghatározni. A jelzett értékek irányadóként funkcionálnak, a
bérleti díj mindig az a mérték, amelyľől a bérlővel megállapodás kĺithető. A bérlő áital. fizetendő bérleti díj
legkisebb ménékét jelen határozat V. Fejezete szabályozza.

10. Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanannak a helyiségre vonatkoző több eltérő időpontban benyújtott
kéľelme esetén a legkorábban benyújtott kérelem időpontjában irányadó szá',mított bérleti ddat kell rész,ére a

későbbiekben is felajánlani.

ĺ 1. Új bérbeadiásnál, amennyiben a bérlő a kertiletfejlesztési céIok ktizött meghatärozott tevékenys égetklván
a helyiségben folytatni, éshatározott idejiĺ, minimum 48 hónapra szóló bérleti szerződést köt, a fizetendő
bérleti díj météke a hatáskörre| rendelkező bizottság döntése a|apján évente ncĺvekvő mértékben is
meghatá',tozható. A bérleti díj mértéke az első 12hónapban a7. és 8. pont a|apján számított bérleti díj 50 7o-

a, a második 12 hónapban.I57o-a, majd a 24. hónapot követően a számított béľleti díj összegére emelkedik.
Erről a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezetjavaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
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jogokat gyakorló bizottsága hoz dontést. Az erre vonatkozó megá||apodást a béľleti szerződésnek
taľtalmaznia kell.

!2. us bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető helyiség kertĺ|
bérbeadásra, amelyre legalább egy éve neln érkeżett bérbevételí ajánlat' vagy éíkezett, de hasznosítása a 8.
pont alapján számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az 5. s) ponfu;ň megáIlapított 4-es vagy annáI
alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a béřleti d(i mértékét a mindenkoľi közös tcĺlrceg össze-gen kell
megá|lapítani.

13. Ui lrélbcadásnál, ha olyan utcai bejżĺratű földszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve
nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkezstt, dę hasznośmsá a 8. pont alapján számílott béřletĺ díjoí nem
lehetséges, továbbá 3-as vagy annál alacsonyabb kategóriába besôrolt állapotú, a béľleti aĺ1 měrrcret a
mindenkoľi közös költség összegén kell megáliapítani.

la. ^ 
ĺ2. és 13. pontok a|apjáłn töľténő bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség felújítását saját

költségen, továbbá a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően sem élhet bérbeizámítással, éš a
felújítás költségét semmilyen jogcímen nem kovete|heti azonkormány zattő|.

15. Új bérbeadás esetén, .a |2. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmező nyilvános,
bárki számára e|érbeto onkormányzat á|ta| indított vállalkozói programban vett részt, széi<ľrelye a
Józsefvárosban található és hatáĺozott idejű, minimum 60 hónapra szoló-bérleti szerződést ktit, a fizetándo
bérleti díj mértékét az első 24 hőnapban a mindenkori közös költség IO vo-kat növelt étékének megfelelo
cisszegben kell meghatározni, majd ezt követően a bérleti díj mértéke a 7 . és 8. pont alapján számítottĺéľleti
díjra emelkedik.

1'6. a) Amennyiben olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó részére torténik a bérbeadás, amely
józsefvárosi lakosok oktaĹását, foglalkoztatását, szociális fe|zárkóztatását elősegítő oktatáśi
tevékenységetvégez minimum I2-I9 fó részére, a bérleti díját a 7. és 8. pont alapján számított bérleti
díj 75 %o-án,20 fő felett pedig a7 . és 8. pont alapján számítottbérleti díj 65 vo-ánkell megállapítani.

b) A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy abér|ő negyedévente köteles abétbeadó felé megŔtildeni az
oktatottak, fog|alkoztatottak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a lakcím-nyilvántartón keresztĺil a
Humánszolg á]tatáłsi Ügyosztály ellenőriz.

c) Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak számának n<jvekedése, cstikkenése
miatt váł|tozik, rigy a kedvezmény mátéke az a) pontban foglaltaknak megfelelően változik a bér|eti
jogviszony fennállása alatt.

d) Amennyiben abérlő a b) pont szerinti beszámolási kötelezettségének egymást kcivető két alkalommal
felszólításra sem tesz eleget úgy a kedvezménytelveszti.

trI. FEJEreT
A I{ELYIsÉG BÉRLETI DÍI MóDosÍľÁsÁnĺ. voNATKo zi tvrec ÁĺĺAPoDÁs

|7. Ha helyiségek bérbeadásának feltétęleit szabályozó tĺnkormányzati rendelet szerint a bérbeadói
hozzájá,ru|ásnak vagy más _ a bérlő által kezdeményezett - <inkormrányzati döntésnek az a feltétele, hogy a
bérlő a bérbeadó által igényelt bérleti díjat elfogadja, a bérbeadó akkor kezdeményezi abérleti szerződésben
(módosíüásában) rögzített bérleti díj módosítását, ha a bérlői kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem
éri e| a 7. illetve a 8. pont alapján szÁmítottbérleti d(jat.

18. Ha a jelen pont alkalmazÁsáva| megállapított bérleti díj a bérbeadóihozzátjárulás vagy más - bérlő áita|
kezdeményezett _ önkormányzati döntésre tekintettel már korábban e|érte a 7. illetve a 8. pont alapján
számított bérleti díjat, az ríjabb bérbeadói hozzájárulás vagy - más bérlő á|tal kezdeményezett _
ĺinkormrányzati döntés esetén, a bérbeadó abér|eti d(i módosíüísát nem kezdeményezi. Az ilyen mértéket
elérő bérleti d(i csak va|orizáció útján kerül emelésre.

19. A bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezetjavaslaĺára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apján a bérbeadói hozzájá,ru|ásta vagy a szerződés módosítására -
beleértve a bérleti díj felülvizs gát|atát is - irányuló bérlői kérelem esetén, ktĺlónösen, ha a kérelem a kérelem
indokaként előadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhet ń a váłl|alkozásta, a 7-t7. pontban foglalt
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szabályoktól el lehet térni, és az egyébként igénylendő béľleti díjnál legfeljebb 50 %o-ka| alacsonyabb
összegű bérleti díjról is meg lehet állapodni - vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi
körülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti díj összege legalább 15 vo-ka| meghaladja a7. és 8. alapján

számított bérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideértve azt is, ha a bérlő jogutódláss a| szerzettbérleti

jogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányáľla.

IV. FEJEET
A IIELYISÉGBÉR Áľnmľverl DŐSZAKRA VALo CsoKKENľÉsE

f0. A helyiségbér átmeneti időszakra, amíg az akadály fennáIl, a bérbeadással megbízott vagyonkezelo
szeÍvezetjavaslatiára az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dtĺntéśe alapján
ktilönösen az alá.řlbijogcímeken legfeljebb 50 %o-ka| csökkentheto, amennyiben azok nę^ u, onkormányzat
felelősségi k<jrében merülnek fel:

a) az épületen vagy a kĺjzterületen végzetÍ.építési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség áta|akítása vagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt.

2r.
a) A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vá|lalkozó gazdálkodásában beállt negatív vá.|tozás miatt -

ktilönösen: igazo|ható árbevétel csökkenés, veszteség, káľesemény, betegség - a helyiségbér mértéke
hatálrozat|an időtanamĺa szóló béľleti szerződés esetében legfeljebb 36,hatfuozott idejű bérleti szeľződés
esetében legfeljebb 24hőnapra,vagy a bérleti jogviszony végéig a béľbeadással megbízott vagyonkezelő
szervezęt javaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése
alapján legfeljebb 50 %o-I<aI csökkenthető. A kére|em megalapozottságát aZ tnkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló bizottsága v izsgáija.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatározott esetben nem hosszabbítható meg a leját bérleti
szerződésben meghatározott feltételekkel a béľbeadási rendelet 29.$-a alapján, hanem a bérteti díj
mértékéról a Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló bizottsága dönt.

2f.Ha vendégláĺás, kereskedelmi, Iakossági kisipari szolgáltatás, raktátozÁs, garázs, gépkocsi-tráľolás céljára
szolgáló bérlemény, telek bejárata előtt az épületen, vagy a közterületen nem az onkoľmányzat
megbízásáiJoó| végzett, építési, szerelési munka va1y az épületen végzett munka a béľlemény megkize|ítését
gátolja, a bérleti díj a bér|o kérelmére legfeljebb a bérleti díj 50 ?o-ig mérsékelhetó ana az idótartamra,
ameddig az em|ített akadály fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátolják, hogy a
helyiségben végzett üzleti tevékenység bizonyíthatóan háLtrányt szenved, a megállapított bérleti díj ötven
szálza|élrĺlrál nagyobb mértékben is méľsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj bevételt a
kivitelezőtő|la kivite|ezó megbízójáttól kell kérni. E ľendeĺkezést lehet alkalmazni akkoľ is, ha a bérlő a
helyiségetabérbeadóhozz,ájáru|ásáva|áúa|akítja,vagyfelújítja.

23. Ha új bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a korábbi használattól eltérő tevékenységet kívánnak
folytatni, a bérlő á!|ta| fizetendő bérleti díj cisszege átmeneti időszakľa legfeljebb 50 %o-kal csökkenthető,
ennek mértékérőI bérbeadással megbízott vagyonkezelő szaÍYezet javaslatára az onkormányzat
TulajdonosilBérbeadóijogokat gyakorló bizottsága dönt.

V. FEJEruT
A F|ZETENDŐ BÉRLBľI DÍr LEGKISEBB ľĺínľÉxr

u. A fizetendő nettó bérleti dii egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat áltat
társasházi kĺizös és egyéb köItségként kifizetett összeg, ideértve a [V. és vI. FEJEaT a|ka|mazásá,nak
esetét, tová,bbábármilyen, a bérleti díjaténntó kedvezmény esetét.

f5. Ha a helyiség nem tĺársasházban van, a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó cĺsszege nem lehet
kevesebb, mint az onkormányzat á^|tal a bérbeadói feladatok keretében a helyiségre fordított költségek két



éves átlaga, ideértve az éptiletre fordított költségeknek a helyiségre jutó részét és a IV. és VI. FEJEreT
alkalmazásának esetét is, továbbá bármilyen, a bérleti díjat ériĺltő kôovózmény esetét.

VI. FEJEAT
oNKoRľĺÁNYZATIFELADATo KHoZÉs cÉrornoz KAPcsolioi TEVÉKENYsÉoBľ vÉczo

snRVEruTEK KEDVEZIVIEI\ľYES gÉRLBrl oÍJ,Ą

26' onkormáĺnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezet részére torténő
bérbeadásnál az onkormő'nyzat Tu|ajrtonosiiBértnadói jogokat gyäkoilo bižottsága az illetékes szakmai
bizottság javaslata alapján kedvezményes bérleti díjathatź,rozhat meg, az a|ábbitatelorĺet szerint.
a) a bérleti dd éves mértéke a helyiség Áľ,ł nelnĺi beköltĺĺzhető řorgalmi értékének a 4 vo-a, amennyiben

a s7trvezet havonta lega|ább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Áľ.ł nelnili beköltözhető foigalmi értékének a f vo-a, amennyiben

a szeÍvezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
c) a bérleti díj méľtéke a mindenkori közös költséggel vagy tizemóltetési kĺlltséggél megegyezó összeg,

amennyiben a szervezethavonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet.

27. a) A' kedvezményes bérleti díj megadásának előzetes feltétele, hogy azonkormányzat illetékes bizottsága
igazol'ja, hogy a legalább 1 éve bejegyzeĹt és műkĺidő tinkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végzo szervezet Józsefváros lakossága érdekében látja e| a tevékenységét,
amelyhez a civi| tevékenységet végző szervezetnek be kell csatolnia a b') pontban körülíľt szakmai
beszámolót, valamint szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá, hogy azönkormányzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szevezeta következő feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasznáIatot igénylő eseményekľől (fogadó óra, gyűlés,

rendezvény, tanácskozís, stb.) ktildjön értesítést, meghívót az onkormányzatnak. Az események
népszenĺsítésérę az onkormányzat a honlapján, közösségi poľtál profilján ,,civil eseménynaptárt''
hoz|étre és működtet.

bc) minden év máľcius 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkoző szakmai tervét, amelybol
megállapítható, hogy milyen eseményeket tęrvęz az év során megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok
érdekeit.

bd) az e|ózó évi tevékenységéről nyríjtson be beszámolót ĺárgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabá|yálban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedéIyezett

tevékenységet folyamatosan folytassa.
c.) A kedvezményes bérleti dii megállapításanál| az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló

bizottsága az alátbbi kritériumoknak megfelelő, Józsefváros és a józsefvárosi polgiírok érdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) kizérdek mentén, a Józsefvátrosban működő önszerveződő közcisségek, továbbá miĺvészek és

sportolók pá'|yázati Łámogatásáról szóló f2lf0l1 (N.12.) önkormányzati rendelet 2. $ (1)
bekezdésében meghatározott közcé|ok elérése érdekében történik,

cb) önmagában is életképes, valós teljesítményt produkál,
cc) közszolgáitatási kapacitĺást vált ki, vagy erősít meg.

f8. Tsj bérbeadás esetén az a|ap bérleti dij éves mértéke a helyiség Áre nolttili beköltözhető forgalmi
értékének a 6 ?o-a. Amennyiben a szr:Ívezfrt a 27. pont szerinti első éves beszámolrójátt a szakmai bizottság
részére benyríjtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefviíros, valamint a józsefvárosi lakosok érdekében
folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fliggvényében a f7. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti
mértékľę módosíthatja, a bérleti szeruodés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

f9. A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására az onkormányzat hat.áskörrel
ľendelkező szakmai bizottságajogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót
elfogadta, úgy az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága az onkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évrę is engedélyezi.
Amennyiben a szeÍvezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget úgy a bérleti díj az érintett év január L.
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napjától visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem
civil szervezeteh,ĺe meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve,
beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváros érdekében, úgy a
bérleti díj a26. pontban szabályozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik.

3o. Az onkormányzat Tuĺajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága d<inthet úgy .íj bérbeadás esetén,
hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végz(3 sz'eÍvez,ęt részére a
bérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadást nem engedé|yezi, amennyiben a
szc'rvezet cétja. profilja az onkoľmáłnyzat át\t.a| e||átanĺló felaĺlatokhoz nem kapcsolhatô, vagy azt már más
civil szeľvezet kielégítr5err ellátja.

A BÉRLETI oĺ,nĺecĺJl#l"ffio JoGosI.ILT EGYsÉG

31. Ha a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséről, vagy bármilyen más bérleti díjat érintó
kérdésben bérbeadói döntésľe van szükség a bérbeaďíssal megbízott vagyonkeze|ő szqvezet javas|atára az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogókat gyakorló bizottsága jogosuit dĺĺnteni.

3f. Ha a bérlő és a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet közĺitt a bérleti díj mértékéről és
megfizetésének titemezéséről, illetve bármilyen más bérleti díjat érintő kérdésben vita alakulna ki, a
bérbeadó érvényesítendő álláspontjárő| az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
dönt.

33' A Képviselő-testület d<int az első bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséről, ha a bérlo
személyét a Képviselő-testület jelölte ki.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKBzÉsBK

A va|orízáciő

34. Abér|eti díjról (vagy módosíĺásáróI) való megállapodás során _ függetlenül attól, hogy az milyen okból
történik _ minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az űjbérleti díjat_ vagy ha a bérleti
díj nem módosul a jövőben afizetett bérleti díjat_ a következő évtol, évente január 1-jétől a KSH áł|ta| az
e|őz'o évre vonatkozón kijzzétett fogyasztói árindex mértékével növelten fizeti. Amennyiben a bér|ő a
közüzemi- és kĹiltinszolgáltaĺísi ddak összegét a Bérbeadónak fizeti meg, évente január l-től a Fĺjvárosi
Közgyűlés á]tal' a tárgyévre meghat'iározott áron számított díjakat fizeti meg. A bérlőnek írásban nyilatkozatot
kell adni arról, hogy ezenbér|eti-, közĹizemi. és kĹilönszolgáltatási d(j emelést ellenvetés nélki'il elfogadja.

35. Az új bérleti szerződésben és a szerződés módosítása során minden esetben ki kell kötni, hogy a

bérbeadó a helyiség bérleti díját 10 vo-kal megemeli, ha a helyiséget magában foglaló épiilet előtti
kĺ!ĺeriileten díszburkolat létesül vagy jelentős beruházás valósult meg, és a bérleti díj ĺĺsszege nem éľi e| a7 '

és 8. pont szerint számított bérleti díj f0 %o.ka| emelt összegét.

Egyéb szabályok

36.Pá,,|yőzatesetében azt,adíjmérIśket, amelynek azeme|ésére ajánlatot lehet tenni, apályázati kiírásról való
döntés során kell meghatá',rozni, Pá|yázat esetében a nyertes által ajánlott bérleti díjat kell a bérleti
szerződésben r ö gzíteni.

37. Ha a bérleti szerzőđés időtartamhoz köti a bérleti d(j módosításáú, ajelen haĺározat szerinti bérleti dii
módosíĺása előzetes értesítés nélktil végrehajtható.

MelIéklet
A nem lakás céIjára szolgáló hetyÍségek míĺszaki éľtékelésének szempontjaĺ:
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(Đ kiváló műszaki állapotú leefeliebb 5 éven belül felúiítotĹ
Kisebb javíĹást igényel a költség nem haladja mee az 1m2 eső bruttó: l0 000.- Ft fajlaeos
k<jltséget illetve a helyiség értékének t0 7o-át.

o felszereltsége; gépészeti beľendezési ĺárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és
szerelvényei víz-gáz, csatorna, fíĺtés, műszaki állapota megfelelő iĺletve 5 éven belül
felúj ítása megt<irtént áttvizsgál|ás, beüzemelés.

o kcjzmű mérőórák szabványosak (vízóra, gázoravillanyóra)
o a|izatbęton, lépcső, vakolat javítástnem igényel
. nyílászálrók felújítva,
o burkolatok javítás
o fűtésjó

tisztasáei festést ieénvel

(4) ió
Javítást igénvel a kĺĺltség nem haladja mee az 1m2 eso bruttó: 20 000.- Ft fajlagos költséget
illetve a helyiség értékének 20 7o-át.

o

a

a

a

a

a

felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos há|őzat és
szerelvényei víz-gáz, csatorna, futéshá|ózat felĺilvizsgá|ata javítása beüzemelése szükséges.
kcizmű mérőórák szabványosak (v ízőr a, gázőr a v il lanyóra)
vakolat javíLás, alj zatbeton Vagy lépcső javítás
nyí|ászárőkjavítása
burkolatok javítása
festés, mázolás
fútés átvizsgálás betizemelés
kĺsebb felúiíĹást ĺgénvel

(3) kłizepes
Felújítást ieényel a költség nem haladja mee az lm, eső bruttó: 40 000.- Ft fajlaeos kdltséget
illetve a helvisés étékének 40 vo-át.

felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szeľelvényei, elektľonos hálózat és

szerelvényei cseĘe, víz-gźn, csatorna, futéshá|őzat felújítása szĹikséges.

közmtĺ mérőórákszabványosítása mérőhely kialakítása (vízóra, gázóra villanyóra)
vakolat javítiás, aljzatbeton vagy lépcső javítás

szigetelés javíĹás

nyí|ász,árók javítása
burkolatok javítása vagy rész|eges cseĘe
festés-mázolás
fűtés javíĺís tizembe helyezés
naevobb felúiíüíst ieénvel

(2) ľossz miĺszakÍ állapoh'i

költséget illetve a helyiség éľtékének 60 7o-át.

o felszereltsége; gépésznti berendezési ĺírgyak és szerelvényei, elektronos háLózat és

szerelvényei cseĘe, víz-gáz, csatorna, frĺtés hálózat cseĘe szükséges.
o Közmiĺ mérőórák szabványosít'ása mérőhely kialakíĺása (vízóra, gázóra villanyóra)
o vakolat csere, aljzatbeton vagy lépcső javítás
o nyí|ászátók cseĘe
o burkolatok cseĘe
o festés, mázo|ás
o szigetelés
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o fíĺtés felújítandó
ielentős felúiíĹást igénvel

(1) naevon ľossz műszaki állapotú
teljes felújíĹást igényel a költség mee hatadja az 1m2 eső bruttó: 60 000.- Ft failagos ktiltséeet

illetve a helyiség étékének 60 7o-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezési táľgyak és szerelvényei, elektronos háIózat és
szerelvényei cseréje, víz-g,áz, csatorna, fűtés hílózat cseĘe szĺikséges.

o Közmrĺ mérőórák szabványosítása mérőhely kialakítása (vízóra' gázoravillanyóra)
o vakolat csere, aljzatbeton vagy lépcső csere
. nyí|ászárókcseréje
o burkolatok cseĘe
o festés, mázo|ás
o szigetelés
o nincs fűtés

telies felliiíĹást ieénvel

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. június 12'
A dtintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: KÍsfalu Kft.

Budapest, foI3. május f3.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgató

Tcirvényességi ellenőrzés:
RÍmán EdÍna

jegyző"","2:W
a|jegyző

Melléklet:
1'.számú' melléklet:
2.számú' melléklet:

rendelet tęrvęzgt
hatfu ozat kéthasábos, klzá,r ó|ag a módosuló részeket összehasonlító formában
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l. számú melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ onko rmányzat Képviselő.testületének

.....12013. (....) tinkoľmányzati ľendelete

az Önkoľm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szollgátl(l helyĺségek
béľbeadásának feltételeĺről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefviáĺosi tnkormĺányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (f) bekezdésében foglalt feladatkörében eljáľva, a lakások és helyiségek
bérletéľe, va|amiĺt az elidegenítésĹikĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóIő L993. évi
LXXVII töľvény 36. $ (2) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a következő ľendeletet
alkotja.

I. FEJEZET

Ál-r,ą.I-ÁNoS RENDELKEZÉs EK

A ľendelet hatálya

1. $ (1) E rendelet hatálya az onkormáĺyzat tulajdonában át\őbérbeadás útján hasznosított és

hasznosítani kívánt helyiségekľe (a továbbiakban: helyiség) teľjed ki.

(f) Abérbeadó a bérbeadói jogok gyakoľlása és kötelezettségek teljesítése során a Ltv., a Ptk.
és e rendelet alapjrán ktjthet megállapodást és tehet jognyilatkozatot.

(3) A béľlő veľsenyeztetés útjan történő kiválasztásfua a 7. $-t és az onkoľmányzaÍ.
veľsenyeztetési szabáiyzatáróI szóló képviselő-testĹileti hatátozatot kell alkalmazni. A
helyiségek bérbeadása kapcsán a jelen ľendeletben nem szabályozott kérdésekben a Budapest

Józsefváľosi Önkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló rendelet előíľásait is alkalmazni kell.

(4) A hetyiség bekölttiz}rető foľgalmi értékének meghatáĺozására az onkoľmányzat ingatlan_

vagyonkatasztere szolgál. Amennyiben a vagyonkataszterben szeľeplő éĺték a hasonló

helyiségek értékétó| eltér ingatIanforgalmi értékbecslést kell készítęni, amely elkészítésére és

az értékbecslés felülvizsgálatőĺa az oĺlkotmányzat tulajdonában lévő nem lakás céljĺáľa

szolgíllő helyiségek elidegenítéséľevonatkozó önkoľmányzati rendeletet kell alkalmazni.

A béľbeadóĺ jogok gyakoľlása és a bérbeadóĺ kłĺtelezettségek teljesítése

2. $ (1) A Kt. _ a ľendeletben meghatőrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _

<lnkoľmányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pérzngyi Bizottságát (a

továbbiakban: a haĺ,ásktirrel rendelke ző bizottsőtg) jogosítja fel.

(2) Arendeletben szabályozotÍ hatásköri rendtől és béľbeadási feltételektől nem lehet eltéľni.



t. számú melléklęt

(3) A Kt. a Rév8 Ztt-velkotött megállapodásban ľögzítheti a FIVT területén a Coľvin Szigony
Progľam Kerctszerződésének hatáIya a|á tartozó ingatlan esetében az onkormányzat
megbízottjaként eljá,ĺó Rév8 Zrt. feladatait az elbontásra kerülő épületekben lévő helyiségek
esetén, ideértve a béľleti szerződések megszüntetésének, valamint a helyiségek birtokba való
visszavételével kapcsolatos feladatokat is. A megállapodásban rogzíthetok a HVT teľületén
lévő helyiséghaszná|ők elhelyezésével és e helyiségek kitiľítésével kapcsolatos feladatok is.

(4) A Képviselő-testület és a hatáskcjrľel ľende|kezó bizottság feladatukat a Polgáľmesteri
Hivatal, valamint az onkoľmźnyzatés a vagyonkezelő szewezetkcĺzötti megbízási szerződés
keretei között, a bérbeadó szeÍvezetközreműködésével látják el.

(5) A bérbeadó szetvezet akkor jogosult a rendeletben meg}latározott jognyi\atkozat
megtételére, ha erre a jelen rendelet, az onkormányzatta| kötdtt megbízási szerződés, vagy a
béľbeadói döntés fe|hata|mazza.

(6) Változás estén a bérbeadói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos megbízástő|, a
megbízott szervezetről, elérhetőségérőI és helyiségekkel kapcsolatos kötelezettségei lényeges
elemeiľől a bérlőket az onkoľmányzathonlapja és a Józsefváľos c. lap ítján, illetve egyéb, a
tájékoztatálscéljánakmegf elelőmódontájékoztatĺikell.

(7) A bérbeadói dcjntéssel kapcsolatos előteľjesztést és javaslatot a bérbeadó szervezetkészíti
el és terjeszti a béľbeadói jogkör gyakorlója elé.

(8) Ha a javaslat ellentétes a korábbi dtjntéssel, a bérleti jogviszony ügyében akkor lehet
dönteni, ha a koľábbi döntés előbb vagy egyidejűleg megváitoztatásra vagy visszavonásra
kerül.

(9) Az (1)-(8) bekezdés nem érinti a Kt'-nek azt a jogátt, hogy bármelyik helyiség tekintetében
közvetlenül gyakoľolj a a bérbeadói jogokat.

(10) A bérbeadó szervezet a bérleti szerződés tata|mőlt a jelen rendelet és hatáskĺirrel
rendelkező bizottság, illetőleg Képviselő-testĹilet, mint a bérbeadói jogkör gyakorlója által
meghatiíro zottak keretén belül állapítj a meg.

É)rte|mező ľen delkezés ek

3. s (1) A rendelet a|ka|mazásában:
a) Beköttözhető forgalmi érték: az onkoľmányzat ingatlan-vagyonkataszteľében

nyilvántartott érték, vagy a helyiség tulajdonjogának béľleti vagy más használati joggal
nem terhelt _ illetve az ilyen jogokat figyelmen kívül hagyva _ és helyiség Ĺĺres (kitiľÍtett)

áI|apotában _ illetve üľes (kiĺiľítetQ állapotát feltételezve _ megállapított forgalmi éĺtéke,
amit az onkormányzat nrlajdonában ál|ő nem lakás cé|jára szo|gáiő helyiségek
elidegenítésénekk feltételeiről sző|ő rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani _ s a
béľlő javáľa az éĺtéknövelő beruházásokat figyelembe venni _ valamint az értékbecslést
felülvizsgáltatni azza|,hogy azértékbecslést az onkorĺniínyzatkészítteti el.

b) A HvT teľület: az onkormányzat he|yi város-ľehabilitíciós teľület kijelöléséľől és a
területen a rehabilitáció megvďósításáról szőIó 32/2001. (X. f6.) sz. ľendeletében
meghatáľozott város-rehabilitrációs terület.
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c) Uzletkcizpont: az a helyiség(csoport), amelyet a béľlő vagy jogelődje a béľbeadó
hozzájáruIása alapján építési engedéllye| azzal a céllal létesített, hogy ott árusítás cé|jfua
alkalmas egységeket alakítson ki, és azokat haľmadik személyeknek albérletbe adja vagy
oda haľmadik személyeket befogadjon.

d) VagyonkezeIő: az onkoľmanyzat helyiségeinek kezelését, izemeltetését, fenntaľtását
végzo megbízott(ai).

e) A béľbeadó szervezet: az onkormányzat helyiségeinek bérbeadását végzó, az
Önkormányzat fu l aj donáb an Iév ó gazdől lko dó szerY ezet.

Đ ,q.tlĺthato szeÍvezet: a nemzeti vagyonĺól szó|ő 2OII. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) 1.
p ontj áb an me ghatőĺ o zott s Zervezet.

II. FEJEZET

A HELYIsÉcnx ľÉnľn,ĺ.oÁsa.

A béľbe adható helyĺségek

4. $ (1) Bérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) üres és a béľlőnek való áłtadást
meggátló joggal nem terhelt, ľendeltetésszerű haszná|atra alkalmas, vagy azzá, tehető
helyiségre lehet kötni, valamint olyan helyiségre, amelyľe a EárIó köľtilmény a szetzodés
hatályba lépéséig elhárítható.

(2) Bérbe adható a helyiségben folytatni kívánt tevékenység cé|jára áL|apotánáI fogva
használhatatlan helyiség is, ha a rendeltetésszenĺ hasznáiatra való alkalmassá tételét a bérlő
vállalja.

(3) A HVT terĹitetén lévő helyiségeket, valamint azokat a helyiségeket, amelyek bontásáról
döntött a Kt. csak határozott időtartamĺa lehet bérbeadni úgy, hogy az a dtjntésben szereplő
munkálatok határidőben való megkezdését ne befolyásolja, és a leendő bérlő váiLalja, hogy a
helyiséget a bérleti jogviszony leteltével elhagyja, á,|ta|a a helyiségben e|végzett munkálatok
megtéľítéséľe nem tart igényt.

(4) Azokat a helyiségeket, amelyek felrijításĺíról, áialakításőttől, korszenĺsítéséró| a Kt.
döntritt, csak abban az esetben lehet bérbeadni, ha a bérbeadás az említett munkfü hatráridőben

való megkezdését nem veszélyezteti, vagy, ha a jövőbeni béľlő az önkormányzati döntésnek

megfelelő felújítási, átalakítási, koľszeríisítési munkák e|végzését a bérbeadóval köttjtt

megállapodásb an vállalta.

5. $ (1) A HVT területén lévő bontásľa keľülő vagy funkciőváltása (rendeltetésének

megváltoztatására) kijeltilt épületben lévő helyiséget általábaĺr átmenetileg, a helyiséget

magában foglaló éptilet lebontásáig, vagy a funkcióváltás feltételeihez sztikséges munkálatok

megkezdéséig lehet bérbe adni úgy, hogy a leendő béľlő vállalja a helyiség azonnali

elhagyását, és tudomásul veszi, hogy a helyiségre foľdított koltségeinek meg1érítését a

bérbeadón nem követelheti.

(2) Az (1) bekezdésben megielölt épületben lévő helyiséget á|ta|ában olyan személynek lehet

a bérbe adni, akinek HVT területén bontásra keri'ilő vagy funkciővá]tásra kijelölt épületben

lévő hetyiségét kell kiĹirítenie és csak átmeneti elhelyezéséľe van szĹikség. Ebben az esetben a

rendeletben meghatáĺozott bérbeadási feltételeket nem kell figyelembe venni.
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(3) A HVT teľületén lévő helyiség a Rév8 Zrt-ve| egyeztetett, határozott időtartamĺa vagy
feltételbekövetkezéséig adható béľbe, ideértve béľleti szerzíidés feltételeinek a IV. FEJEZET
szeľinti módosítását is.

(a) Ha a bérbeadásľól szóló döntés másként nem rendelkezk, az (1) bekezdésben megjelölt
épületben lévő helyiség béľbeadása esetén bérleti szerződésben ki kell kötni, hogý-ezen
helyiség utĺín, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő másik helyiség berueáoĺsĺľa
vagy pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.

6. $ A rendelet hatályba lépésekor tartósan, legalább 6 hónapja üľesen álló helyiségek esetén a
bérbeadó szeÍvezet javaslatáľa a hatásköľľel ľendelkező bizottság dönĹ a hasznosítás
érdekében sztikséges intézkedésekľől (átalakítás, csatolás, felújítás, stb.), a helyiség
hasznosítása során a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljrárni. A bérbeadő szervezet akkor
tehet javaslatot a helyiséghasznosítás egyéb módjára, ha a helyiség bérbeadása a ľendeletben
foglaltak alapj án eredménytelen.

A béľbeadás módja

7. $ (1) A helyíséget csak veľsenyeztetés alapjrán lehet bérbe adni, ha:
a) a beköltözhető foľgalmi éĺtéke eléri vagy meghaladja a25 mí|lió foľintot,
b) a bérbeadó szetvezet előterjesztése alapján a hatáskörrel rendelkező bizottság a

versenyeztetés al apj án történő bérb eadásról dont,
c) adott helyiségľe 1 hónapon belül több bérbevételi szándék került benyrijtásra, és a

bérbevételi szrándéknyilatkozatok közül nem választható ki egyértelműen a legelőnyösebb
aján|at. Ez esetben alkalmazható a meghívásos veľsenyeztetés.

(2) Ha az (1) bekezdést nem kell a|kalmazni" a helyiséget versenyeztetés nélkül lehet bérbe
adni.

A béľlő szeméIve

8. $ (1) Bérlőként tetmészetes személly"l, 
"gy"nĺ 

vái|akozőval, jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdaságí társasággal egyarőnt köthető bérleti szetzodés. A
jogi személynek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táľsaságnak át|átható
szeÍv ezetnek kell lennie.

(2) Szerz(iđés megkcitéséľe nem választható ki, akinek az onkormőnyzatta| vagy a bérbeadó
szewezettel szemben brármilyen helyiségbéľlettel és ellhez kapcsolódó díjakłĺal összefĹiggő
|ejáttartozása van. Amennyiben az ađős kérelmezi és megfelelő biztosítékot ad (pl. atartozás
összegének megfelelő bankgaranciát) rígy a jogszabá|y kizárő rendelkezésének hiányában az
onkoľmányzat az adóssal atartozás megfizetésének átütemezésétőImegállapodást köthet.

Bérbeadás béľlőĹáľsak részére

9. $ (1) A helyiséget akkoľ lehet béľlőtáľsak részére bérbe adni, ha ebben a leendő bérlőtĺársak
íľásban megállapodtak és kĺizĺisen vái|a|ják a bérbeadáls során meghatáľozott fe|téte|ek

teljesítését.
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(z) IMáLľ fennálló szerződés esetén a bérlőtáľsi jogviszony létesítésnek és a béľlőtársi kör
bővítésének feltétele, hogy eľről a leendő béľlőtáľsak megállapodjanak és a hatáskörrel
rendelkező bizottság engedély adjon a szerződés módosításáľa. Már fennálló szeruőďés esetén
a bérlőtźlrsi jogviszony létesítésének és a béľlőtársi k<jr bővítésének feltételeire a bérleti
szeľződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha bérlőtársi jogviszony megszĹintetését úgy kérik, hogy bérleti .jogviszony ezzeL nem
szűnik meg, a bérleti szeľződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Béľbeadás táľsbérlők r észér e

10. $ (1) A bérbeadó a helyiségęt több bér|o részéte úgy is bérbe adhatja, hogy a bérlők
mindegyike a helyiség egy elkülöníthető részét (pl. szobáj át) kizárőIagosan, a helyiség
meghatáľozott, elktilönített ľészeit pedig a többi béľlővel kozösen használja (társbéľlők).
Táľsbérletként béľbe adható az a helyiség is, amely az ingat|an-nyilvántartás szerint egy küIön
tulajdoni illetőséget alkot, de két vagy több, önállóan megkozelíthető, önálló közművekkel és

mérőórákkal rendelkező helyiségrészekből áll.

(2) A táĺsbérlők önálló bérlőnek minősülnek, jogaikat önállóan gyakorolják, és

kötelezettségeiket önállóan teljesítik.

(3) Az egyes bérlők őita| fizętendő bérleti díjat a kizárólagosan használt helyiségrészte eső
bérleti díj és a közösen használt helyiségrész bérIeti díjnak a kizárő|agosan használt
hel yis égrés zr e jutő hányada összegében kell me ghat ár ozni.

(4) A bérlők bármelyike bérleti szerzodésének megszűnése a többi bérlő bérleti szerződését
nem érinti.

A helyĺségben végezhető tevékenység

11. $ (1) Úi uérbeadás esetén a helyiségbeĺvégezhető tevékenység meghatáłrozásáltő| abérlő
kiválasztása soľán kell dönteni. A szerzodés megkcitésľe kiválasztott bérlőt figyelmeztetni
kell, hogy a helyiségben folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yezo

hatóságok, szak*ratóságok és köziizemi szolgáltatók (a továbbiakban egyĹitť hatóságok)

nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájáruIást a béľlőnek kell
beszeĺeznie. A béľbeadás sotán ezért az Önkoľmányzat nem szavatolja, hogy bérlĺĺ a
helyiségben az źita\akívánt tevékenységet folytathatja.

A béľbeadás időtaľtama

12. $ (1) Úi bérbeadás esetén a bérleti jogviszony időtaĺtamáról a béľlő kiváIasztása soľán kell
donteni. A béľleti szerzódés..
a) hatátrozott időre,
b) határozat|aĺ időre ktithető meg.

(f) A bérbeadás időtaľtamának meghatározősánál a bérlő igényét is méľlegelni kell.

Bérlőkijelölési jog esetén a szerz.odést a jogosult által meghatározott időtaÍtamĺa kell
megkötni.
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13. $ (1) A szeruődés általában hatátozott időre hozhatő létre, amely legfeljebb tizenöt évig
terjedő időtartamĺa szólhat' Az ot évnéIhosszabb határozott időre kötött szerződés időtartama
öt év elteltével a béľlő kérelméľe módosítható.

(2) Értékesítésľe kijelött éptiletben lévő helyis ég kizfuő|ag egy éves, határozott időtaľtamľa
adható bérbe azza|, hogy a leendő bérlő vállalja a helyis ég azomali elhagyását, és tudomásul
veszi, hogy a helyiségľe fordított költségeinek megtérítését a bérbeadón nem követelheti.

(3) A szeľződésben ki kell kötni, hogy ha a határozott időľe szóLő vagy a feltétel
bekövetkezéséig tartó szeľződés bármilyen okból határozat\an idotaĺamúvá alakul áú, abéÍLeti
jogviszonyra a Ltv-nek és a rendeletnek a határozatlan időre szóló bérletre vonatkozó
szabáĺIyait kell alkalmazni, amelynek kezdő időpontjaként az eredeti szeruődés megkötését
kell tekinteni.

(4) A szerzőđésthatőttozat|an időre lehet kotni. külonösen:
a) cseľe jóváhagyása alapján, ha a koľábbi bérlő is hatfuozatlan időľe szó|ő szerződéssel

rendelkezett,
b) felmondás esetén biztosított cserehelyiségre, ha a megszűnt bérlet is határozatlan időľe

szólt,
c) ha bérlő kéri és nem ellentétes az onkormányzat érdekével, vagy ha bérlő ugyan eztĺem

kéri' de az onkoľmánvzatnak ez ái,! érdekében.

A bérleti dii méľtéke

14. $ (1) Ú3 berueaaás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a bérlő kiválasztása során
kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzatrészéto| tcirténik az ajántattétel, a helyiség
bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület hatáĺozatátban megállapított bérleti díjak alapján
kell meghatźtrozní. Versenyeztetési eljáľás során bérbe adandó helyiség esetében a minimális
bérleti díj összegét apályázati felhívásban kell megjelölni.
A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói dtintés meghozatalakor a képviselő-testületi
határozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kére|mezo bérleti díj ajánlatot tett.

(f) a) A béľlő a bérleti szerzodés megkötésétmege|ózoen ktiteles a bérbeadónak 3 havi bruttó
béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni, amely bankgaranciával, vagy
az onkoľmányzafta engedményezett éĺtékpapínal kiváltható, amerľryiben e|lhez a
hatásköľrel rendelkező bizottsághozzájáru|. A befizetett óvadék nem kamatozk, és a
bérleti szerzodés lejáľtakoľ visszajáľ, ha a bérlőnek nincs semmiféle bátraléka és a
helyiséget megfelelő állapotban adja vissza bérbeadónak. A bérleti jogviszony ideje
a|att a bérbeadó jogosult az ővađékot a bérleti díj és az ezze| összefüggő ktjzüzemi
tartozásta, valamint a rendeltetésellenes használatból eredő meghibásodások
kijavítására felhasználni. Ebben az esetben a bérlőnek az óvaďékot az eređeti összegre
fel kell töltenie.

b) A hatásktĺrrel rendelkező bizottság az ővadék<isszegét méľsékelheti és elengedheti.

(3) Amennyiben a felek a bérlő kezdeményezésére a bér|eti szerződést bármilyen okból
módosítjfü, a bér|ó a már befizetett óvadék összegét köteles feltĺjlteni a bérleti szerződés
módosításának időpontj ában érvényes bruttó béľleti díj szerint szátmított összegére. A béľlő a
bérleti szeruodés módosításának időpontj ában érvényes bruttó bérleti díj szeľinti óvadék
megfizetésérekote|ezett, ha óvadék megťlzetésére korábban nem került sor.
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15. $ (1) A béľbeadó szervezet az a|ábbí esetekben a béľleti díj fizetési kĺjtelezettséget a bérlő
kérelmére felfüggesztheti aľra az időtatamĺa _ de legfeljebb 12 hőĺapra _, aĺníg az em\ített
akadály feĺnáll:
a) a vendéglátás, keľeskedelmi, lakossági kisipaľi szo|gá|tatáls, raktźtrozźts, gaľázs, gépkocsi-

táľolás céLjáľa szolgáló bérlemény, telek bejárata előtt az épi|eten, vagy akłőztetiLeterl az
onkormányzat megbízásából végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett
munka a béľlemény megközelítését gátolia,

b) ha az onkoľmĺányzat megbízásábő| a helyiségben végzett átalakítási vagy felújítási
munka miatt a helyiség vagy annak egy része nem haszná]ható,

c) ha a helyiség (helyiségcsoport) egy része a bérbeadó éľdekkörében felmerĺilt okból
használhatatlan.

(2)Eey évet meghaladó időtaľtamú felfüggesztésľől a hatáskörrelrendelkezőbizottsálg dönt'

(3) A felfüggesztés idótartamát. fęltételeit, a bérlőre háľuló kötelezettségeket
megállapodásban kell rögzíteni.

A kiiliin szo|gá|tatálsok díja

16. $ (1) A bérbeadó által nýjtott külön szolgáltatások köľébe tartozik különĺjsen:
a) v ízeLlátás és cs atornah aszná|at (szennyv ízels zállítás) b iztos ítás a,

b) a felvonó hasznáIatálnak biztosítása,
c) kapunyitás,
d) a központi fiĺtés és me|egvíz-el1átás,
e) a közös használatra szolgálő helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek

egyedi fogyasztása mérhető,

Đ aráđiő- és televízióadók vételének biztosítása,
g) aházi szemét eLszá]Iíttatása.

(2) KüI<'n szolgáltatásnak minősiL az is, ha a bérlő á|taL a helyiségben igénybe vett

szolgáĺ|tatás díját a szolrgáltatő felé kĺlzvetlenül a bérbeadó fizeti.peg (vagy a szo|gáItatő

bérbeadótól is behajthatja) és abér|o ennek ďapján fizettétítést az onkormányzatnak vagy a
bérbeadó szervezetnek.

(3) A szeruođésben rögzíteni kell, hogy a külön szolgá|tatások utĺín a bérbeadónak fizetendő

térítés (díj) megfizetésének késedelmét vagy fizetésének elmulasztásáú így kell elbírálni,
mintha abér|ő a béľleti díjjal esne késedelembe.

A bérletĺ szerzőđés megkłitése

17. $ (1) A bérleti jogviszony a bérbeadó és a bérlő íľásbeli szerződése a|apjaĺjön létľe. A
bérleti szerződést a bérbeadó szeÍvezet készíti elő. A bérleti szetződés értelemszerÍĺen

alkalmazandó, lényegesebb tartalmi kĺivetelményeit az I. számú, melléklet taĺta|mazza. A
bérleti szerzodést a bérbeadó nevében a polgánnester felhatalmazása alapjrán a bérbeadó

szeĺvezet íĺjaalá.

(f) A szerzőđést a bérbeadói jogkor gyakorlójának dcintése alapján lehet megkcĺtni. A
szeruodést azzalke|! megkötni, akit a bérbeadói jogkör gyakoľlója bérlőként megjelöl.
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(3) A szerződést akkor lehet megkcitni, ha a bérlő a ĺendeletben, illetve a bérbeadó döntésében
foglalt fizetési kötelezettségét az tnkormányzattal, vagyonkezelővel, vagy a bérbeadó
szervezettel szemben teljesítette, és az onkormáłnyzatta|. vagyonkezelőve|, va1y a béľbeadó
szervezettel szemben semmilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összeftiggő
Lejfut tartozása nincs, annak teljesítését hitelt érdemlően igazolta.

(4) A bérleti szerzodés megkĺitését követően a bérlőnek kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállďó nyilatkozatot kell aláíľnia. Ebben tudomísul veszi, illetve kötelezi młgót
arľa, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadő á|ta| felmondásľa keľül, vagy azlejfu,
el kell hagynia a béľleméný. Ezen túl kötelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból
mindenkor ferľrálló taťtozás méľtékére elfogadja a bérbeadó nyilvántartásai alapján készült,
kĺizjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítváný. A bérleti szerződés hatálybalépésének feltéteIe a
kozjegyzíĺi okirat elkészítése, amelyľe a bérleti szerződésben utalni kell.
A kozjegyzői okiratot az alábbi esetekben nem szükséges elkészíttetni:
a) ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélktili havi összege

nem éri el a 20.000,-Ft-ot,
b) a fizetendő bérleti díj nem haIadja meg a helyiség után tulajdonosként fizetett közös és

egyéb költségek havi összegét,
c) a hatáskörrel rendelkezobizottsálg egyedi dtjntése alapján.

A 4. Š (3), (5) és 5. $-ban meghatározott helyiség esetén a kozjegyzői okirat elkészítése a
béľleti szerzódés hatálybalépésének feltétele, ez a|ó| a hatáskörrel rendelkezőbízottság sem
adhat felmentést. A közjegyzői okiĺat ktiltségeit a bérlőnek kell megfizetnie, ez a|ől a

hatáskcirrel rendelkező bizottság adhat felmentést.

(5) A bérleti jogviszony folytatása esetén a hatáskörľel rendelkező bizottság dtjntése a|apján a

bérbeadó szetvezet abérlrő kéľelmére nyilatkozatot ad, amely alapján a koľábbi bérlő helyébe
az (lj bérlő Iép. Az érintett béľleti szerződés feltételei azonosak a korábbi bérlővel fennállt
béľleti szerződés feltételeivel, ide nem értve azt az esetet, ha jogszabá|y a|apjaĺazűjbér|őt
egyes kedvezmények nem illetnek meg. Nem elegendő a nyilatkozat kiadása, az űjbér|ove| a
béľleti jogviszony az új bérleti szetzódés megkötését követően az egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásáxa|jön létľe, amennyiben a bérlőnek a hatáskörrel
rendelkező bizottság dtintése alapjĺán a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okiľatba
f oglaltegyoldalúkĺitelezettségvá||a|óĺyilatkozatotkelltennie.

18. $ (1) A béľlő száĺnfua a szerzođés megkĺitésére a bérbeadói döntésről szóló éľtesítés

kézhezvételét(5I szőmlíntt 15 munkanapot, kozjegyzői okiratba foglalt egyoldďú
kötelezettségváIIaIő nyilatkozat megtéte|ére további 5 munkanapot magában foglaló hatátridőt

kell szabni, amelyet a kijeltilt béľlővel közölni kell. A bérbeadónak abérlő kijelöléséről szóló
bérlővel közölt jognyilatkozatáůloz való kdtöttsége a szerzodés megkĺitésére

meghatáľozotthatáriďő |ejártáigtart. A hatáľrđó akézhezvételt követő munkanapon kezdődik
és az azt kĺivető tizenöttidik munkanapon 12 órakor jár le. A szerzóďéskötési hatátidőt a

bérbeadó szewezet a béľlő kérelméľe egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthatja, amely
időtartam, mind a szerződés alőírásáľa, mind a kozjegyzőí okirat aláírásálra vonatkozó
időtaľtaÍnot magában foglalja. További hosszabbításról a hatáskĺjnel ľendelkező bizottság
jogosult dönteni.
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\z) ^ 
bérlő kijelöléséről töľténő éľtesítésnek figyelmeztetést kell taĺtalmaznia, hogy ha a

kijelölt személy a béľleti szerződést határidőben nem köti meg' vagy a béľleti jogíiszony
létrejöttének feltételeként e\őlrt a kozjegyzĺĺi okiratot határidőben nem írja a|á és adja át a
bérbeadó szewezet részére, a bérbeadónak a bérlő kijetciléséről szóló jognyilatko zatátloz valő
kötöttsége megszűnik, ezt kĺivetően a béľbeadó már nem kĺjteles a béľleti szerzodés
megkötésére.

III. FEJEZET

A BÉRBEłoól HuZZ N 
^Ruĺ.Ás 

SZAB ÁLYAI

A bérbead ći hozzájárulás ktizös szabályai

19. $ (1) A befogadáshoz, aZ albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez és a bérleti jog
źĺnlházáshoz való bérbeadói hozzájárulás szabáÄyait a ľendelet hatálybalépésekoľ már
fennálló és a rendelet alapján kötött szerződésekľe egyaránt alkalmazni kell, ha ahozzájátu|ás
iránti kérelmet a rendelet hatálybalépése után terjesztik elő a hatáskĺjrrel ľendelkező bizottság
részére.

(2) A bérbeadói hozzájáru|ásrő| vagy arľrak megtagadásáról a hatáskönel rendelkező
bizottság dönt.

(3) A bérbeadőíhozzájárulás feltételeként kiköthető, hogy a béľlőnek vállalnia kell:
a) a szerződés módosításától kezdve megfizeti az újorrnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerzódés még nem taľtalmaz íIyen kikötést, hogy a bér|o a bérleti díjat ajövőben _

évente január t-jétőI a KSH álta| az eloző évrę vonatkozón kozzétett fogyasztói iárindex
méľtékével _ növelve fizeti meg.

c) a bérlő vállalja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat aláftásźtt amerĺryiben
ďrÍa a bérleti szerzőđés megkĺitésekoľ nem keľült sor.

d) a már befizetett óvadék feltöltését az ríjoĺlnan megállapított bérleti díj összegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetésére koľábban nem keľĹilt sor, a 14. $ (3)

bekezdés szeľint óvadékot megfizeti.

20. $ (1) A bérbeadőihozzá,járulásról való nýlatkozat _ abér|t5 á]taI haľmadik személlyel
kötött megállapodás alapjrán _ a bérlő kéľelmére adható ki. A bérbeadói hozzájáru|ásrő|
előzetes nyiLatkozat is adható.

(2) A béľbeadói nyilatkozat kiadása előtt a bérlőtől és a bérbeađőí hozzáiárulással érintett
harmadik személytől nyilatkozatot kell kérni, hogy vállalják-e a bérbeadó áltaI _ a felhívással
egyidej űleg - köztilt feltételek telj es ítését.

(3) Ha a bérL(5 vagy a hozzájáru|álssal éľintett harmadik személy a rendeletbeĺ előírt
nyilatkozatokat az effe vonatkozó felszólítás áLtvéte|ét követő 5 munkanapon belül nem teszi
meg, a bérbeadói hozzájáĺa|álst meg kell tagadni.
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(4) Ha a bérbeadóihozzájárulás alapján a bérleti szerződéstki kell egészíteĺivagy módosítani
kell, illetve más, a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos megállapodást kell kötni, a bérbeadói
jognyilatkozat akkoľ lép hatályba, ha e szeruődés, módosítás vagy megállapodás a felek által
aláírásra került. Erre a béľtő figyelmét a bérbeadói jognyilatkozatban fel kell hívni. A
bérbeadói nyilatkozat közlése során meg lehet hatfuozĺi azt az időtartamot, ameddig a
béľbeadónak a jognyilatkozatához va\ő kötöttsége feruráll. A bérbeadó jognyilatkozatához
való kötcittségének a határidejét a bér|o kérelméľe a béľbeadó szervezet 30 nappal
meghosszabbíthatja, amely további 30 nappal nlcgltusszabbítlu|.ó, ennek elbíľálásáľa a
hatásk<ĺrrel ľendelkező bizottság jogosult.

(5) Ha a bér\ő felhívás ellenére sem íľja a|á a szerzodés-módosítást (kiegészítést), azt a
bérbeadói hozzáĄáruláls kiadása iránti jognyi|atkozata visszvonásának kell tekinteni. Eľre a
figyelmet írásban fel kelt hívni. A bérbeadóihozzájátrulás kiadására vonatkozó jognyilatkozat
visszavonása esetén a bérbeadói hozzájárulást vissza kell vorľri' és erról a bérlőt éľtesíteni
kell.

A béľletĺ jog átruházáshoz és cseľéjéhezva|ő béľbeadói hozzájáru|ás

21. $ (1) Bérleti jog átruházá,sa és cseréje esetén, valamint béľlőtársi jogviszonynak a
jogviszony létľejöttétől számított |2hőĺapon belül ttlľténő megszűntetése esetén a béľbeadó
szerződéskotési díjat jogosult fe|számítani, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony
fermállásának váľható időtartama alapján kerül meghatáltozásta. A díj méľtékehatźrozat|an
ideju szerződés esetén 6 havi béľleti díjnak megfelelő osszeg, határozott idejű szerződés
esetén pedig a béľleti jogviszonyból még háttta|évo, minden megkezdett év utáĺ egy havi
béľleti díjnak megfelelő összeg. A szerződéskötési díj a béľlőnek nem jár vissza, azt abéĺIeti
jogviszony megszúnésekor sem kell visszafizętnĹ A szeruodéskötési díj méľsékléséről és
elengedéséről a hatáskörľel rendelkező bizottság jogosult dönteni.

(2) Csereszerződés alapjźn azújbétlővel _ a béľbeadói hozzájáttullás kiadása érdekében vállalt
feltételeket nem számítva - ugyanolyan tartalmú szerződés kĺjthető, mint amilyen aZ

onkormrányzat tulajdonában álló helyiségre a korábbi bérlővet fenĺlállt. A bérlőnek a 17. $ (a)
bekezdésében foglalt kozjegyzői okiratot alá kell ímia, amennyiben az a bér|eti jogviszony
létrejöttének feltételeként e|óírt.

(3) Bérleti jog átnńázása, cseréje, béľlőtáĺsi jogviszony létesítése esetén a béľleti szerzodés
megkötéséig az ercdeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerĹilő kcitelezettségek teljesítéséért,
a bérbeadó ĺyilatozatanem eredményezi a béľleti jogviszony módosítását.

A befogadĺáshoz és az ďbéľletbe adáshozva|ő béľbeadóĺ hozzáĘára|ás

f2. s G) A befogadáshoz és az albérletbe adáshoz (a továbbiakban: albérlet) való bérbeadói
hozzá!fua|ásban ki kell ktitni, hogy a szeruodés megszűnése esetén a befogadott személy vagy
az a|bérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbe|i térítés igénye nélktil k<iteles kiĹiríteni. A
helyiség bérleti díjáta vonatkozóan az a|bér|o tészéte készťlzető kezességet kell kikötni. Elő
kell ŕľni 17. $ (4) bekezdésében meghatározottkozjegyzoi okirat aláłíĺását, amennyiben az a
bérleti jogviszony létľejtĺttének feltéteIe.

(2) A hozzájára|ásban ki kell köĺri, hogy ha a bérleti szerzőđés cserehelyiség biztosítási
kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénél kizáró|ag a bér|ő vehető
figyelembe.
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(3) A hozzáĄfuulás feltételeként ki kell köti, hogy ha a bérleti szerzódés abér|ő halála miatt
szűnik meg az albérlő és a befogadott személy a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult,
kivéve, ha olyan személy befogadása történik, aki a Ltv. alapján a béľleti jogviszony
folytatás ára j o gosult.

(4) A helyiség albérletbe adásához akkor |ehet hozzáiárulni, ha a béľlő az a|bérletbe adás
idejéľe emelt bérleti díjként megfizeti az albórlctbc adott hclyiségľészre eső emelt béľleti díjat,
amelynek összegét - a bérleti díj másfélszerese és háromszoľosa kozött _ a hatáskĺjrrel
rendelkező bizottság határozza meg.

(5) Az üzletközpont céljáľa használt bérlemények esetében az a|bér|etbe adáshoz való
bérbeadói hozzájárúá,snak nem feltétele, hogy a bérlő a ( )bekezdés szerinti emelt bérleti díj
megfizetéséľe kötelezettséget vállaljon.

TV. FEJEZET

A BÉRLE T| sz';r,ľ:ZonÉs nĺónosÍr Ásĺ,

A béľbeadó jogköľ gyakorlása

23. $ (1) A jelen fejezetet a szeruódés módosításának azokľa az eseteire kell alkalmazni,
amikor nem béľbeadői hozzájárulás (III. FEJEZET) miatt torténik a szeĺzodés módosítása'
függetlent.il attól, hogy a módosítást melyik fél kezdeményezi. Ezen esetekben a bérleti
szerződés módosítása a szerződo felek jogait és kötelezettségeit nem érinti, csupán a
szeľződésben szereplő adatok v őltozĺak,

(f) Ha a szerződés a bérbeaďői hozzájárulás megadásával egyidejiileg, de a bérbeadói
hozzájátru|ástól fiiggetlenül is módosításra kerül, a béľbeadóihozzájárulásľól való döntésľe és

a szerzőđés módosításáľa vonatkoző szabályokat együtt kell alkalmazni.

(3) A jelen fejezetet a rendelet hatáiyba lépésekor fennálló, és a rende|et alapján kötött
szeľződések módosításáľ a egyańnt alkalmazni kell.

(4) A szerződés jelen fejezet szeľinti módosításár6|, javításálról a bérbeaďő oldaLátról' a

béľbeadó szervezet jogosult eljárni, az a|ábbi esetekben:
a) a bérbevevő szeÍvezet átalakulása (ogutóddal való megszíĺnése, tĺáľsasági forma

vőitozás), név-, székhely-, telephely-, tigyvezetó személyének változása, magánszemé|y
ađataibanbek<ivetkezettvá|tozások,ésegyébađatvíltozátsokesetén,

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

24. $ (1) A bérlő bérleti szeruődés módosítrísára iľányuló kezdeményezése esetén bĺáľmelyik
következő kizátó feltétel megsziinésének hitelt érđem]ő igazolásáig bérbeadói oldalról a

szerzőđésjelen fejezet szerinti módosításáról nem lehet megállapodni. Kizárő feltétel, ha:

a) a bérlőnek az onkormőnyzattal, a vagyonkeze|óveL, vagy a béľbeadó szewezettel
szemben brírmilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó diiał&al összefiiggő lejárt
tartozősa van, amíg abér|ő ataĺtozźsát jáľulékaival egyĹitt nem fizeti meg, vagy nem
állapodik meg a taftozása megfizetés ének áttjitemezéséró|,

b) abérleti szerzóďés módosítására irányuló kez,deményezés bérbeadó á.lta|iké7hezvételekor
a szerzodés a bérbeadő részérő| bármilven okból máľ felmondásra került,
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c) a helyiséggel kapcsolatban peres eljárás van folyamatban,
d) a szerződés módosítására irányuló kezdeményezéséig az onkormźnyzat nevében e|járő

béľbeadó és/vagy a vagyonkezelő a helyiséggel, vagy a helyiségben végzett
tevékenységgel kapcsolatban a bérleti jogviszonnyal összefuggő kötelezetts égének
teljesítésére felszólította, amíg ennek abérIő nem tesz eleget.

(2) A bérleti szerződés módosításáról való bérbeadói megállapodás feltételekhez köthető.
Kül<inĺisen - de nem kizárőIag_ a béľlőnek vállalnia kell, hogy:
a) a szerzođés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés nem tartalmaz ilyen kik<itést, a bérleti díjat ajĺivőben, évente január 1-

jétől a KSH által az e|ozo évre vonatkozőn kozzétett fogyasztói árindex méľtékével
növelve fizeti meg,

c) a bérlő vállalja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat a|áírását amennyiben az
a bérleti jogviszony létĘöttének feltételeként előírt,

d) kiegészíti az ővadékösszegét a 14. $ (3) bekezdés szerint.

A helyĺségben végezhető tevékenység módosítása

25. $ Az onkormányzat a tevékenység megváltoztatásánái (módosításánáI, kiegészítésénél)
sem vállalhat szavatosságot, hogy bérlő a helyiségben aZ áitaLa kívánt tevékenységet
folytathatja.

A béľbeadás ĺdőtaľtamának módosítása

26. $ (1) A rendelet hatályba lépésekor már ferrnál|ő, határozatlan időre sző|ó szetződés a
bérlő írásbeli kezdeményezésére a 12-13. $-ban foglaltak, illetve a ľendelet 2. számú
melléklete a|apján módos ítható.

(2) Nem lehet a Iv. FEIEZET szerint a bérbeadás időtaľtamát módosítani, ha a fővárosi
építési keľetszabá|yzat, fővárosi településszerkezeti teľv, fővárosi szabályozási keľetterv,
keľületi építési szabáiyzat, kerületi szabályozálsi teľv (részletes rendezési terv), vagy már
kiadott építésügyi hatósági határozat éľtelmében a helyiség (a helyiséget érintő épületrész)
átalakítására, lebontásáravagy ľendeltetésének megváltoztatásáĺra keľül sor.

27. s Q) A szerzőđés módosításáról való megállapodás feltétele az is, hogy abér|ó elfogadja
a módosított bérleti szerződésben is ľögzítendő azonkikötést, hogy:
a) a hatálrozott időtartamúra móđosított szerzodés az abban hatálrozott idő lejráľta előtt is

megszűnik, ha az onkoľmrányzat a he|yiséget nem önkormáĺyzati tulajdon esetén aZ
onkormányzatokra érvényes jogszabáł|yban meghatfuozott mindenkoľi kisajátítási
jogcímek a|apjan kisajátíttathatná, feltéve, hogy a Kt. azon cél megvalósításáľól m{ár

dontést hozott, amelyhez a helyiségľe szfüség van,
b) ahatározott időtaľtamríra módosított bérleti szerzodés megszrĺnik akkoľ is, ha a helyiség

(a helyiséget érintő épületrész) áLta|akításálÍa. lebontására vagy rendeltetésének a
megvá|toztatásíĺa az onkormányzatjogerős és végrehajtható hatósági engedélý kapott,
vagy az onkormányzat jogszabáĺIy vagy a jogszabá,|yon alapuló hatósági határozat
alapjrín köteles a helýséget harmadik személynek átadni,

c) a bérbeadó a szetződést a bérlőnek felróható okból, az Ltv. 24. s (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a bérleti szerzőđésbenrogzített esetekben felmondhatja,

d) a bérbeađő a szeruődést felmondhatja, ha a bérlő a szerződés módosíĺásáról szóló
megállapodás megk<itése éľdekében vállalt kĺitelezettségét nem telj esíti,
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e) a helyiség felríjítása esetén _ a bérleti jogviszony szünetelése idejére _ a bérlő részére
cseľehelyiséget biztosít,

Đ bérlőnek alá kell írnia a 17. $ (4) bekezdése szeľinti kozjegyzőiokiĺatot, amennyiben az a
bérleti jogviszony létrejöttének feltételeként e|őírt.

(z) Ha a szerzodés a (1) bekezdés a) vagy b) pontiában megjelölt okból szűnik meg, az
onkormányzat ugyanolyan időtartaÍnÍa, mlnt amenÍIyi még a-megszíĺnő bérleti szerződés
hatáltozott idejébőt hátra van, a bérelt helyiséghez hasonló adottságri helyiséget ad bérbe a
béľlőnek, a megszűnő szerződésben foglaltakkal éľtelemszerueĺazonos feltételekkel.

(3) Ha a szerződés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt okból szűnik meg és a bérelt
helyiséghez hasonló adottságú helyiség nem állna rendelkezésre és abér|i5 elfogadja _ vagy a
bérlő kéri , aZ tnkoľmányzat a bérelt helyiség ingatlanforgalmi értékbecslő á|Íal
meghatáľozott beköltozheto forgalmi éÍtékę alapján megállapított ellenértékének időarányos
(a még hátralévő bérleti időľe számított) részét fizeti meg a béľlőnek.

(4) Ha a 26. $ (1) bekezdése alapjĺán módosított szerződéssel éľintett helyiségre vagy a (f)
bekezdés alapján bérbe adott helyiségre fenná||ő szerzođés a szeľződésben rogzítetthatározott
idő lejáĺta miatt szűnik meg, a bérlő kezdeményezésére a bérbeadó legfeljebb 15 rijabb évre a
bérlőnek adja bérbe a helyiséget, ha:
a) a bérbeadó helyiséget ismét bérbeadás útján kívánja hasznosítani,
b) a bérlonek szerzłSdés megszűnésekor nem volt lejárt bérleti díj vagy közüzemi díj

tartozása.

(5) Ha a bérbeadó a szerződés megszúnését követően dönt a helyiség bérbeadás útjáln va|ő
hasznosításáról, a béľlőnek a szerzodés megszúnése előtt bejelentett igéĺyére a harmadik
személytől kapott ajánlatot a bérlő részéte meg kell kĺildeni, s ha a harmadik személy által
adott vagy elfogadott feltételek teljesítését váil'alja, a volt bérlővel kell a bérleti szerződést
megkötni.

(6) A bérbeadónak és a béľlőnek a fennálló szerződéssel kapcsolatos megállapodását, a

béľbeadó engedélyét és a bérbeađóihozzájáralást, valamínt annak feltételeit a szerződésben
módosítással, illetve kiegészítéssel ľögzíteni kell.

A' szerződés módosításának íľásba foglalása

28. $ (1) A szerzódés módosítás akkor írható a|á, ha abérlő a rendeletben, illetve a béľbeadó

dĺintésében fogtalt fizetési kötelezettségét az onkormányzatta|, a vagyonkezelőve|, a

bérbeadó szeÍvezettel szemben teljesítette és azthitelt érdem]ően igazolta.

(2) Ha a bérleti szerzőďést ki kell egészíteni vagy módosítani kell, illetve más, a béľleti
jogviszonnyal kapcsolatos megállapodást kell köĺri, a béľleti szerződés kíegészítés&e,
módosítására, a megáilapodás megk<itéséľe a 18. $ (1) bekezdése szerinti hatráridőket kell
a|kalmazni. amelyet a bérlővelközĺjlni kell.

(3) Ha abér|ő felhívás ellenéľe sem íľja a|ő abér|eti szerződés módosítríst (kiegészítést), azt a

a szerzodés módosítására vonatkozó jognyilatkozata visszavonásának kell tekinteni. Erľe a
figyelmét írásban fel kell hívni. A szerzodés módosítására vonatkozó jognyilatkozata
visszavonása esetén szerz,odés módosításával kapcsolatos bérbeadói nyilatkozatot _ ideértve a

bérbeadó szeÍvezetnvilatkozaĺát is - vissza kell vonni' és erről abérlőt értesíteni kell.
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Határ ozott ĺdej iĺ b éľl etĺ szer ző dés m e gh osszab bítás a

29. s Hatáľozott időľe kötött bérleti szeľződés meghosszabbítáĺsfuajelen rendeletben foglalt
feltételek alapjrín a béľbeadó szervezetjogosult abban az esetben, ha a bérlőnek nincs az
onkormányzatta|, vagyonkezelővel, bérbeadó szervezettel szemben fennálló tartozása. Ebben
az esetben a bérlő a |ej6tró bérleti szerződésben foglalt azonos feltételek (bérlő, bérleti
jogviszony időtartama, bérleti díj mértéke, tevékenységi kör) mellett jogosult a bérleti
szerzođés meghosszabbítására. Az onkormányzatta|, bérbeadó szervezettel szemben fernátló
tartozásnak mínőstil a bérleti díj hátralék rendezésére kötött rész|etfizetési megállapodás is.
Ettől eltérő esetben a bérbeadói jogokat gyakorló hatásköľrel rendelkező bizottság dönt.

V. FEJEZET

^ 
sZjE,F(ZooÉs MEGS ZUľÉsÉnB voNATK ozo EGYES SZABÁLYoK

Másĺk helyiség béľbeadásáľa és a pénzbelĺ térítésľe vonatkozó szabályok a szerződés
kiizłis megegyezéssel töľténő megszüntetése esetén

30. $ (1) A szerződés kcĺzös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és emiatt másik
helyiség bérbeadásáról vagy pénzbe|i térítés fizetéséről a hatáskörľel rendelkezo bizottság
dönt.

(2) A HVT teľiiletén lévő helyiséget kivéve, az (l) bekezdés szerinti megállapodást akkor
lehet megkötni, ha a heIyiségľe harmadik személy aján|ati kötöttségét is tarta|mazó
tulajdonszeľzési vagy béľbevételi szándékot jelentett be, továbbá ha a helyiségre az
onkormĺínyzat ől|ta| kötött szerzodés teljesítése miatt, vagy aZ onkormányzat koltségvetési
szerve, a tobbségi tulajdonában á||ő gazđasági trársasága által ellátott közszolgáltatások céIjára
van sztikség.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést, ha a bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése miatt csak másik helyiséget kér, vagy ha a bérleti jogviszony megszĹintetéséért
a bérlő tészéte térítést azéĺt nem kell fizeĺri, mert a bérlő az onkormányzat felé fennátló _ e
rendelet hatáłIyba lépése előtt felhalmozott _ tartozása a bérlőnek egyébként járó ellenéľtékbe
beszátmításľa keľülhet. Más beszámítást a hatásk<irrel ľendelkezőbizottság engedéIyezhet.

(4) Ha a (f)-(3) bekezdés szerint szerzóđés közös megegyezéssel ttiľténő megszĹintetése
esetén ellenéľték ťĺzetheto, az onkoľmźnyzat a helyiség értékének legfeljebbl00 száza\ékáig
terjedő tisszeget fizethet a béľlőnek.

(5) Ha a (2)-(3) bekezdés szerint szerzőđés közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén ellenérték fizethető és a szerződés megsztintetésével éľintett valamint az ezzel
egyidejiileg bérbe adandó másik helyiség éĺtéke k<ĺzött különbség van, az (1) bekezdés
szerinti megállapodás kiterjedhet arľa is, hogy azonkormányzat a különbozetetmegfizeti.

(6) Ha a szerzódés megsztintetésével érintett, valamint az ezze| egyidejtĺleg a bérbe adandó

másik helyiség értéke ktiz<itti ktilönbség abér|(5 javálra áll fenn, az éĺtéŁkulcinbĺizetet köteles
az onkorm ány zatĺak megfi zefi ri.
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l. számú melléklet

Másĺk helyĺség bérbeadására és a pénzbeli téľítésre vonatkozó szabályok a bérbeadó
ľendes felmondása esetén

31. $ (1) A hatáskĺilľel ľendęlkező bizottság a bérlő (ogszerií használó) elhelyezéséľe
vonatkozó önkormányzati ktjtelezettség esetén, cserehelyiség biztosítása helyett pénzbe|i
térítés megfizetésére is ajánlatot tehet a bérlőnek.

(2) A pénzbeli térítés mértéke a helyiség értékónck lcgfcljcbbl00 száza|ćkáig tcrjcdhct.

(3) Ha a cseľehelyiségre jogosult a pénzbe|ĺ térítésre nem taľt igéný, részére cserehelyiséget
kell bérbe adni.

(a) Ha a szerződés megszüntetésével érintett, valamint az ezze| egyidejtĺleg béľbe adandó
másik helyiség értéke közĺjtt kĹilönbség van, az onkormányzat a béľlőnek a külonbözetet
megfizeti.

(5) Ha a szerződés megszüntetésével éľintett, valamint az ezze| egyidejtĺleg béľbe adandó
másik helyiség éľtéke kilzötti külonbség a bérlő a javára áll ferm, az éĺtéŁkilönbĺĺzet
Onkormán yzat jav átr a történő megfizetését igényelni kell.

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

A béľletĺ jogvĺszony megszűntetése ľendkívüli felmondással

33. $ (1) A bérlőnek felľóható okból a bérbeadó az Ltv.24. $ alapján felmondja a béľleti
szerződést.

(2) A béľlőnek felróható okból fel lehet mondani a bérleti szerzódést akkoľ is, ha a bérlő a
helyiséget a bérbeadó felhívása ellenére sem használja és a helyiségben úgy szĹinteti meg a

tevékenységét, hogy előzetesen a béľbeadóval nem állapodik meg a béľleti jogviszony

szi.ineteléséľől.

(3) Felmondás előtt a bérlőt az Ltv. 25. $-ának értelemszenĺ aka|mazásával _ hatráridő

kituzésével - fel kell hívni a helyiség rendeltetésszeľĹĺ hasznáiatfua.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alól a hatáskörrel renđelkező bizottság adhat felmentést.

34. $ (1) A béľleti jogviszony folytatásáľa vonatkozó szabályok a bérbeadó felmondása

esetén:
a) Ameĺmyiben a felmondást követően, de még a béľleti jogviszony fennállása alatt abér|ő

megsztinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült valamennyi

ktiltséget reĺđezi a bérbeadónak, a bér|ő kétésére a bérbeadó szeÍvezet a bérleti
jogviszony felmondását visszavonhatja.

b) Amennyiben a felmondást kĺivetően, a bérteti jogviszony megszűnése utiín a bér|ő

megszĹinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmeľült valamennyi

költséget rendezi a bérbeadónak, a bérlő kérésére az új bérleti jogviszony |étĺehozásfuő| a

béľbeadó szewezet javaslata a|apjána hatáskĺirľel ľendelkezobizottságjogosult dĺinteni.
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l. számú mellék]et

c) A béľleti jogviszony felmondását kĺjvetően új bérteti szerződés nem létesíth etó azza|,
akinek bérleti jogviszonya, bérleti đíj tartozás rcndezését követően egy alkalommal már
helyreállításra kerĹilt. A hatáskörrel rendelkezo btzottság kérelemĺe, egyedi mérlegelés
a|ap1an donthet ríj bérleti jogviszony létesítéséľől.

VI. FEJEZET

A IIELYISÉc ÁľłnÁsa. ĺ. ľÉnr,oľĺn,K ÉS ussZAvÉTELE

35. $ A helyiség béľlőnek valő źúadátsával és bérlőtol való visszavételével kapcsolatos
teendőket a béľbeadó szewezet v égzi.

36. $ A helyiség b&|ó részére tiirténő átadásakor jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
rögzíteni kell, a helyiség műszaki ái|apotára és rendeltetésszeni hasznáiatra. alkalmass ágára
vonatkozó megállapításokat. A helyiség berendezéseiről és egyéb felszerelési tárgyaírő| leltán
kell felvenni. A jegyzőkönyv és a leltár a bérleti szerzódés mellékletét képezi. A jegyzőkonyv
és a leltáľ felvételéľe vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a helyiség
bérbeadónak való visszaadása esetében is.

37. $ (1) A béľlővel a helyiség bérbeadónak való visszaadásakoľ a kozszolgáltatók legutolsó
havi számlájának (fizetési értesítésének) vagy igazolásának bemutatásával bizonyítatni, hogy
a ktjzszolgá|tatók és a társasház _ felé nem á|| fenn tartozása' Ha béľlőnek a
kozszolgáltatőWa társasház felé vagy a béľbeadó fe|é tartozása áll fenn a helyiség vissza
adás ráról kés zült j egyzőkönyvbe ľö gzíteni kell.

(2) Ha bérlő tartozását a bérlőnek az onkormőnyzattő| járó térítésből nem lehet levoĺlni, a
béľlővel szemben a bérbeadó igéĺyét a helyiség visszavételét követően jogi úton
éľvényesíteni kell.

(3) Ha a a bérl.ő (helyiség használ|ó) ha|á|źt követően nem keľtil sor a helyiségbéľleti
jogviszony folytatásrára, az <irököst fel kell szólítani a helyiségben található ingóságok
elszál|ítására, és a helyiség kiüľített állapotban |évó, 90 napon belül történĺj
visszaszolgáltatására. Ha az örökös személye a halálesetet követő 90 napon belül nem kerül
jogerősen megállapításÍa, vagy az örokös a helyiséget nem adja át iĺľesen, a bérbeadó
szeÍvezet az örökös kcĺltségére az ingőságok erejének értékéig gondoskodlk az ingőságok
megfel elő ruktáĺt ozásáĺ ő|.

VII. FEJEZET

ĺzÉ,pvtnT És A IIELYIsÉG ľoľĺľTARTÁsA

38. $ (1) Az onkoľmrínyzat kĺilön szerzodés keľetei között a vagyonkezelő útján
gondoskodik, hogy a bérlőnek helyiség a megfelelő beľendezések&el együtt a bérleti
szeruődésben meghatátozott feltételekkel és időpontban keľtiljĺin áltadásra, kivéve ha a
béľbeadás soľán olyan megállapodás szĹiletik, hogy a helyiséget abér|ő teszi rendeltetésszeľiĺ
haszná|atĺa alkalmassá és|átja el a megfelelő berendezésekkel.

(2) A béľlőnek kell gondoskodnia a helyiségnek a tevékenysége cé|jfua tcjľténő alkalmassá
tételérőI. Az ehhez sztikséges összes hatósági engedélyt és a táľsasházhozzájátnl|áLsát abéÍl'ó
köteles beszerezni.
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1. számú melléklet

(3) A bérlőnek kell gondoskodnia a helyiség homlokzatának karbantartásárő|, a helyiség
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a kaľbantaľtásáĺó|, felrijításáról,
pótlásáľól, illetőleg cseréj érő1.

@) Az onkormányzat avagyonkezelő rítjrán ellenőrzi a béľlői kötelezettségek teljesítését.

A helyiség ľendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele, átalakítása, korszerĺisítése

39. $ (1) A hatáskörľel rendelkező bizottság hozzá!árulásával a bérlővel megállapodás
köthető, hogy a bérlő teszi a helyiséget ľendeltetésszenĺ használatľa alkalmassá, illetve
őtalakítja, bővíti, kors zenĺs íti.

(2) A bérlő kérelméľe, a hatáskörľel ľendelkező bizottsátg hozzáĄálrulásával a helyiség
bővítésére szomszédos, azza| műszakilag egyesíthető használaton kívtili szükséglakás, nem
Iakás céljára szolgáió Vagy a bérlők egyhangú lemondása _ társasházban a közgytĺlés ilyen
éľtelml.i határozata- esetén a közös használatú helyiség felhasználható.

(3) A bérlőnek vállalnia kell a megnövekedő alapterületľe vonatkozó helyiségbér, továtbbá a

műszaki egyesítéssel, bovítéssel kapcsolatos hatósági eljárást és a munkálatok költségeit.

(4) A munkálatok megkezdése előtt a hatóságok és a társasház engedélyét be kell szetezní,
amelyhez bérbeadó nevében a tulajdonosihozzájálrulást a Polgármester adja ki.

(5) A bérlővel béľleti eloszerződést kell kötni a használatbavételi (feĺľrmaradási) engedély
megadásáig, de legfeljebb 1 év hatfuozott időre.

(6) Ha a bérlő a műszaki egyesítésre - az e|őszetződés megkcitésétő| szátmított 1 éven belül _

önhibájan kívüli okból nem kapott használatbavételi (fennmaradási) engedély, a
meghosszabbított építési engedély alapjĺán - legfeljebb annak időtartamára _ a béľleti

ęIőszerzódést meg kell hosszabbítani.

(7) Amennyiben a bérlő a műszaki egyesítésre átadott helyiséget illetően az áftaďáLstó|

számított 1 éven beltil a munkálatokat nem kezdte el, vagy f éven belül nem kapott

használatbavételi (fennmaradási) engedé|yt, az eLőszerzőđés hatályát veszti. Ilyen esetekĺe az

e|végzettmunkálatok utáni megtérítési igényt a bérlővel köttitt e|őszerződésben ki kell zárni.

(8) Az onkormányzat kĺiltségéľe történ ő áta|akítasról, korszeríisítésről a köItségvetésben e

célľa tervezett előirányzat terhére a haĹáskörľel ľendelkező bizottsálg dtintése alapján lehet

megállapodni. A munkálatok bonyolításríľól a béľbeadó szervezet gondoskodik. A
költségkeľet felhasználł{sa soľán akł5zbeszerzés szabźlyait értelemszeruęn érvényesíteni kell.

40. $ (1) A béľlő 6,|ta| e|végzett munkálatokra vonatkozó megállapodásnak tatta|mazniakell:
a) a munkálatok által éľintett területek falakkal körĺilírt és négyzetméterben meghatátrozott

pontos |eírátsált,

b) az eVégzendó munkfü pontos meghatíĺozását, megnevezését, befejezésének hatáľidejét,

c) az e|végzendő munkfü költségeit és azok megfizetésének feltételeit, módját,

d) azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez sztikséges engedélyeket a bér|ő köteles

beszetezni,
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l. számú melléklet

e) a költségek megosztását a bérlő és a béľbeadó kozött, amennyiben a korszeľűsítés,
átalakítás keľetében a béľlő a béľbeadóratartoző munkát is végez,

Đ a munkavégzéssel összefüggően a béľlő kárfelelőss égét, a béibeadóval és az épület többi
bérlőjével, tulajdonosával és basználőjával szemben,

g) szabálytalan, illetve az engedélyektől eltéľő kialakítás esetén a bérlőnek az eredetíállapot
szerinti, vagy az engedélyeknek megfelelő helyľeáltítási kötele zettségét.

(f) A kciltségek béľbeszámítás údan történő megtérítése esetén a VIII. fejczct szcrint kcll
eljáľni.

(3) Az onkormányzatnevében a hatáskörrel rendelkezobízottság dĺintése alapján a béľbeadó
szervezet kĺit megállapodást a bérlővel.

VIII. FEJEZET

A BÉRBEszÁľĺÍrÁs

41. $ (1) Ha bérlő elfogadja a jelen fejezetben foglalt feltételeket és a hatáskörrel rendelkező
bizottság hozzáĄáru|, a rendelet hatályba lépése után e|végzett munkálatok esetén a bérbeadót
terhelő munkálatok költségét a béĺlő beszámíttathatja a helyiség bérleti díjába a béľbeadó
szerv ezettel kötött megállapodás alapj án.

2) A bérbeszátmítás feltétele, hogy:
a) a hatáskcĺrrel rendelkező bizottsátg jővahagyásával a bérbeadó szervezet és a bérlő a

munkálatok műszaki taľtalmráľól, a várható költségeiľől, a beszámítható kciltségek
legmagasabb méľtékéľől és időtartamáĺól, valamint munkálatok elvégzésének
határiđej éről íľásban megállapodj anak ( a továbbiakban : megállapodás)

b) az épületen végzenđő munkálatokhoz a közös képviselő vagy a tátrsasházi alapítő okiľat
ilyen éĺtelmű kikĺitése esetén atőlrsasházi közgyulés is járuljon hozzá,

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatokľa jogerős és végľehajtható építési(létesítési)
engedély alapján keľüljtin soľ' s a használatbavételi engedélý is megszerezzék, ha
engedélyktiteles munk źtó| v an sző,

d) a bérbeadó és a béľlő megállapodásában rogzített munkálatok a megállapodásban
meghatáro zott határidőben teljes egészében és szakszeľűen elkészüljenek,

e) a bérlő a bérbeszátmításnái figyelembe vehető kĺiltségeinek indokolt felmerĹilését hitelt
érdem]ően igazo|ja,

Đ a bérlőnek a munkálatokľól való megállapodáskor az Onkormányzatta|, vagyonkezelő,
béľbeadó szervezettel szemben semmilyen jogcímen nem áll fenn lejáľt béľleti đíj vagy
közüzemi đíj hátÍa|éka,

g) a bérlő költségére sor kerĹilt a munkálatok elvégzése után ťtzetendo bérleti díjat is
tafialmazó béľleti szerződés végrehajtási zálradékkal ellátható kozjegyzői okiratba
foglalására, ha a bérleti szerzódés egyébként nem keľült a 17. $ (4) bekezdés szerinti
kozj e gy zi|i okiĺattal kiegés zítésre,

h) a bérlő a béľleményben elvégzett munkálatokat továbbszámlźnza a bérbeadó rész&e. A
bérlŕl álta| kiállított általános forgďmi adó mentes számla esetén abérbeszámítás a béľleti
díj nettó összegével szemben lehetséges.

Đ amennyiben a bérlő jogszabály eĘénél fogva nem állíthat ki szźtm|ált,űgy a teljesítést az
álta|a készített, és a vagyonkezelő á|tal leigazolt teljesítési igazolással kell a számlát
helyettesíteni.
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c)

l. számú melléklet

(3) A bérbeszámításról szóló megállapodásban ki kell kötni, hogy:
a) a megállapodásban rogzített feltételek megszegése esetén a béľlő a bérbeszálmítási

igény ét nem éľvényes ítheti,
b) a bérlőnek a munkálatok befejezésére megállapított határidő |ejártát k<ĺvető 30 napon

belül igazolnia kell a munkálatokľa fordított igazo|t költségeinek és a beszámítható
cĺsszegnek améÍtékét, be kell szeteznie a szĹikséges hatósági engedélyeket (vagy tegalább
igazolnia keIL az engedély iĺánti kéretem benyriitását),
ha a munkálatok miĺszaki tartalma ós költsége előrc ncm lítható múszaki-építészeti
probléma felmeľtilése miatt meghaladja a megállapodásban rĺigzítetteket, a
többletköltségek csak akkor érvényesíthetők, ha erľől a bér|ó és - a hatáskorrel
rendelkező bizottság előzetes jóvráhagyásával a bérbeadó szewezet előzetesen
megállapodtak,
ha a bérbeszátmítás űtján érvényesíthető bérlői ráfoľdítások méľtékének megá||apítását
követően a helyiség utáni bérletí díj tartozás mértéke eléri a három havi - ténylegesen (a
bérbeszámítás hianyában) fizetendő _ bérleti díjat, a még fennmaľadt beszámítandó
ĺisszegre a bérbeszámítás lehetősége megszűntethető, s a bérlő által a még fennmaradt
összegre igényelhető beszámítást vagy a bármilyen jogcímen való megtérítést a
hatáskörrel rendelkező bizottság j ogosult elbírálni.

(4) Béľbeszámítási megállapodás nem köthető a bérleti jogviszoný meghaladó időtaĺtamĺa.
A bérbeszámítás űtjáln érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek megállapítását, illetve a
megállapodásban szereplő munkák elkészültének arányź-ĺ, a munkák készre jelentését
kovetően taľtandó műszaki őLtaďás-átvételen felvett jegyzőkönyvben a bérbeadó szeÍvezet
hatátrozza meg. Bérbeszźtmításra csak a megállapodásban rogzített tételek esetében van
lehetőség _ amerľryiben azok megfelelő minőségben, hatáľidőre elkészültek _ legfeljebb a
megállapodásban rögzítettkeretösszeg erejéig. Amernyiben valamelyik munka nem késztil el,
vagy hibás, késedelmes teljesítést rögzítenek az átvételi jegyzőkönyvben, a bérbęszátmítás
összegét az el nem végzett, vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni kell.

42. $ (1) A bérleti đíjbabeszálmítható költségeket úgy kell meghatőttozni és havonta levonni a
bérleti díjból' hogy a munkálatok elvégzése utźn fizetendő bérleti díjba beszámíthatő
költségek a munkálatok befejezésétől számítva _ ha a hatáskörrel rendelkező bizottság
másként nem d<int _ az a|ábbiak szerint térüljenek meg a bérlők szőtmáta, figyelembe véve'
hogy a megállapodás időtaľtama nem tarthat tovább a bérleti jogviszony |ejáratáná|:
a) gazđasági társaság és egyéni vá||a|koző bérlő esetében legfeljebb 4 év aIatt
b) magiínszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

(2) Bérbeszámítási megállapodás úgy is megkcithető, hogy abérl'ó áita| végzett munkálatok
ellenéĺtéke nem a bérleti díjban, hanem a helyiség megvásálrIálsa során a vételáLÍból kerül
levonásľa úgy, hogy a benlhá,zálsok éľtékét az avllással cs<ĺkkenteni kell. Az ilyen módon
kötött megállapodássa| azonkoľmányzatnemváI|a|ktjtelezettséget a helyiség e|adására.

(3) A bérbeszámítást a számviteli és adójogszabályok betarĺásával kell végrehajtani.

(4) Ha a bér|ő bérleti jogviszonya a beszámítható ktiltségének bérbeszámítás útján való
megtérülése előtt megszíĺnik, a helyiség bérébe még be nem számított összegľe a volt bérlő
vagy jogutódja nem tarthat igényt, kivéve ha a bérleti jogviszoný ľendes felmondással a

bérbeadó szĺĺnteti meg vagy a bérleti szerzőđés megszüntetésľe közös megegyezéssel a
bérbeadó kezdeményezésre kerĹilt sor.

d)
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|. számú melléklet

(5) Ha a bérleti jogviszony azért. szűnlk meg' mert a bérlő a helyiséget megvásáro|ja, az
értéknĺjvelő beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céIjára szďlgźlő helyiségek eladásáról
szóló önkormányzati rendelet szerint kell etjárni.

TX. FEJEZET

A BÉRLETTEL KAPCsoLATos EGYÉB sZABÁLYoK

Béľlőkijelłilési jog bĺztosítása

43. $ (1) Bérlőkijelölési jog biztosításríľól - pénzbeli térítés ellenében _ és az erről szóIó
megállapodás feltételeiľol a hatásköľľel rendelkező bizottság dönt. A megállapodásban
ľészletesen kell szabályozni a bérlőkijelcjlésre jogosult, a bérbeadó és a kijelölt béľlő jogait és
kötelezettségeit' valamint a bérlőkijelolési jog gyakorolhatóságának számát. A jogosult magát
is jelölheti bérlőnek.

(f) A pénzbe|i térítés nem lehet annál kevesebb, mint a helyiség beköltözhető forgalmi
éĺtékének ÁFÁ-val novelt összege.

A bérbeadó képvĺselete

44. $ (1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a döntés a Képviselő-testületre, a hatáskörľel
ľendelkező bizottságra tartozik, a jogvitában az onkoľmányzat képviseletének ellátásáró! a
Polgármester gondoskodik.

(f) Az onkormányzat és a béľbeadó szewezet k<jzötti megbízási szeruodés keretei között a
bérbeadó szervęzet jogosult a bérbeadói jogok érvényesítése éľdekében fellépni és
gondoskodni a jogvitás ügyek viteléről. Az á]ta|a megbízott jogi képviselők -.amennyilben az
onkormaĺryzat képviseletére a polgármester meghata|mazta őket - az onkoľmányzatot
képviselik.

(3) Azon helyiségek esetében, amelyeknél a béľbeadói feladatokat az Önkormiányzat
ktiltségvetési szeľve |átja e|, étte|emszeruen a ktĺltségvetési szew végzi azokat a feladatokat,
amelyeket más helyiségek estében a bérbeadó szeÍvezet|át el.

Részletfizetés és kamat

45. $ (1) A bérbeadő szervezet abér|ő, a volt bérlő, a béľleméný jogcím nélkĹil hasznáió
lejáĺt esedékességu tartozása rendezésére kérelem a|ap1áĺl az L959, évi tV. törvény (Ptk.)
szerinti pénztartozás esetére járó kamattal teľhelt rész|etfizetést engedélyez, amennyiben a

kérelmezőnek 5 éven belül nem volt nem teljesített rész|etfizetési megállapodása. A
kére|mezó a teljes tartozásnak minimum f5 %o.át a megállapodás megkötésekoľ egyĺisszegben
köteles megfizetni, a vál|a|t rész|etfizetés legďacsonyabb összege 10.000,- Ftlhó lehet. A
részletťlzetés feltételeiľől, a tartozás megfizetésének átütemezéséről, illetve a kamat
méľséklésérőI szóIó megállapodást a bérbeaďó szeĺvezet köti meg.
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1. számú melléklet

(2) Fennálló bérleti jogviszony esetén a rész|etfizetés időtartama a béľleti jogviszonyból még
hátľalévő időľe, de legfeljebb}4hőnapra szólhat. Ez esetben abérlró koteles vállalni, hogy a
havi törlesztő részLetekbefizetése mellett az esedékessé váló havi bérleti díjat is megfizeti.

(3) Érvényes bérleti szerződéssel nem rendelkező adós kérelmére engedéIyezettrészletťĺzetés
időtaĺama legfeljebb f4 hőnapta szólhat. A bérleményt jogcím nélkül használó köteles
vállalni, hogy a havi töľlesztő részletek befizetése mellett az esedékessé váIó havi használati
díjat is megfizeti.

(4) Az adós által a végrehajtóval kötött tész|etfizetési megállapodás legfeljebb 24 hónapos (a
megkötĺitt megállapodásból eltelt időszakot is magába foglaló) időtartamľa történő
módosításáľa vonatkozó nyilatkozatot a hatáskörrel rendelkező bizottság külön döntése nélkül
a béľbeadő szervezet adja ki, és kéri fel a végľehajtőt a rész|etfizetési megállapodás
módosítására.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaknál kisebb összegű va1y az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál
hosszabb időtartamú rész|etfizętés engedélyezéséről, valamint a kamat méľséklésérol,
elengedéséről a hatáskörrel rendelkező bizottság jogosult dönteni'

A helyĺség használati diia

46. $ A helyiség jogcím nélküli hasznáLója a bérleti díjjal azonos mértéktĺ használati díjat
koteles fizetni.

A béľletĺ jogviszony szünetelése

47. s (1) A bérLő kęzdeményezésre kĺithető olyan megállapodás is, hogy béľlő a helyiség
haszĺáIatát felújításon vagy átalakításon túlmenően átmeneti időre egyéb okból is szünetelteti.

Egy évet meghaladó időtartamú sztineteltetésről a hatáskcjrľel ľendelkező bizottság dönt.

(f) A sztinetelés ideje alatt a bérlőnek legalább a társashá,zi kcizös költséggel azonos

ktiltségtérítést kell ťĺzetĺĺe; nem társasházban lévő helyiség esetében, pedig a bérbeadó

éptiletre foľdított költségeinek területarányosan megállapított arányos részét. Meg kell fizetníe
továbbá kĺilönszolgáItatási díjakat, valamint a közazemj szolgáltatással kapcsolatban
felmertilő költségeket. Ettől eltémi csak taľtósan ĺires helyiség esetén, a hatásktjrľel
rendelkező bizottság jőváhagyása esetén lehet.

(3) A sztinetelés időtartamát, feltételeit, a béľlőre hĺáruló kĺjtelezettségeket megállapodásban
kell rögzíteni. Ebben ki kell kötni, hogy a bérlő ugyanúgy k<iteles a helyiség tisztántartására,
karbantartásfua, hibáinak kijavíĹására, ideértve a kiilső homlokzat, portál, a helyiség előtti
járdatisztántaĺtását is mintha a bérleti jogviszony nem szünetelne.

A béľlemények ellenőrzése

4s. $ A béľleményellenőrzés során rcĺgzített _ intézkedést igénylő - megállapítlások esetén a

vagyonkezelő intézkedik a béĺbeadással kapcsolatos problémfü rendezése érdekében.

Adatvédelmi szabályok
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l. számú melléklet

19. $ (1) A Polgármesteľi Hivatal, a bérbeadó szervezet' a vagyonkeze|ő a bérlőre, a
helyiségľe és a bérbeađői hozzájárulással érintett személyre, szětveze$e vonatkozóan a
kĺivetkezőket tarthatja nyilvián:
a) a helyiség adatait,
b) a béľlő, a béľbeadóíhozzá,jfualássalérintett személy neve, anyja neve' sztiletési helye, év,

hó, nap, lakcíme, székhelye, telefonszáma, vá|Iakozői igazo|vány, cégtre[yzék-,
bankszáml a száma, adószáma, a szervezetképviselőjének neve, lakcíme, ielefoňzáma,

c) jogi sz.emély (ogi sze.mélyiség nélküli szeruezet) bérlő nevét székhelyét, nyilvántaľtásba
vételéľől szőIő igazolás alapján megállapított nyilvántartási adatokat (pi. u bejegyző
szervezet nevét, nyilvántartási számát)' a képviselő nevét, születési évét és anyja nevét, a
lakcímét,

d) a bérbeadóihozzáłjárulás taľtalmát, a bérbeadói kikötéseket.
e) a helyiségbérre, abérleti jog ellenértékére vonatkozó adatokat,
Đ a béľleti díj megfizetésére vonatkozó adatokat.

(f) Az (1) bekezdésben foglalt adatokľól _ a jogszabályban megjelölt szeľveken kívtil -
harmadik személynek csak az adattal éľintett személy hozzáĄáru|átsával, vagy törvényi
felhatal ma zás a|apj őn adható táj éko ztatás.

Hatálybalépés

50. $ (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejtĺleg hatá|yát veszti a I7|2oO5. (IV. 20)
<inkormányzati ĺendelet az onkoľmányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásanak feltételeiről.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt előterjesztett bérbeadói hozzájámlás iránti kérelmeket a
kérelem előteľj esztésekor hatályos rendelkezések alapj án kell elbíľálni.

(4) A ľendelet hatálybalépése után kért bérbeadői hozzájárulásľa a rendelet hatálybalépése
előtt kötött bérleti szerződések esetében is a rendelet szabáIyait kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdésben megjelĺilt jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti a rendelet
hatáIyba\épése előtt kötött béľleti szeľződésekkel kapcsolatos nyilatkozatok, és a rendelet
hatálybalépése előtt kiadott bérbeadói hozzájálĺulások és más béľbeadói nyilatkozatok
hatá|yát. Az ilyen bérbeadói hozzájáru|ás és más írásba foglalt béľbeadói nyilatkozat az abban
foglalt tartalomma| vá|tozat|anul éľvényes, akkor is, ha a nyilatkozat a hatáiyon kívül
hel yezett j o gszab á|yr a hivatkozik.

(6) A rendelet hatá|ybalépése előtt előterjesztett, a béľleti szerzodés közös megegyezéssel
töľténő megszĹintetéséľe irányuló kérelmeket a ľendelet alapjankell elbírálni.

(7) A rendelet hatálybalépése előtti időszalľa vonatkozó béľbeadói és béľlői igények're, az
igény keletkezésekor haĹályos rende|kezéseket kell alkalmazni akkoľ is, ha a rendelet
hatáłybalépése előtti időszakra vonatkozó igény éwényesítése a rendelethatáiybalépése utĺán
töľténik.

Budapest, fOL3.......
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Rimĺán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ
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b)
c)
d)
e)

1. számú melléklet

1. melléklet

az Onkoľmänyzattutajdonában áttó nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek
béľbeadásának feltételeĺriíl szóló rendelethez

B éľleÍi s zerződésben rĺj gzítendő adatok. kikötósek és mególlapodísok

1. A bérleti szerződésnek ktilön<isen, de nem kizfuőIagtarta|maznia kell:
a) a szerzőđó felek - bérbeadó és az onkormrányzat bérbeadói feladatainak ellátásával

megbízott szetvezet, HvT teri.ileten lévő helyiség esetében a váľos-rehabilitációs
ľendeletében meghatározott vagyonkezelő szerv ezet nevét, székhelyét,
azt,hogy a bérleti szeruodés az onkormányzatnevében és javáľa kerül megkötésre,
a bérbeadásról dontésthozó nevét és a döntés számát, valamint keltét,
amagánszemély bérlő nevét, születési évét és anyja nevét, a lakcímét,
jogi személy (ogi személyiség nélkĺĺli szervezet) bérlő nevét székhelyét, nyilvántaĺtásba
vételéről szőLó igazolást alapjrán megállapított nyilviántartási adatokat (pl. a bejegyzó
szervezet nevét, nyilvántartási számát), a képviselő nevét, születési évét és anyja nevét, a
lakcímét,

Đ a helyiség (csopoľt) címét, he|yrajzi számát, alapterületét és a helyiség egyéb lényeges
adatait,
a bérleti jogviszony időtartamát (a bérleti jogviszoný megszĹintető feltételt),
a helyiségben folytatható tevékenységet,
a bérbeadó és a béľlő épülettel, helyiséggel, valamint a kĺjzös hasznźiatra szolgá|ő
helyiségekkel és teľületekkel kapcsolatos kötele zettségeit

j) a helyiségbért és a külön szolgáltatások díjának mértékét, megál|apítálsuk, megfizetésfü
és elszámolásuk módjáłt, a megváltoztatásukra vonatkozó szabályokat, a külön
szolgáitatáls ok körét,

k) a béľlőnek a helyiség hasznát|atáva| kapcsolatos, rendeletben illetve a felek
megállapodásában meghatźłrozott jogait és kĺitelezettségeit,

l) a szĹĺkséges bérbeadóihozzájátrulások kérésének kötelezettségét,
m) a ľendeletben meghatározott tilalmakat,
n) a bérbeadó és a bérlő felelősségét' a bérlő kötelezettségszegésének jogkövetkezményeit, a

bérbeadói felmondás egyes lényeges szabźly ait'
o) a helyiség átadásának, visszaadásĺának idejét és módját,
p) mindazokat a kikötéseket, amelyek abérbeadó oldalán születek,
q) a felek egyéb megállapodásait,
r) a bérlő hozzájáru|ását ďlhoz, hogy a bérbeadó ľendeletben meghatározott adatait

nyilvántaľtsa,
s) a bérleti szerzőđés létľejĺĺttének helyét és idejét.

Đ ha a bérbeadó úgy dönttĺtt, az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének
kötelezettségét, amelyben a bérlő ktite|ezi magát arra, hogy amennyiben a bérleti
jogviszonya felmondásra kerĹil, vagy |ejár, elhagyja a béľleményt, illetve kötelezi magáłt

arra is, hogy a béľleti jogviszonyból eľedő tartozás mértékére elfogadja a bérbeadó
nyilvántaľtásai alapjrán készült ténýanúsítványt, valamint azt is, hogy a tartozás eIismeľő
nyl|atkozat nélkül a bérleti szerzőđés nem lét érvénybe

Tĺáľbéľlet esetén az egyes bérlőkkel megkcitésre kerülő bérleti szerzőđésben az előzőekben
meghatáľozottakon túl meg kell hatiírozni:

s)
h)

Đ
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1. számú melléklet

u) a helyiség bérlő által kizáĺólagosan használható részét,
v) a helyiség bérlők által közĺjsen hasznőihatő részeit,
w) a helyiség béľlők által kĺizösen használhatő részeihasznőlatára vonatkozó szabálvokat.

2. AbérIetí szerződésben ľögzíteni kelI továbbá, hogy:

a.) a bérleti jogviszony létľejöttekoľ, valamint az azt követően megadott bérbeadói
hozzájőtruIások és azok tartalma (feltételei), valamint a felek kcizött létľejĺitt - a béľleti
jogviszonnyal kapcsolatos - egyéb megállapodások a béľleti szerződés értelemszeni
mellékletét képezik,

b.) aZ Ltv-nek és aZ onkormányzat helyiségek bérbeadásrának feltételeit szabá|yozó
ľendeletének a bérbeadásra, a bérbeadói hozzáljáruIásĺa és a béľleti jogviszony
megszúnésére vonatkozó szabáIyai akkor is a bérleti szetzłidés :'artalmőń képezik, ha azok
a szerzőďésben nem szerepelnek,

c.) ha a bérlőnek az onkoľmányzat vagy a vagyonkeze|o fďlé a helyiséggel kapcsolatban
lejáľt taľtozása van, a tartozáłst az onkormányzattőI a bérlőnek iáró térítésből le kell
vormi.

3. A bérleti szerzodés taľtalmára vonatkozó ľendelkezéseket mesfelelően a|ka|mazni kell a
béľleti szeruőđések módosítására és kiesészítésére is.
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t. számú melléklet

2. melléklet

az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló hetyĺségek
béľbeadásának feltételeiľől szóló ľendelethez

1. Ha hatźtrozatlarl időre szóló szeruőđéshatá'rozottidőtartamľa szóló módosítására vonatkozó
kérelem nem taĺta|mazza az alábbiakat, a béľbeadó szeľvezetnek a bérlőtől Íľásbeli
nyilatkozatot kell kémi arról, hogy:
a.) milyen időtaľtamli határozott időre szóló béľleti szeruődésre kívánja a fennálló

s zer ző dés ét mó do s ítani,
b.) a béľlő a helyiséggel kapcsolatban indított-e pert, s ha igen milyen okból és hová kerül

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

albérletbe van adva.
d.) a helyiséget béľlővel kötött üzemeltetési szerződés alapján más személy(szervezet)

hasznáija-e,
e.) a helyiség bármelyik tészét a bérbeadó hozzájáru|átsa nélkül adták-e albérletbem va1y a

helyiségbe bármilyen más címen a bérbeadó hozzáĄáru|álsa nélkül fogadtak-e be más
s zemél y( s z erv ezetet),
helyiséget ténylegesen ki és milyen jogcímen, illetve milyen célra használja; ha több
haszná|ő van' a használók köztitt hogyan van meghatározva a kizárólragosan használt
területek nagyság és helyiségek szerint, s melyek a közĺjs használatra szolgáló helyiségek,
fiiggetlenül attól, hogy ki haszná,|ja a helyiséget, a helyiségben hatós ági engedé|yhez
vagy bejelentéshez (bejelentés tudomásul véte|éhez) kötött tevékenységet végeznek-e, s
ha igen, ezek ľendelkezésre állnak-e,
függetlenül attól, hogy ki haszná|ja a helyiséget, a helyiségben folyatott tevékenységet
hatóság vagy szakhatóság megtiltotta-e, s ha igen milyen okból,
abérlő ismeretei szerint a helyiséget magában foglaló társasház közgyiĺlése a helyiséggel
vagy a helyiségben folytatott tevékenységgel kapcsolatban hozott-e hatőłrozatot. ha igen
annak mi volt a taľtalma.

f.)

s.)

h.)

i.)

2. Akére|emhez másolatban mellékelni kell:
a.) ha a bérlő gazdasági társaság 30 napĺíll nem régebbi cégkivonatot és aláírási

címpéldányt, ha pedig a béľlő táľsadalmi szeÍvezet, a bíľósági nyilvántartásró| sző|ő
végzéstvagy igazo|ást

b.) ha a helyiségben végzett tevékenységnek ez a feltétele, a műkĺidési engedélyt, a
hatősághozvalóbejelentésmegtöľténténekigazo|ását,

c.) ha a helyiséget vagy egy részét a bérlő vagy jogelődje létesítette, az ezze| kapcsolatos
bérbeadóval kcitött megállapodást és a használatba vétel építésügyĹ és szakhatósági
engedélyeit.

(3) Ha a kéľelem nem tartalmazza az (I) bekezdés szeľinti nyilatkozatokat vagy a (2)
bekezdésben meghatáltozott mellékleteket és a béľlő bérbeadó szervezet felhívásá,ra _ a
felhívás áłtvéte|étő| számított _ 15 napon belĹil azokat hiánytalanul nem csatolja, úgy kell
tekinteni, hogy a bérlő a kérelmét visszavonta. Ha a visszavont kérelmet ismételten
e|őterjesztik, új kérelemként kell kezelni. Amikoľ a kérelem és mellékletei hiánytalanok a
bérb eadó szetv ezet döntés t eIőkészítő elj rírás t folytat le.
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l. számú melléklet

A vagyonke ze|ó a helyszíni szemle keretében e||eĺorzi,hogy:
a.) a bérbeadó felszólítása esetén abér|őtjogszabályon alapuló vagy abéľleti jogviszorľryal

összefüggő kötelezettségének eleget tett-e,
b.) a helyiséget csak a béľlő használja-e,
c.) ha a helyiség albérletbe van adva vagy a helyiséget befogadott személy(szervezet) is
. hasznát|ja, hogyan alakult a nem abér|(5 á]ta|használt ďapterület ańnya,
d.) albérletbe adás vagy befogadás esetén a bérbeadó hozzájánlása szeľint történik-e a

helyiség hasznáĺata.

Kétség esetén be kell szetezni a Polgármesteľi Hivatal építésügyi hatósági feladatait e||átő
szervezeti egység nyilatkozatőtt anőI, hogy a fővrárosi építési keretszabályzat, fővárosi
településszerkezeti terv, főváľosi szabályozási keretteľv, kerĹileti városrendezési és építési
szabźlyzat, kerületi szabá|yozálsi terv (részletes rendezési terv) vagy már kiadott építéiügyi
hatósági hatálrozat értelmében a helyiség (a helyiséget éľintő épületrész) átalakításra,
lebontásľa keľĹil-e v agy a rendeltetés ének a megváltozt atását végre kell-e haj tani.

Amennyiben a csatolt engedélyek, igazolások nem tarta|mazzák egyértelmtĺen atényá|lást, be
kell szerezni a további, szükséges igazolásokat, állásfoglalásokat.

3. Amikor a kéľelem és mellékletei hiánýalanok a Polgármesteri Hivatal a Vagyonkeze|ő
közremfü ödésével dcjntést elokés zítő elj árást folytat le.

4. A jegyző hatáskörébe tartoző tevékenységek esetében kétség esetén be kell szęrezni a
Polgármesteľi Hivatal mtĺködési engedélyek ügyében e|járó szervezeti egységének
állásfoglalását anőI, hogy a helyiségben folyó tevékenység a szfüséges engedélyek
birtokában történik, illetve az e|óírt bejelentéseket megtették-e.

5. A bérbeadó szervezet a szerződés módosításához szĺĺkséges további e|őkészítő eljĺáľás
keretében átadja (megktildi) a béľlőnek a szerződés hatáľozott időre szóló módosításának
feltételeit, valamint a szerződésnek a módosításokat tartďmaző, jovoben hatályos szöveg-
tervezetét.

6. A béľlőt tájékoztatru kell, hogy akizáró feltétel megszűnése és ennek igazolása esetén az
eljĺárás lefolytatásľa keľtil. AÍľól, hogy az eljáľás folytatása esetén mely iratokat kell
ismételten csatolni és mely eljĺáľási cselekményeket kell megismételni, a Polgármesteľi
Hivatal a tényá'||ás tisztázásáłloz tllzódő önkoľmányzati érdekek figyelembe vétele mellett
dönt.

7. Ha a bérbeadó szervezet azt ál|apítja meg, hogy a szerzódés módosítása nem kizárt,
javaslatot tesz a hatáskörrel rendelkező, hogy engedé|yezz,e a szeruódés módosítását.

8. A hatáskcĺľrel ľendekezo döntéséről a bérbeadó szervezetéľtesíti abér|őt.
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l. számú melléklet

Indokolás
a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźiő

helyĺségek béľbeadás áróil szóiő ľendelethez

Altalá''os indokolás:
A Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céIjára szolgá,|ő
helyiségek bérbeadását a I7tfOO5. (IV. 20.) s,á,mú, önkoľmrínyzati ľendelet sžabá|yo,,í. A'
rendelet f005. évi hatátyba lépését követően l04 db módosításon esett áłt, ezért célszenĺ úi
rendelet alkotása.

A rendelet a módosítások következtébenjelentős szá,mú, kiüresedett bekezdéssel és ponttal
rendelkezik, szeľkesztési hibĺák is fellelhetők benne.

Az Ĺlj rendeletben ezek szeľkezeti áĺtszetvezése, a módosítások soľán történt hibák. utalások
kijavítása megtörtént.

A rendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos, visszavonásra kerülő I7/2OO5. (IV. 20.)
számrí rendelethez képest:

- megsztĺnt aibetűjel paľagrafusszámozás'
- źivezetésre kerültek a jogalkotásról szóló törvény ľendelkezései,
- abizottságok megnevezése egységes: a hatáskörrel rendelkező bizottsáłg,
- a szerződés megszüntetésére és a birtokbaadásľa vonatkozó rendelkezések

éľtelemszerúen ľendezésľe keľültek,
- kĹjavítáłsra kęrültek a mondatszerkesztési hibák,
- törlésre, javításra keľtiltek a téves hivatkozások,
- 

'ij 
intézménykéntbevezetésľe keľült a társbérlet intézménye,

- módosításra, illetve pontosításľa kerĹilt a béľleti szerzőđés kozjegyzoi okiratba
foglalása.

A rendelet megalkotása az onkotmányzat számára költségvetési hatással nem rendelkezik,
mivel olyan rendelkezéseket nem tarta|maz, amelyek sorĺín bevétel kieséssel lehet számolni.
A rendelet lehetőséget nffit aľľa, hogy a romló gazdasági helyzetben az onkoľmányzat
kedvezÍĺ,bér|őbarát bérbeadást folytasson, és cscikkentse az üres helyiségek számát.

A ľendelet megalkotásáxa| afeladatellátóľa többletmunka nem hárul.

Részletes ĺndokolás:

1. $ Meghatźrozza azon helyiségek és esetek körét, amelyre a helyiséget alkalmazni kell.

2. $ Meghatátozza a rendelet alkalmazása soľán döntéshozó szinteket.

3. $ A rendelet tekintetében szfüséges meghatáltozni a fogalmakat, amelyet a jelen szakasz
tafialmaz.

4.-6. $ A rendelet alkalmazása szempontjából meg kell hatĺírozni azon helyiségek körét'
amel y az Ltv . alapj án béľbeadás tát gy át képezi.
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7. $ A rendelet alkalmazása szempontjából meg kell hatrározni azt a módot és esetet, amely
alapján a helyiség kizfuó|ag veľsenyeztetés útján, illetve versenyeztetési eljárás mellőzésével
lehet bérbeadni.

8. $ A rendelet szempontjából meg kell határozni azokat a személyeket, akik magasabb szintű
jogszabályok figyelembe vételével bérlők lehetnek.

9. $ A rendelet alkalmazása során meg határozĺi abér|őtársak felelősségeit és kötelezettségeit
egymás viszonyábaľr.

10. $ A rendelet akaImazása során meg határozni atfusbérlők felelősségeit és kötelezettségeit
egymás viszonyában.

1 1. $ A bérbeadás során meg kell határozni azokat a tevékenységet, amelyet a bérlrő a bérleti
j ogviszony keretében v égezhet,

lf . -I3 ' $ A bérleti jogviszony idotartamő,thatátozza meg,

I4.-I5. $ Az Ltv. alapján a bérleti díj rendeletben nem hatźrozhatő meg, ellenben rögzíteni
szĺikséges azokat az elveket és hatáĺokat, amelyek a|apján a döntéshoző egységes elv szeľint
jfu eI a bérleti jogviszony létesítése során.

16. $ Meghatálrozza azokat a szo|gá,|tatásokat, amelyeket a béľleti díj mellett _ amennyiben a
szoLgá|tatás fennáll _ a bérlőnek a béľleti díj mellett a bérbeadó tészéte meg kell fizetnie.

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

|g.-fo. $ A béľleti szeruődés megkötéséhez szĹikséges bérbeadói hozzáłjárulás k<jrét, és a
b érb eadó i hozzájáru|áls elévülés ének idej ét hatát ozza me g.

2t. $ A bérleti jog átĺvházásának, cseréjének feltételeit, a bérbeadói hozzájáru|ás
hatálybalépésének feltételeit időpontját hatáĺozza meg

22. $ Meghatá',tozza azoknak az eseteknek a kĺjrét, amelyben a helyiségbér|emény albérletbe
adható, azok feltételeit, és a bérleti jogviszony megszűnése esetén, az a|bé'r|o jogait és

kötelezetts égeit.

23._f4. $ Meghatározza azokat az eseteket, amelyben a bérbeadó hozzáján:Íása kéľhető.

25. $ A bérleti szerzodés módosítását szabályozza.

26.-27. $ Meghatĺározza azokat az eseteket, amelyekben a béľleti szerződés időtartama

módosításra kerĺ'il, valamint azokat a feltételeket, amelyeket a bérleti szerződés időtartamának
módosításáľa vonatkozó kérelem elbírálása esetén vizsgálni kell.

28. $ Meghatározza a bérleti szetződés módosíĺásĺára vonatkoző megáIlapodás tarta|mát, a

hatáIyba lépés eseteit, valamint a korábbi rendekezések szeľint kötött bérleti szeruődések
tartďmĺának jelenľenđeletszerintif eItétekhezigazítÁsánakfeltételeit.
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29. $ A határozott idejű béľleti jogviszony |ejátát ktjvetően új béľleti szerződés
megkotés ének fel téte|eit hatźr ozza me g.

30. s Ezen $ a másik helyiség béľbeadásáľa és a pénzbe|i térítésre a szerz(5ďés közös
megegyezéssel történő megsztintetésének esetére vonatkozó szabályokat tartaLmazza,
amelyben ľendelkezik a d<jntésre jogosult szeľvről, a megállapodás feltéte1iről, a fizetheto
ellenéľtékéről.

3L.-32. $ Ezen $-ok a másik helyiség bérbeadására és a pénzbe|i térítésre vonatkozó azon
szabályokat tarta|mazzák, amelyek a béľbeadói ľendes felmondása esetén a|ka|mazandóak.

33.-34.š F;zen rész a bérleti jogviszony rendkívtili felmondással történő megszüntetésének
esetét szabáiyozza, amikor arÍa a béľlőnek felľóható okból kerül Sor, és amelyre
háttérszabályként a Lakástöľvényt ľendeli alkalmazni.

35.-37.$ A bérelt helyiség átadás-átvételévelkapcsolatos eljárást szabályozza.

38. $ Az épület és a helyiség fermtaľtásával kapcsolatos szabályokat tarta|mazza,

39.-40.$ A helyiség rendeltetésszeľíĺ haszná|ata alkalmassá tételéľe. átalakítására és
koľszenĺsítésére vonatkozó szablyokat tartalmazza, amelyben ľendelkezk abér|ovel kötendő
megállapodás tartalmi elemeiĺől

4I.-42.s A hatékonyabb bérbeadási stratégia érdekében szĺikséges a bérbesnámítás
intézményének feltételeit valamint a bérbeszámításrőI szó|ő megállapodás tartalmi elemit
rés zletes en me ghatár o zni.

43. $ A térítés ellenében biztosított bérlőkijelölési jog gyakoľlásának feltételeit határozza
meg.

44. $ Azokat a szervezeteket, személyeket Ílatározza meg, amelyelďakk az onkormányzatot
elj árás típusonként képviselhetik.

45. $ A bérleti díj nem fizetésébő]- eredő taľtozások ľendezésére vonatkozó rész|etfizetési
megállapodások megkötésének eseteit és feltételeit, a kamat méĺtékéthatátozza meg.

46. s A bérleti jogviszonnyal nem rendelkező helyiség' használó á]ta| fizeteĺdő
kötelezetts é get hatáĺ ozza me5.

47. $ Amennyiben abérlo bĺíľmely okból a helyiség haszná'łatátfelfüggeszti úgy, hogy az nem
eređményezi a béľleti jogviszony megszi.intetését, a felfiiggesztés időtartamiáľa vonatkozó
kötelezetts égeket hatáĺ o zza meg.

48. $ A bérlemény-ellenőľzés eseteit határozzameg.

49. $ A bérleti jogviszonyra vonatkozó adatok kezelésének szabáiyaithatátozzameg.
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224ĺ20t2. (uL05.)
Képvis elő.testĺileti hat'ár ozat

Fo galom meghatározások

5. A határozat alkalmazősáhan:
a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség

beköltĺjzhető foľgalmi &téke alapján
meghatározott teljes, egy évre vonatkozó
bérleti díj ÁFA nélkül számított (nettó)
összege,

b) a telek bérleti díj alapja: a negyed
besorolása alapj án meghatározott összeg,

c) gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a
negyed besorolása alapján meghatározott
összeg,

d) az egyéb dologbérlet bérleti díj alapja: a
dologbérlet funkciója alapjĺán
me ghatőlr ozott ö s s ze g,

e) forgalmi éÍték megál|apításĺínak
időponda:
ea.) 'ij béľleti szerzódés esetén a

bérbeadásról való döntés
időpontjában érvényes aktuális
beköltĺjzhető forgalmi érték,

eb.) ha a helyiségek bérbe adásának
feltételeit szabáiyoző rendelet
szerint a béľbeadói
hozzájám|álsának vagy a béľleti
jogviszony keretében más
bérbeadói döntésnek az a fe|tétele'
hogy a bérlő a béľbeadó által
meghatátozott béľleti díjat
elfogadja, az ezzel kapcsolatos
cinkoľmiányzati jognyilatkozat
kiadásáról való d<intés iránti
kéľelem előteľjesztésekor éľvényes
aktuĺális bektiltözlrető foľgalmi
érték,

ec.) hatáľozat|an idejiĺ bérleti szerződés
határozott időre szóló szerződésre
való módosításáľa iľányuló béľlői
kezdeményezés esetén, az ezzel
kapcsolatos tinkoľmánvzati
jognyilatkozat kiadásáról való
döntés iľánti kérelem
előterjesztésekor érvényes
beköltözhető forgalmi érték.

t2013. (.....)
Képvĺselő.testületi határ ozat
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Đ aktuális beköltĺjzhető forgalmi éľték: a
helyiség tulajdonjogának bérleti vagy
más a haszná,|ati joggal nem terhelt _
illetve az ilyen jogokat figyelmen kívĺ.il
hagyva és helyiség üľes (kiĹiľített)
állapotában illetve üres (kitirített)
ál|apotát fe|tételezve megállapított
fbrgalmi értéke'
A foľgalmi érték az onkormźnyzat á|ta|
megá,'L|apított, évente aktualizált, becstilt
énék, amely éĺtéken a helyiségek az
onkormányzat vagyonkataszterében
szerepelnek. Kétség esetén - amennyiben
a bérbeadó a nyilvántartott forgalmi
értéket a valóstól eltérőnek ítéli meg _
soľon kívüli éľtékbecslés elvégzése
szükséges.
A forgalmi éľtéket aZ onkormányzat
tulajdonában áIIő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek eladásának
feltételeiről szóló rendeletben foglaltak
szeľint kell meghatáĺozni. Az
éĺékbecslés koltségeit aZ onkorm ányzat,
ílletve az áita|a a bérbeadással megbízott
vagyonkez e|ő szeru ezet viseli.
rendeltetés: az a használati cél, amelyre a
bérbeadás történt, vagy amelyrekét|k azt,

h) keľeskedelmi alapellátás: az
élelmiszerárusítás és az é|e|miszer jellegű
vegyes uzlet, ha a bérlemény hetventjt
százalékát meghaladó hányadát ilyen
tevékenys é g céIj áĺ a has znáij ők,
egészségügyi tevékenység: a gyógyszer,
gyógyn<ivény árusítás, illetve a
győgyászati segédeszköz
kiskereskedelem is,
a lakossági kisipari szolgáltatás: a
kizáĺő|ag lakossági fogyasztók számźlra
tĺirténő szoIgáItatás,
ľaktár: az abelyiség, amely ahatározat 8.
pontjában felsorolt tevékenység céIjáta
szo|gáIő helyiségen (helyiségcsopoľton)
kívül található és kizáĺőlag ruktálrozás
cé|jára alkalmas,
telek: felépÍtménnyel nem rendelkezo, az
ingatlaĺl-nyilvántaľtásba önálló he|yĺajzí
számmal bejegyzett, körĹilhaĺírolt
ingatlan,
gépkocsi-beái|ó: telken vagy lakőház
udvariín kialakított, kizárőIaq, gépi

s)

i)

j)

k)

r)

m)
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n)

o)

tárolására alkalmas beálló hely,
egyéb dologbérlet: őriźlsplakát,
falľaszeľelt kiľakat. nęontábla.
reklámtábla,
a helyiségben végzett tevékenységet
annak alapján kell megállapítani, hogy a
helyiséget milyen cé|ra adták bérbe,
illetve a helyiségben a7, elhelyezĺi
hatóság, illetve a bérbeadó milyen
tevékenységet engedé|y ezett,
ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban)
többféle tevékenységet végeznek, a
bérleti díj megá||apításáná| azt a
tevékenységet kell figyelembe venni,
amelynek alapján a 8. pont szerinti
magasabb bérleti díj igényelhető,
HVT teľület: az onkormiányzat helyi
váľos-rehabilitációs terület kijelöléséľől
ésateľületenarehabilitáciő
megvalósításárő| szólő 32ĺ2001. (X. 2ó.)
számú' rendeletében meghatározott város-
ľehabilitációs terület.
civil tevékenységet végző szetvezetet: az
egyesülési jogról, a ktizhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséľől és támogatásáról szőLő
}OII. évi CLXXV. töľvény hatáiya alá
taftoző civil szeÍvezet vagy a
lelkiismeľeti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak' vallásfelekezetek
és vallási köztisségek jogállásáľó| 201I.
évi CCVI. toľvény hatáiya a|á taĺoz6
egyház vagy Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefvárosi onkormĺányzatta|
közszolgáltatási szeľződéses
kapcsolatban á1ló szervezet.

r) önkormányzati feladatoklroz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szetvezetet.. aZ egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil
szeľvezetek mfüödéséről és támogatásátó|
szőIő 2011. évi CLXXV. törvény hatáiya aIá
taĺtoző civil szervezet vagy a lelkiismereti és

vallásszabadság jogáról' valamint aZ

egyházak, vallásfelekezetek és vallási
ktizĺisségek jogá||ásáró| 2o|7. évi CCVI.
tĺirvény hatáiya a|á tartoző egyház vagy
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvríľosi
onkormánvzatta| kozszo|gáltatási
szerződéses kapcs olatb an ái|ó szerv ezet

Az 5. pont két új alponttal egészül ki:
s) helyiség mĹiszaki állapotának kategóľiái:
kiváló (5)' jó (4), közepes (3), rossz (2),

nagyon rossz (1)' amelynek ľészletes
feltételeit a jelen hatfuozat melléklete
taľta|mazza.

Đ szociális fe|zőrkóztatást, oktatást,
fo g|akoztatźls t vé gző szew ezet: j ózs efváro s i
bejelentett lakcímmel ľendelkező
személyeket foglalkoztató, Józsefvár.os
teľületén legalább telephellyel ľendelkező

vál1alkozás

p)

q)

r)



f. sző,mú' melléklet

TI, FEJEZET
A BÉRLETI DĹI MEGÁLLAPÍľÁsÁnł

voNATKoZo szŁBÁlyorc

7. A helyiségbéľ alapjáut a helyiségeknek a
jelen hatáľozat és a Kt. más hatátozataszeľint
aktualizáůt beköltözhető forgalmi éĺtéke
szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadásĺára' veľsenyeztetés vagy páIyázat

'itjan 
kertil sor, a minimális bérleti díjat a

helyiség Áre. nemtĺi beköltĺjzlrető forgalmi
értékének 80vo-át alapul véve kell
meghatározni. Amennyiben a páiyázatbarl a
béľbeadás során végezhető tevékenység nem
kertil meghatáttozásra,ú'gy az alap béľleti díj
éves mértéke a helyiség nta nélktili
bek<iltözhető foľgalmi éĺtékének a IO ?o-a
A bérlő a béľleti szerződés megkötését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, amely bankgaranciával, vagy az
onkormányzafta engedményezett
értékp.apínal kiváltható, amennyiben ehhez
az Onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága hozzájáru|.

8. a) pont:
koda, ľaktáľozás és gaľázs, bemutatóteľem
8Vo

Ktizmtivelőđési, oktatási és szociális
tevékenység, miiterem, kiáI|ítő terem,
múzeum, szíl,lház, próba-, toľna- és
táncterem, klubhelyiség 67o

Üres, legďább 6 hónapja, de legfeljebb 12
hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzók
é.rvényesíthetők, de a béľleti díjat, a helyiség
AFA nélktili beköltöńető foľgďmi értékének
80vo-át véve kell meshatáÉoznl

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen hatáľozatés a Kt. más határozata szeľint
aktua|izáit beköltöżlető forgalmi értéke
szolgól. Abban az csctben, ha a helyiség
bérbeadására, versenyeztetés vagy pályázat
útján kerül soľ, a minimális bérleti díjat a
helyiség Áľ.q. nemtiľ bekölt<izhető forgalmi
éľtékének \)vo_ált alapul véve kell
meghatározni. Nyilvános pályáztatás esetén
onkoľmányzati &dekhől a minimális béľleti
díi a beköltözlrető foľgalnri érték 8Oc/o-nál
kisebb értékben is nreghatáľozható azzal,
hogy ez az érték nem lehet kevesebb a
bekoltözhető foľgalnri órték SOalo.níĺI.
Amennyiben apáiyázatban a bérbeadás során
végezhetó tevékenység nem kerĺil
meghatátozásra, ú'gy,az aIap bérleti díj éves
méľtéke a helyiség Afa nélküli beköltözhető
foľgalmi értékének a8 vo-a

ĺ

8.a) pont:
koda, bemutatóterem 8vo
Raktĺíľozás, $arőzs, míihe|y 67o
Kĺizművelődési, oktatási, szociállis és sport
tevékenység, múterem, kiál'Iító terem,
múzeum, szíllház, pľóba-, toma- és

táncteľem, klubhelyiség 6 7o

Jelen pontban nem nevesített szeszárusítást
nem tartalmazó tevékenységi ktiľ<ik esetén
87o

Üres, lega|ább 6 hónapja, de legfeljebb 12

hónapja nem hasznosított nettő 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzők
éľvényesíthetők, de a béľleti díjat, a helyiség
AFA nélktili beköltözhető forgalmi értékaek
807o-át véve kell meghatározni

j

4
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res, legalább 12 hónapja nem hasznosított , legalább 12 hőnapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti
szorzők éľvényesíthetők, de a bérleti díjat, a
helyiség AFA nélküli bek<jltözhető forgalmi
értékének 7ovo-át alapul véve kell
meghatározni.

c.) Gépkocsi-beálló bérleti díja: 2011. évben
nettó 5.799,- Ft/hó, amelyet f}Iz, évtől
évente az \ĺ.f7áció mértékével növelten kell
alkalmazni.

d.) Egyéb dologbérlet bérleti díja:
- óriás plakát foll. évben 15,735,- Ft/hó'

amelyet fotf. évtől évente az inf7áciő
méľtékével növelten kell alkalmazni.

- falraszeľelt kirakat, reklámtábla' neon
reklám: nettó 2.000,- Ftłmflhó (min. 1

m2)

10. Uj bérbeadásnál _ amennyiben abér|ő a
kerületfej les ztési célok kĺizött meghatfu ozott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni
és határozott idejtĺ, minimum 48 hónapra
szőIő bérleti szerzódést köt, a fizeteĺdő
béľleti dÍi mértéke pľogľesszív módon is
meghatiáľozható. Erről a béľbeadással
megbízott vagyonkezelő szervezet
javaslatára az onkormányzat
TulajdonoslĺBérbeaďói jogokat gyakorló
bizotts ága ho z döntés t.

nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti
szorzők érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a
helyiség Ápa. nelkuli bekölttizhető forgalmi
éĺtékének 70vo-źÍ alapul véve kell
meghatározni.
Ures, legaláhb 24 hónapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti
szotzők éľvényesíthetők, de a bérleti díjat, a
helyiség AFA nélkülí bekĺjltijzhetcĺ forgalmi
értékéĺrek 50o/o-át alapul véve kell
meghatározni.

c.) Gépkocsi-beálló bérleti đíja: f0L3. évben
nettó 6.368 ,- FtIhő, majcl ezt követően 20L4.
évtől évente az infláció mértékével ĺrör'e]ni
ketl.

d.) Egyéb dologbérlet bérleti díja:
- óriás plakát fo|,3. évben Í7.328,- Ft/hó,

majd ezt kör'etően f014. évtoI éveĺte az
infláció mértékével novelni kell.

- falľaszerelt kiľakat, rek|ámtálb|a. neon
reklĺám: nettó 2.000,. Ftlmzft:ró (min. 1

m2)

Úi pont (innentől kezdve a pontozás
módosul):
10. Ugyaĺlarľrak a kérelmezónek ugyanannak
a helyiségľe Vonatkozó több e|této
időpontban benyrijtott kéľelme esetén a
legkorábban benyújtott kéľelem időpontjában
iľányadó számított béľleti drjat kell tészére a
későbbiekben is felaj ánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bér\ó a
kerületfej les ztés i célok kĺjzött meghatározott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni,
és hatálrozott idejtĺ, minimum 48 hónapra
szó|ő bérleti szerződést kdt, a fizetendő
bérleti díj météke a hatáskcirrel ľendelkező
bizottság dĺintése a|apjan évente növekvő
mértékben is meghatáľozható. A bérleti díj
méĺtéke az e|so lf hónapban a 7. és 8. pont
alapjrán számított bérleti díj 507o-a, a
második 12 hónapban 757o-a, majd a 24.

hónapot követően a számított béľleti díj
összegére emelkedik. Erről a béľbeadással

szer:łezet
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11' Új béľbeadásná|,ha olyan utcai bejáľatrí
pinceszinti, vagy udvaľľól megktizelíthető
helyiség kerül bérbeadásľa, amelyľe legalább
egy éve nem éľkezett bérbevéte|i ajáLn]'at,
vagy étkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapján szálmított bérleti díjon nem
lehetséges, a bérleti díj a jelen határozat Y.
Fej ezete a|apjáĺ is megállapítható.

javaslatára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága hoz döntést. Az erre vonatkozó
megállapodást a bérleti szerződésnek
taľtalmaznia kell.

12. Uj bérbeadásnőll, ha olyan utcai bejáľafií
pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető
helyiség kerül bérbeadásra, amelyľe legalább
egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapján számított bérleti díjon nem
lehetséges, továbbá az 5. s) pontban
megállapított 4-es vagy anná| alacsonyabb
kaĺegóriába besoľolt állapotű, a béľleti díj
nréľtékét' a mindenkoľi közos koltség
összegén kell megállapítani.

Ahatározat új pontokkal egészül ki:
13. Uj bérbeadásnáI, ha olyan utcai bejár.atú
fölclsziĺrti helyiség kertil béľbeadásľa,
amelyre legalább egy éve nem érkezett
bér.bevételi ajánlat, va-sy étkezett, de
hasznosítása a 8. pont alapján számított
béľIeti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as
vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt
állapotú, a bérleti díj méĺékét a mindenkori
közös költség osszegén kell rnegállapítani.

|4. A Í2. és 13. pontok alapján tdlténo
|rér1readáskor a bér1őnek vállalnia kell a
helyiség feliljítását saját költségerr, továbbá a
bérleti jogviszony időtaľtanra alatt és azt
kcivetően sem élhet béľbeszámítással, és a
felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorrn ányzattő|.

15. Új bérbeadás esetén' a L2. és 13. pont
szerinti béľbeadást kivéve, amennyiben a
kére|mezo nyilvános, bárki számár.a eléľhető
onkormĺínyzat által indított váIlalkozói
programban vett tészt, székhelye a
Józs efváľosb an talá|hatő és hatáĺozott idej ű,
minimum 60lrónapra szóló bérleti szerződést
köt, a fizetendő bérleti díj métékét az első
24hőnapban a mindenkoľi közös költség 10

vo-ka] növelt értékének megfelelő összegben
kell megllatározni, majd ezt követően a
bérleti díj nréľtékę a 7. és 8. pont a|apján
számított bérleti díi ra emelkedik.

6
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III. FEJEZET
AZ U J HELYIsÉGgÉn MEcÁrmpopÁs
nÉnľB,ło oĺ rĺozzu'ÁRuLÁs, És ľĺÁs

ľÉRn eADól pot.ľľÉs ESETÉN

1'4. A béľbeadássa| megbízott vagyonkezelő
szeÍvezet javaslaĺ.áľa az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló
bizottsáĺga d<intése a|apján a bérbeadói

módosítására iĺányuló bérlői kérelem esetén
a 7-13. pontban foglďt szabályoktól el lehet
térni és az egyébként igényelendő bérleti
díjnáI ďacsonyabb összegŕĺ bérleti díjľól is
meg lehet állapodni - vagy a béľleti díj
emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi
körtilmények mérl egelés e alapj án:

a) Amennyiben olyan gazdasági táľsaság
vagy egyéni vállalkozó tészére töľténik a
béľbeadás, arnely józsefr,áľosi lakosok
oktatását, foglalkoztatását, szociális
te|zárkőztatását' elősegítő oktatásí
tevékenységeÍ. vé,gez minimum |f-Ig fó
tészére, a bérleti díját a 7. és 8. pont
alapján számított bérleti díj 75 vo-án,20
fó felett pedig a ,7. és 8. pont alapjan
szárnított bérleti díj 65 a/o.án kell
megállapítani.
A béľleti szeľződésben rögzíteni kell,
hogy a bérlő negyedévente köteles a
bérbeadó felé megkü|ďeni az oktatottak.
foglalkoztatottak nevét és lakcímét,
amelyet béľbeadó a lakcím-nyilvántaľtón
keresztül a Hulnálrszolsáltatási
Ügyosztály ellenőriz.
Amerľryiben a bérlő jogosultsá'ea a
foglalkoztatottak, oktatottak szátmőnak
rrövekedése, csökkenése miatt változik,
Ĺlgy a kedvezmény lnéľtéke aZ a)
pontban foglaltaknak nregí'eleloerr
változik a béľleti jogviszony fennállása
alatt.
Amennyiben a bérlő a b) pont szerinti
beszámolási kötelezettségének egyrnást
kovető két alkalommal t.elszólításľa seĺn
tesz eleget, úgy a kedvezményt elveszti.

III. FEJEZET
A HELYISÉG ľÉnI-Bľl pÍĺ

lr,ĺooos íľÁsÁn,ł VoNATKoZó
MEGÁLLAPoDÁs

1 9. A béľbeadáss a| megbízott .vagyonkeze|i5
szervezet javaslatiára aZ onkoľmrányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága döntése alapjrán a béľbeadói

módosításáľa _ beleértve a béľleti dlj
felülvizsgálatát is _ irányuló bérlői kérelem
esetén, kĹilönösen, ha a kérelem a kéľelem
indokaként előadják, hogy a bér|eti díi
ĺisszege nagy terhet ró a vállalkozá$a, a7-
t7. pontban foglalt szabályoktól el lehet
tém| és az egyébként igénylendő béľleti

16.

b)

c)

d)

hozzá'járu|ásta vagy a szeÍződés I llozzájáru|ásta vagy a szeruődés

a) a hatáľozat|an időre szóló béľleti szerz(5dés díi leďeliebb 507o-ka| alacsonvabb
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határozott időtartamĺa való módosítása
után milyen időtaľtamľa szól,

b) a módosított bérleti szerzőđés szerint
fizetendő béľleti összege mióta
vá'Itozat|an összegű,

c) a béľleti jogviszony időtartamát, ideéľtve
azt ís, ha a bérlő jogutódlássaI szerzeft
béľ|etijĺrgot,

d) a bérlő fizetési fegyelmét a béľbeadó
irányába.

IV. FEJEZET
A tIELYISÉcľÉn ÁľvĺBľerI

roŐsze.rnA VALó CSoKKENTÉsE

15. A helyiségbér átmeneti időszakľa a
bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szetvezet javaslatára aZ onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága döntése alapján különösen aZ
alábbi j ogcímeken csökkenthető:
a.) az épületen vagy a közterületen végzett

építési, szerelési munka miatt,
b.) a helyiség átalakítása vagy felríjítása

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

használhatatlan állapota miatt,
đ.) az onkormiányzat érdekeit szo|gá|ő

egyéb, vagy kozérdekú okból (pl. ha a
helyiséget tiársadalmi szeÍvezet,
közalapítvány bérli)

e.) a gazdasági életben beállt negatív
váitozás miatt.

A gazdasági életében beállt negatív
változásta hivatkozott kérelem esetében
vizsgálni kell, hogy a kérelmező rírbevételei
a kérelmet megelóző két évben (amennyiben
a féIév már eltelt' az e|ózo fé|évet is
figyelembe véve) valóban töľtént-e negatív
vá|tozás.

összegű béľleti díjról is meg lehet állapodni -
va1y a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni
- az a|ábbi kcirülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szeruódés szeľint fizetendő bérleti

díj összege legalább I\%o-kal meghaladja
a 7. és 8. alapján számított bérleti díj
méĺtékét, és

b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja
ferľráll, ideéľtve azt is, ha a béľlő
jogutódlássa| szel.zetÍ. béľleti jogot' és

c) a bérlő fizetési fegyelrne megfelelő a
béľbeadó irányá,ba.

z0. A helyiségbéĺ átmeneti időszakĺa, arníg
az akadőiy fennáll, abérbeadőlssal megbízott
vagyonkezelő szervezet javaslatáľa aZ
onkormánvzat Tulaj donosi/B érbeadói
jogokat gyakorló bizottsźłga döntése alapján
ktilĺin<jsen az alábbi jogcímeken legfeljebb
SDvo-kal csökkenthető, anreruryibell azok
nem aZ onkormányzat felelősségi köľében
rnertilnek fel:
a.) az épületen vagy a közterületen
v égzett építési, szeľelési munka miatt,
b.) a helyiség áLta|akítása vagy felújítása
miatt,
c.) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy
r észének haszná]hatatl an áll apota mi att.

łśt'załapíEłř*Ęŕbérłi)
ĺ"

+ĺíłtezĺís*ia**
ís

+ĺí

a fé/ľéx máł eltek; xz ďbző fé+éxet is
ĺv

vá!Éeuá*

A hatáĺozat űj fI. ponttal egészt'il ki:
2r.
a) A gazdátkodó szervezet vagy egyéĺi

v ái|akoző gazdálkodáłsáb an beállt negatív
változás miatt - kül<inösen: isazolható
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16. a) Ha vendéglátás, kereskedelmi,
lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás,
gatázs, gépkocsĹtrárolás céIjźtra szolgáió
bérlemény, telek bejáłtata e|ott az épületen,
vagy a k<izterületen az onkoľmányzat
megbízásábő| végzett építési' szerelési
munka vagy az épületen végzett munka a
bérlemény megkozelítését haľminc napnál
hosszabb ideig gátolja, a bérlreti ďíj fizetési
kötelezettség felfiiggeszthető aÍÍa az
időtartamra, arrńg az em|ített akadály fennáll.
b) Amennyiben a munkálatok nem az
onkormrínyzat megbízásábó| tĺjľtérľrek, a
bérleti díj a bér|ő kérelmére legfeljebb a
bérleti díj 50 %o-ig mérsékelhető aÍÍa az
időtartamra, ameđdig az említett akadály
fennáll. Ha a munkálatok a helyiség
megkcizelítését űgy gáto|jál<, hogy a
helyiségben végzett uzleti tevékenység
bizonyíthatóan hárcányt szenved, a
megállapított béľleti díj ötven száza|ék,ľlái
nagyobb mértékben is mérsékelhető. Ebben
az esetben a kieső bérleti díj bevételt a
kivitelezőtőľa kivitelező megbízőjáttó| ke||
kérni. E ľendelkezést lehet a|ka|mazni akkor
is, ha a bérlő a hel a bérbeadó

árbevétel csökkenés, veszteség,
káresemény, betegség a helyiségbér
mértéke hatátrozatlaĺ időtartamÍa szóló
bérleti szerzodés esetében legfeljebb 36,
batfuozott idejtĺ bérleti szerződés esetében
legfeljebb f4 hónapľa, vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szervezet
javaslatára aZ onkormanyzat
Tulajdonos{Bérbeadői jogokat gyakoľló
bizottsága döntése alapján legfeljebb
Soa/o-ka| csökkenthető. A kérelem
megalapozottságát az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága vizsgálja.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban
meghatározott esetben nem
hosszabbítható meg a |ejárt bérleti
szerződésben meghatározott feltételekkel
a bér.beaclási renclelet f9' $-a alapjálr,
hanem a bérleti díj mértékérő| a
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorlćl
bizottsága dönt.

ff. i;

ĺsĺ

affií@
2f. Ha vendéglátás, keľeskedelmi, lakossági

kisipari szolgźitatás, raktározás, gatázs,
gépkocsi-ĺíľolás céIjfua szolgáló
béľlemény, telek bejőłata előtt aZ

épĺileten, va1y a kcjzteri.ileten nem aZ
Onkoľmányzat megbízásából végzett
építési, szeręlési munka vagy az épĹileten
végzett munka a béľlemérry
megk<izelítését gátolja, a bérleti díj a
bérlő kérelmére legfeljebb a bérleti dii
50 %o-ig méľsékelhető arra az
időtartamľa, ameddig az említett akadály
fermáll. Ha a munkálatok a helýség

ítését

9



2. számű melléklet

hozzájáru|álsávalátalakítja,vagyfelrijítja.

I7. Ha új béľbeadás esetén a
helyiségbéľleményben a koľábbi használattól
eltérő tevékenységet kívrárrnak folytatni, a
bérlcĺ á|ta| fizetendő bérleti díj összege
átmeneti időszakľa csökkenthető, ernek
méĺtékéľől bérbeadással megbízott
v.agyonkezelő szervezet javaslatára a aZ
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága dönt.

18. A jelen határozat meghozatalakoľ
fizetendő bérleti díj a jelen határozatra
hivatkozva nem csökkenthető, kivéve, ha a
csökkentés 16.-17.) pontban meghatározott
okból, átmeneti időszakľa tdľténik.

VI. FEJEAT
CIVII- TEVÉKENIYsÉcBľ vÉczo
SZERVEZETEK BÉRLETI DÍJA

2I. Civil tevékenységet végzo szervezet
tészére tĺirténő bérbeadásnál az
onkormánvzat Tulajdonosi/B érbeadói
jogokat gyakorló bizottsága az illetékes
szakmai bizottság javaslata alapjan
kedvezményes béľleti díjat hatátozhat meg,
az aláłbbi kategórifü szeľint.
a.) a béľleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA

nélktili bekölttizhető forgalmi értékének a
4 %o-a, amennyiben a szervezęt havonta
legalább 2 alkďommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

b.) a bérleti díi éves mértéke a helvisés AFA

helyiségben végzett uzleti tevékenység
bizonyíthatóan há,trányt szenved, a
megállapított bérleti díj ötven száza|ékĺlől
nagyobb méĺékben is mérsékelhető.
Ebben az esetben a kieső bérleti đíj
bevételt a kivitelezőtłĺUa kivitelező
megbízőjától kell kérni. E rendelkezést
lchct alkalmazni akkoľ is, lra a béľlő a
helyiséget a bérbeadő hozzájárulásával
áta|akítj a, v agy felrij ítj a.

23. Ha új béľbeadás esetén a
helyiségbéľleményben a korábbi hasznáiattő|
e|térő tevékenységet kívánnak folyatni, a
bérlő áita| fizetendő béľleti dlj osszege
átmeneti időszakľa legfeljebb 50%;-kal
csökkenthető, ernek mértékéről bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szervezet
javaslatára aZ onkormányzat
TulajdonosýBérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága dtint.

ľłiva*ezva nem esii'*

helvi

SaRvEaTEK KEDVEZMÉNYES
BÉRLETI píĺ,ą.

2ó. onkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet. végzo szewezet
tészéte történő bérbeadásnál az
onkormĺányzat Tulajdonos {Bérbeađői
jogokat gyakorló bizottsága aZ illetékes
szakmai bizottság javaslata alapján
kedvezményes bérleti ddat hatrározhat meg
az a|6bbi kategóriák szerint.
a) a bérleti díj éves mértéke a heIyiség ÁFA

nélktili bektjltözhető forgalmi étékének a
4 %o-a, amennyiben a szervezet havonta
legalább 2 alkalommď folytat a béľelt

tevéken

VI. FEJEZET

10
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nélküli bekĺiltözhető forgalmi értékének a
2 Vo-a, amennyiben a szewezet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a bérelt
helyis égben tevékenys éget,

c.) a bérleti díj mértéke a mindenkoĺi ktjzłis
költséggel vagy üzemeltetési ktiltséggel
megegyező összeg, amennyiben a
szęrvęzet havonta legalább 8 alkalommal
folytat a béľelt helyiségben
tevékenységet.

fz. a.) A kedvezményes bérleti díj
megadásának előzetes feltétele, hogy az
onkormányzat illetékes bizottsága
igazo|ja, hogy a legalább I évebejegyzett
és működő civil tevékenységet végzo
szervezet Józsefváľos lakossága
érdekében |átja el a tevékenységét,
amelyhez a civil tevékenységet végző
szervezetnek be kell csatolnia a b.)
pontban ktirĺilírt szakmai beszámolót,
valamint szakmai tervet.

b.) A kedvezményes bérleti díj
eĺgeđé|yezésének a feltétele továbbá,
hogy a civil tevékenységet végzo
szetvezet a következő feltételeknek
eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein

szerepeltesse támogatóként az
OnkormányzatoĹ,

bb) a legalább havi ľendszerességíĺ
helyiséghaszná|atot igéĺy|ő
eseményekĺől (fogadó őra, gyiílés,
rendezvény, tanácskozás, stb.)

' küldjĺjn éľtesítést, meghívót az
Önkormányzatnak. Az események
népszeríĺsítéséte az onkoľmányzat a
honlapjrán, facebook profiljan,,civil
eseménynaptźtrt,, hoz |étte és

: működtet.
bc) minden év március 15. napjáig

nyíjtsa be az adott évľe vonatkozó
szakmai tervét, amelyből kidertil,
hogy milyen eseményeket teÍvez az
év sorián megľendezni, illetve a
bérleményben milyen á||andő
tevékenységet végez, az mennyiben
szolgáIja Józsefváĺos és a
józsefuáľosi lakosok éľdekeit.

bd\ az előzó évi tevéken ről n

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA
nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének a
f vo-a, amennyiben a szeÍvezet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

c) a bérleti díj mértéke a mindenkoľi közos
költséggel vagy üzemeltetési költséggel
megegyező összeg, amcnnyibcn a
szervezet havonta legalább 8 alkalommal
folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet.

27. a) A kedvezményes bérleti díj
megadásának előzetes feltétele, hogy az
onkormányzat illetékes bizottsága
igazo|ja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett
és miĺktĺdő onkormányzati f-eladatokhoz
és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végzó szervezet Józsefváros lakossága
érdekében |átja el a tevékenységét,
amelyhez a civil tevékenységet végző
szervezetnek be kell csatolnia a b.)
pontban körĺilírt szakmai beszámolót,
valamint szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj
engedé|yezésének a feltétele továbbá,
hogy az onkormányzati felaĺlatĺrkhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet a
feltételeknek eleget tegyen:

következĺĺ

ba) honlapján, sajtómegjelenésein
szerepeltesse támogatóként az
onkoľmrányzatot,

bb) a legalább havi
helyiséghaszná|atot

rendszerességii

eseményekről (fogadó őra,
ľendezvény, tanácskozás,
küldjön értesítést, meghívót aZ

ÖnkormányzaÍnak. Az események
népszerĺisítésére az onkormányzat a
honlapjráĺr, közĺisségi portál profilján
,,civil eseménynaptálrt,, hoz létre és

működtet.
bc) minden év március 15. napjáig

nffitsa be az adott évre vonatkozó
szakmai tervét, amelyből
megá||apítható, hogy milyen
eseményeket tervez az év során
megľendezni, illetve a bérleményben
milven áil'andő tevéken

igénylő
gýlés'

srb.)

11
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be beszámolót tátrgyév május 31.
napjáig'

be) a helyiségben aZ alapszabályában
megjelölt céloknak megfelelően a
béľbeadáskoľ engedélyezett
tevékenységet folyamatosan
folytassa.

c.) A kedvezményes bérleti díj
megállapításáná| az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az alábbi kĺitériumoknak
megfelelő, Józsefváros és a józsefvĺárosi
polgárok érdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe :

ca.) közérdek mentén, a Józsefvárosban
működő önszeľveződő közösségek,
továbbá művészek és sportolók
pá|yázati támogatásárő| sző|ő
f2lz0l1 (IV.12.) önkormányzati
rendelet f. $ (1) bekezdésében
meghatározott kozcélok elérése
érdekében történik,

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

cc.) kozszolgáltatási kapacitást vált ki,
vagy erősít meg.

24. A szakmai terv és a szakmai beszámoló

onkormányzat hatásktjrrel rendelkező
szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a
szakmai bizottság a szak,lnai tervet és

beszí,molőt elfogadta, ú'gy az onkormányzat
Tulajdonos{Bérbeadői jogokat gyakorló
bizottsága a civil tevékenységhez kapcsolódó
béľleti díjat az adott éwe is engedélyezi.
Amennyiben a szeľvezet a kötelezettségeinek
nem tesz eleget, úgy a béľleti díj az érintett
év jaĺuár 1. napjától visszamenőlegesen az
aktuális foľgalmi éÍtéket alapul véve a 7. és

8. pont szeľint kiszámított a nem civil
szervezetehe meghatáttozott bérleti díjnak
megfelelő ĺisszegľe emelkedik. Amennyiben
a szakmai tefve, beszámolója a|apján
bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben
végezte Józsefváľos érdekében, űgy a bérleti
díi a 2I. szabálvozott

az mennyiben szolgálja Józsefváros
és a józsefvárosi lakosok éľdekeit.

bd) az e|őzo évi tevékenységéľől nyijtson
be beszámolót tárgyév május 31.
napjáig.

be) a helyiségben az
megjelölt céloknak
bérbeadáskor
tevékenységet
folvtassa.

a|apszabá,,|yában
megfelelően a

engedélyezett
folyamatosan

c.) A kedvezményes bérleti díj
megá||apításánál az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága az alábbi kľitériumoknak
megfelelo, Józsefváros és a józsefvárosi
polgáľok éľdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) közérdek mentén' a Józsefvárosban

múkĺjdő <jnszerveződő közcisségek,
továbbá művészek és sportolók
pá|yázati támogatásáról szóló
fflŻo|l (IV.12.) cinkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében
meghatátozott ktizcélok eléľése
érdekében tcjrténik'

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

cc) közszolgáltatási kapacitást Vált ki,
vagy erősít meg.

29. A szakmai terv és a szakmai beszámoló

onkormányzat hatáskörrel rendę|kezó
szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a

szakmai bizottsáĺg a szakmai tervet és

beszámolót elfogadta, ú'gy az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az önkoľmányzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díjat az adott évre is
engedélyezi. Amennyiben a szer:łezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a

béľleti díj az érintett év január I. napjátőI
visszamenőlegesen aZ aktuális foľgalmi
értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint
kisziímított a nem civil szervezetekľe
meghatátrozott bérleti đíjnak megfelelő
összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai
terve, beszámolója a|apján bizonyított, hogy

csak részben

értékelésére és elfogadásáĺa az | értékeléséľe és elfogadására aZ

L2



f. számí melléklet

kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik.

25. Az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönthet rigy új
bérbeadás esetén, hogy a civil tevékenységet
végzó szętYęzct rész,ére a hé;rhę,aĺlást, illętve
a kedvezményes béľleti díjon töľténő
bérbeadást nem engedé|yezi, amermyiben a
szervezet céIja, profilja az onkoľmányzat
által ellátandó feladatokhoz nem
kapcsolható, vagy azt már más civil
szęrv ezet kielégítően ellátj a.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Bérbeszámítás

29. Bétbeszámítás esetén, ha annak egyéb
feltételei fennállnak, a béľleti díj tekintetében
a 7. illetve a 8. pontot kell alkalmazÍli, az
ezen pontok alapján megállapított bérleti
díjba lehet a beszámítást végrehajtani,
figyelembe véve jelen ľendelet v.
F ej ezetéb en fo g1 altakat.

3I. Az új bérleti szeruődésben és a szerzodés
módosítása soľán minden esetben ki kell
kömi, hogy a béľbeadó a helyiség új béľleti
díjának mértékét meghatározhatja, ha a
helyiséget magában foglaló épület előtti
közteri.ileten díszburkolat létesül vagy
jelentős benházás valósult meg. A bérleti díj
növelésének összegében külön kell
megállapodni.

Józsefváros érdekében, úgy a bérleti díj a27.
pontban szabál|yozott magasabb kategóriába
soľolt béľleti díjra emelkedik.

30. Az onkományzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága dönthet úgy új
béľbeadás esetén, hogy az onkoľmányzati
feladatoklroz é,s célokhoz kapcsolócló
tevékenységet végzó szęľ.rezet részéte a
bérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti
díjon töľténő bérbeadást nem engedélyezi,
amennyiben a szeÍvezet célja, profilja az
onkormányzat áIta| ellátandó feladatokhoz
nem kapcsolható, vagy azt már más civil
szerv ezet kielégítően ellátj a.

Bé*,eszán(tas.

lq. Bérbeszámírtás es

i;-+z
i

i,

@
38. Az új bérleti szeľződésben és aszerzódés
módosítása soľán minden esetben ki kell
kötni, hogy a bérbeadó a helyiség bérleti díját
Loo/o-kal megemeli, ha a helyiséget magában
foglaló épĺilet előtti közteriileten díszburkolat
létestil vagy jelentős beľuházás valósult meg,

és a béľleti díj összege nem éľi e| a 7. és 8.

pont szerint számított bér1eti đíj fU?o-ka|
emelt osszegét'
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