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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bzottsźę véleményezi

Határ o zati j av as|at a bizottság' szźffiáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testÜ letnek az előteriesztés mestársv a|ását'

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A lakások és helyiségek bérletéľe' valamint az e|idegenítésükľe vonatkoző egyes szabźńyokő|
szőIő 1993. évi LXXVil. tcirvény 36. $ (2) bekezdése szeľint a helyiségb& mértékét a
bérbeadás feltételeirő| sző|ő <inkoľmĺányzati ręnđę|et nem szabáIyozhatja. Ezért a Képviselő-
testület 275lf0I0. (vil' 74') szźnrli hatfuozatźtban döntött a nem lakás céljaľa szo|gálő
helyiségekbérletidíjáĺakmegti|apitásánakfeltételeiľől.

A hatályban lévő Képviselő-testtiletíhatátozatnéhány bérleménýípus (pl.: próba-, torna- és

táncterem, klubhelyiség, számitástechnikai eszközök javitása, fogtechnika) bérleti díjának
meghattĺrozásátőI nem rendelkezik, ezért a mindennapi munkavégzés során szęrzett
tapaszta\atok aĘapján ahatźrozat módosítása vált szükségessé. Ezen tí|, az Önkoľmányzat
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megalkotta a telkek, gépkocsi-bęállók, egyéb dologbérletek bérbeadásaľa vonatkozó
rendeletét, ame|yhez sziikséges dtjnteni a bérleti díjak megáIlapítźstlra vonatkozó
feltételrendszeľről. Mivel a béĺleti díjak megá|Iapítása mindkét esetben hasonló séma mentén
történik, ezért a két vagyonelem bérlęti díjfua vonatkozó rendelkezések egy hattrozatban
töľténő elfogadásáľa teszek javaslatot ahatźttozati javaslatban foglaltak szerint.

Fentiek a|apján kérem, hogy a nem lakás cé|jźrra szolgá|o helýségek, a telkek gépkocsi-
beállók, egyéb dologbérletek bérlęti díjźlĺak meghatározásáľa vonatkozó javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

Ha.ľÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testtĺlet úgy dĺ!nt, hogy:

I,) a 27512010. (VII. I4') sztmlű képviselő{esttileti határozatot 20II. november 7. napjáva|
hatályon kívül helyezi.

2.) Budapest Józsefuaľos onkormáĺyzatának (a továbbiakban: onkoľmányzat) Képviselő-
testiilete (a továbbiakban: Kt.) az oĺlkotmtnyzat tulajdonában á11ó nem lakás céljaľa szo|gáIő

helýségek (a továbbiakban: helýség), telkek, gépkocsĹbeállók, egyéb dologbérletek bérleti
díj áľó l a kö vetkez o hatźr o zatot (a to vábbi akb an : hattlt o zat) hozza..

I. FEJEZET
,ą.rr,ą.lÁNo S RENDELKEZÉSEK

1. A határozatrende|kezései a béľbeadórukoteLezóek. A béľleti díj méľtékét a béľbeadó és a

béĺ|o megállapodása határozza meg. A határozatot20TI. november 7. napjźltő|, a folyamatban
lévő, még el nem bírált kérelmek esetében kell a|ka|mazni'

2. A' határozat hatáLya az onkormanyzat tulajdonában áIIő minden, bérbeadás tltján
hasznosított helýségľe, telekľe, gépkocsi-bećĺIlőra, egyéb dologbérletre kiterjed, kivéve a
HVT területen lévő és az onkormtnyzat költségvetési szervei á|tal bérbe adott

béľleményeket.

3. Ahatározatot - az abbanmeghatározott kivételekkel - ameghozata|a e|őtt és azt követően

kötött vagy módosított bérleti szeľződések esetén egyaránt a|ka|mazni kell, ideértve a
hattĺrozat meghozatala utźn elbíľált bérbeadói hozzájtruIás iránti kérelmęket is. Ennek
me gfele lő e n a hatźr o zat alapj źn kel l me g ál l apítani a helyi sé gb ért :

a.) új bérletiszerződés esetén,
b.) ha a helýségek bérbe adásának feltételeít szabźůyoző rendelet szeľint a béľbeadói

hozzájáru|ásának vagy más cĺnkormányzati döntésnek az a feltétele, hogy a bér|ő a bérbeadó

áIta| me ghatár ozott b érleti díj at e|fo gadj a,

c,)határozatlan idejtĺ bérleti szęrzodéshatározott időľe szóló szeruőďésre való módosítástra

irányuló bérlői kezdeményezés esetén.

4. A je|en hatźĺrozatban' szabźĺIyozott esetekben a hatáĺozat alapjźn kell kezdeményezni a

b éľl eti szeruo dé sb en r o gzített bérl eti đíj me gá|Iapítás át é s mó do s ítás át.



b)
c)
d)

F o gal om me ghatttr o zások

5. A határozat a|ka|mazásában:
a) a helyiség béľleti díj alapja: a helyiség beköltözhető forgalmi éľtéke a\apján meghatáĺozott

teljes, egy évre vonatkozó bérleti díj AFA nélktil sztĺmított (nettó) összege,
a telek bérleti dij alap1a: a negyed besorolása a|apjźtnmegJlatározott összeg,
gépkocsi-beálló bérleti díj alap1a: a negyed besorolása a|apjźnmeghataľozott összeg,
az egyéb dologbéľleti beľleti dij alapja: a dologbérlet funkciój a alapjtĺn meghatriľozott
cisszeg,

e) forgalmi éľték megállapításának időpontja:
ea.) új bérleti szerzodés esetén abérbeadásľól való döntés időpontjában érvényes aktuális

beköltözhető forgalmi érték,
eb.) ha a helýségek bérbe adásának feltételeit szabá|yozó ľendęlet szeint a bérbeadói

hozzź|źtrulásának va1y a bérleti jogviszony keretébęn más bérbeadói dcintésnek az a
feltétęle, hogy a béilo a bérbeadó által meghattnozotĹbérleti díjat elfogadja, az ezzel
kapcsolatos önkormányzati jognýlatkozat kiadásaľól való döntés iranti kérelem
előterj esztésekor érvényes aktuális beköltözhető forgalmi érték,

ec') határozat|an idejű bérleti szerzóđés hatźtrozott időre szőIő szeruódésre való
módosítására iľányuló bérlői kezdeményezés esetén, aZ ezze| kapcsolatos
önkormänyzati jognyilatkozat kiadásáľól való döntés iranti kérelem előterjesztésekor
érvényes beköltözhető forgalmi éľték.

Đ aktuális beköltĺjzhető foľgalmi érték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más a
hasznáIati joggal nem terhelt - illetve az íIyen jogokat Íigyelmen kívül hagyva - és
helýség üres (kiürített) állapotttban - illetve tires (kiürített) állapotát feltételęzvę _
megállapított forgalmi éľtéke.
A forgalmi érték az Önkormänyzat áItaI megäIlapított, évente aktua|izá|t, becsült érték,
amely értéken a helyiségek az Önkormänyzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség
esetén - amennyiben a béľbeadó a nyilvántaľtott forgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli
meg - soľon kívüli értékbecslés elvégzése sztikséges.
A forgalmi értéket az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgćĺIő
helyiségek eladásának feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint kell meghatározni.
Az értékbecslés költs égeit az onkormányzat, illetve az áIta|a a bérbeadźlssal megbízott
v agy onkeze|ő szerv ezet viseli.

g) ľendeltetés: az ahaszntúati céI, amelyre a bérbeadás történt, vagy amelyrekénk azt,
h) kereskedelmi a|apel|átás: az élelmiszeľ iírusítás és az élelmiszer jellegtĺ vegyes ilz|et,haa

bérlemény hetvenöt szénalékát meghaladó hänyađti ilyen tevékenység cé|járahasznáIjźk,
Đ egészségügý tevékenység: a győgyszer, gyógynövény arusítás, illetve a győgytszati

segédeszköz kiskereskedelem is,
j) a lakossági kisipari szolgáltatás: a kizárő|ag lakossági fogyasztők számáĺa torténó

szolgźitatás,
k) raktar: az ahe|ýség, amely ahatározat 8' pontjában felsorolt tevékenység cé|jáĺa szo|gá|ő

helýségen (helýségcsoporton) kívül található és kízáró|agral<tározäs cé|jára alkalmas,
l) telek: felépítménnyel nem renđelkező, az ingatlan-nýlvántartásba oná|lő he|yrajzi

sztlmmal b ej e gy z ett, kcirĺilhatáro lt ingatlan,
m) gépkocsi-bęálló: telken vagy lakóhźn advarán kialakított, kizáró|ag gépjármii tźro|ásáĺa

alkalmas beálló hely,
n) egyéb dologbérlet: óriásplakát, fa|raszerelt kirakat, neontábla, rek|ámtáb|a,
o) a helyiségbenvégzett tevékenységet annak alapján kell megál|apítaĺi, hogy a helýséget

milyen cé|ra adttk bérbe, illetve a helyiségben az e|he|yezo hatőság, illetvę a bérbeadó
milyen tevékenységet engedé|y ezett,



p) ha a helýségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenységet végezĺek, a bérleti díj
megáI|apíÍásánáI azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek a|apjźln a 8. pont
szerinti magasabb bérleti díj igényelhető,

q) HVT terület: az onkormtnyzat he|ý város-rehabilitációs terület kijelöléséľől és a
terĹileten a rehabilitáció megvalósításáról szőIő 3fl2001. (x. 26.) számtĺ rendeletében
me ghatár o zo tt váro s -rehab i l itác i ó s terĹil et.

6. A bérlemény ťlzĺkai, építészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa
egyebekben az OTEK meghatározásait kell Íigyelembe venni.

II. FEJEZET

A HELYIS Écg Én MEGALLAPÍT,ą.s Áne V oNATKo zo sz łs ĺLYOK

7. A helýségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más határozata szerint
aktua|ízá|t bekoltözhető foľgalmi értéke szolgá|. Az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyiség
Ápe. ne[<tili bekoltözhető foľgalmi éľtékének 10 oÁ-a' Abban az esetben, ha a helyiség
bérbedásáľa' versenyeztetés vagy pźĺLyázat utjźn keľül sor, a minimális bérleti díjat a helýség
AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80%-át alapul véve kell meghatfuozni.
Amennyiben a nem lakáscélú helyiség 1 éven belül, mar nem előszöľ kerül pályáztatásta, a
minimális bérleti đíjat a helyiség AFA nélküli bekĺiltözhető foľgalmi értékének 70%-át alapul
véve kell meghatár ozní.
A bérlő a bérleti szerzoďés megkötését mege|őzoen köteles a bérbeadónak 3 havi bérleti
díjnak megfelelő osszeget óvadékként megfizetni. Az ővadék összege a bérleti dij, az ezze|
összefüggő kozĺjzęmi đíjtartozások, valamint a nem ľendeltetésszerii haszná|atbőI eľedő
meghibásodások kijavitására felhasználhatő, Az óvadék befizetése bankgaranciával, vagy az
onkormányzatta engedményezett értékpapirral kiváltható, amerrnýben ehlhez a
Y ár o s gazdálko d ás i é s P énzü gyi B izo tts ág ho zzźj tru|'

8. a.) A helyiségbenvégzett a|ábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a
kci v etkezők szer int v áIto ztathatő :

Bérleti díj a nettó
Bérleménybenvégzetttevékenység forgalmi érték

arányäban:
Italbolt, játékterem, szex-shop 12 %
Vendéglátás, ipari tevékenység I0 %
Kereskedelem (tizlet) és szeszmentes vendéglátás 8 %
Egészségügyimagänpraxis, egyéb egészségügý tevékenység 8%
Iroda, raktározás és garázs 8 %
Népi iparmúvészeti-, képzőmuvészeti-, kultúrcikk kiskeľeskedelem, 8 %
könyvárusítás, valamint kereskedelmi aIapel|átás és élelmiszer
kiskereskedelem
Közmĺivelődési tevékenység, miĺteľem, kiállító terem, muzeum, 6%
sziĺlhäz, prőba-, toma- és táncterem, klubhelýség
Lakossági kisipari szolgäItatás (pl.: fodrtszat, kozmetika, 6 %
műköľcjmépítés, varroda)
Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bot, konfekcionált 6%
termékek és lábbeli, villamos és híradástechnikai, számittstechnikai,
közszĺikségleti cikkek javitása; |átszerészetí és optikai eszkcizcik



javitása; fogtechnika; őra- és ékszerjavítás; mosás, vegýísztítás,
textilfestés;
T r afőház, v izőr a- és gźzfo gadő, v al amint WC helyi s é g

Üres, legalźhb 6 hónapja, de legfeljebb 12 hőnapja nem hasznosított
nettő 25M Ft alatti helyiség esetén a ťenti szorzők éĺvényesíthetők, de
a béľleti díjat, a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének
80%- át alapul véve kell meghatärozni.

Üres, legalább 12 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzők éľvényesíthetők, de a béľleti díjat, a
helyiség Ápł nelnĺi bekt'ltözhető foľgalmi értékének 70%-źLt átapul
véve kell meghatározni.

2%

b.) Telek béľleti díja:
- Palota-negyed, Népszínház-ĺegyed,, Csamok-negyed és Józsefuáros központ-negyed:

nettó 200.- Ftlm, lhő
Magdolna-negyed, orczy -negyed, Szigony-negyed: nettó 1 5 0,- Ft/m, lhő
Tisztviselő telep, Ganz-negyed, Kerepesi-negyed, Százados úti negyed: nettó I25,-Ftlmz
/hő

c.) Gépkocsi-beálló bérleti dija:2011. évben nęttő 5'799,-Ftlhő, amelyet 2012' évtől évente
az infläciő mértékével növęlten kell alkalmazni.

d.) Egyéb dologbéľlet bérleti díja:
- óriás plakát 2011. évben 15'735,-Ftlhő, amelyet 2012. évtől évente azinf7áció mértékével

növelten kell alkalmazni.
- ťa|raszeľelt kirakat , reklámtźlbla, neon reklám: nęttó 2.000 ,-Ftlmz /hó (min' 1 m2)

9. Ú: bérbeadás esetén a fentiek szerint meghatźrozott alap bérleti díj méľtékét kell
felaján|ani, illętve versenyeztetés esetén amennyiben a pá|yäzat kiírásakor a versenyęztętett
helyiségben végezhetó tevékenységmeghatározásra kerül, alap béľleti díjként meghatźlrozni.
A je|zett értékek iranyadóként funkcionźinak' a bérleti díj mindig az a mérték, amelyről a
bérlovel megállapodás kötheto. A béľlő álta| ťĺzetenđő bérleti díj legkisebb mértékét jelen
határozat V. Fej ezete szabźůyozza.

10 Új bérbeadásnál - amennyiben a béflő a kertiletfejlesztési célok közott meghatározott
tevékenységet kíván a helýségben folytatni és határozottídeju, minimum 48 hónapľa szóló
bérleti szerződést köt, a ťĺzetenđő béľleti díj mértéke progresszív módon is meghataľozhatő.
Enől a bérbeadással megbizott vagyonkezelő szetvezet javas|atáĺa az onkoľmányzat
Tulaj dono si/B érb ęadói j o gokat gyakorló szew ezete hoz döntést.

11 Új bérbeadásná|, ha olyan utcai bejáľatú pinceszinti, vagy udvaľról megközelíthető
helyiség kerĹil béľbeadásra, amelyľe |ega|ább egy éve nem érkezett bérbevéte|í ajän|at, va1y
érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján szánitott bérleti díjon nem lehetséges, a bérleti díj
a jelen hatfuozat V' Fejezete alapjánis megállapíthatő.



III. FEJEZET
ĺzul uBryĺsÉcgÉn nłBc,ł.rrepoo,ł.s gÉRBBAD oĺuozzĺĺÁnurÁs. És nĺÁs

gÉRBBADóI poNľÉs BsBľÉN

11. Ha helýségek bérbeadásának feltételeit szabályozó önkormźnyzati ľendelet szeint a
bérbeadói hozzájárulásnak vagy más _ a bérlő áItaI kezdeményezetr' - cinkormányzati
döntésnek az a fe|tétele' hogy a bérlő a bérbeadó által igényelt bérleti díjat elfogadja, a
bérbeadó akkor kezdeményezi a bér|eti szerzodésben (módosításában) rogzitett bérleti díj
módosítását,haa bérlői kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem éri el a 7. illetve a 8.
pont alapján számított bérleti díjat'

12. Ha a jelen pont alkalmazásával megállapított bérleti díj a bérbeadőihozzájtlrulás vagy más

- bérlő á|tal kezdeményezett _ önkormányzati döntésrę tekintettel máľ korábban ę|érte a 7 '

illetve a 8. pont alapjźtn számitott bérleti díjat, az újabb bérbeadói hozztĺjźlru|źĺs vagy - más
béľlő á|ta| kezdeményezett - önkormányzati döntés esetén, a bérbeadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az ilyen méľtéket elérő béľleti díj csak va|orizáciő iltjźn
kerül emelésre.

13. A béľbeadással megbízott vagyonkezelő szetvezet javas|atára az onkormtnyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete döntése alap1än a bérbeađói
hozzájźlruIásra vagy a szerződés módosításáľa iľányuló bérlői kéľelem esetén a 7 -13. pontban
foglalt szabályoktól el lehet térni és az egyébként igényelendő bérleti díjnál alacsonyabb
összegű bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a béľleti díj emelésétol el lehet tekinteni -
az alźtbb i kcirtilmények méľl e ge l é s e al apj án :

a.) a határozaÍlan időre szóló béľleti szeruodés határozott idotartarĺlra való módosítása után
milyen iđőtartamr a szől,
b.) a módosított bérlęti szerzodés szeľint fizetendő béľleti összege mióta váItozat|an összegtĺ,
c.) a bérleti jogviszony időtartamát. ideéľtve azt is, ha a bérlő jogutódlássa| szerzett bérleti
jogot,
d.) a bérlő ťĺzetési fegyelmét a bérbeadó irźnyába.

IV. FEJEZET
A HELYISÉcgÉn ÁľvĺpNpľI IDoSZAKRA VALó CSoKKENľÉsB

14. A helyiségbér átmeneti iđőszaka a bétbeađással megbízott vagyonkezelő szervezet
javas|atára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeađói jogokat gyakorló szervezet döntése
alapj án kĹil o nö s en az a|ábbi j o gc ímeken c s cjkkenthető :

a.) az épületen vagy a közterületenvégzett építési, szerelési munka miatt,
b.) a helýségátalakítása vagy felújítása miatI.,

c.) a helýség (helýségcsoport) egy részének használhatat|arl ál|apotamiatt,
d.) az onkormányzat érdekeit szolgáló egyéb, vagy kazérdekú okból (pl. ha a helýséget

társadalmi szew ezet, kozalapítv ány b érli)
e.) a gazdasági életben beállt negatív vá|tozás miatt.
A gazďasági életében beállt negatív vá|tozásra hivatkozott kérelem esetében vizsgálni kell,
hogy a kérelmező áľbevételei a kérelmet mege|őzo két évben (amennýben a félév már e|te|t,

az e|őzó félévet is ťrgyelembe véve) valóban tcirtént-e negatív vá|tozźs.

15. a.) Ha vendéglátás' keręskedelmi, lakossági kisipari szolgá|tattts, raktározás, garäzs,
gépkocsi-tárolás céIjźra szo|gtĺIő bérlemény, tęlek bejfuata előtt az épülten, vagy a
közterületen az onkormányzat megbízásábőI végzett építési, szerelési munka vagy az



épt'ileten végzett munka a bérlemény megközelítését harminc napnál hosszabb ideig gátolja, a

béľleti díj frzetési kötelezettség felfiiggeszthető arÍa aZ időtartarnĺa, arlíg az em|ítętt akadá|y

fennáll.
b.) Ameĺrnýben a munkálatok nem az onkormányzat megbízásából történnęk, a bérleti díj a
bérlő kéľelmére legfeljebb a bérleti díj 50 Yo-ig mérsékelhető aÍÍa az iđótartamĺa, ameďđig az
említett akadály fennáll. Ha a munkálatok a helýség megközelítését úgy gźtto|ják, hogy a

helýségben végzett uzletí tevékenység bizonýthatőan hátráný szenved, a megállapított
béľleti díj ötven szźza\éknäl nagyobb mértékben is mérsekelheto' Ebben az esetben a kieső
béľleti díj bevételt a kivitelezótó|la kivitelęző megbízőjától kell kéľni. E ľendelkezést lehet

alka|mazni akkor is, ha a bérlő a helyiséget a bérbeadő hozzájárulásáva| átaIakitja, vagy
felújítja.

16. Ha új bérbeadás ęsetén a helýségbérleményben a korábbí haszntiattől eltérő

tevékenységet kívánnak folytatni, a béľlő á|ta| ťĺzetendő béľleti díj összege átmeneti időszakľa
csökkenthető, ennek mértékéről béľbeadássa| megbízoťt vagyonkeze|o szervezet javas|atfua a

Yźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság dönt'

17 . Ajelen hatáľozat. meghozata|akor ťĺzetenđó bérleti díj a jelen hatáĺozatra hivatkozva nem

csokkenthető, kivéve, ha a csökkentés 15.-16.) pontban meghatáľozott okból, átmeneti

idoszakĺa torténik.

V.FEJEZET
A FIZETENDo BÉRLBTI DÍJ LEGKISEBB N4ÉRľÉKE

18. A fizętenđő nettó béľleti díj egy hónapľa jutó összege nem lęhet kevesebb, mint az
onkormányzat á|ta| társashźni közös és egyéb kciltségként kiťĺzetett összege, ideéĺve a IV.
FEJEZET a|kalmazásának esetét,továbbábármilyen, a béľleti díjat éľintő kedvezmény esetét.

19. Ha a helyiség nem társashźnban varL, a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapľa jutó ĺisszege
nem lehet kevesebb, mint az Önkormanyzat á|tal a bérbeadói feladatok keretében a helýségľe
fordított költségek két éves át|aga, ideértve az épiletre foľđított kciltségeknek a helýségre jutó

részét és a IV. FEJEZET a|kalmazásának esetét is, továbbá báľmilyen, a bérleti đíjat &into
kedvezmény esetét.

VI. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEGALLAPÍTÁSÁnĺ ľocoSULT EGYSÉG

20. Ha a béľleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezés&őI, vagy bármilyen más béľleti

díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésľe van sztikség a bérbeadással megbízottvagyonkezelő
szęrvezet javas|atára az onkormáĺyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szewezete
jogosult dĺinteni.

2I. Ha a bérlő és a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet kozott a béľleti díj

mértékéľől és megfizetésének ütemezéséről, illetvę bríľmilyen más bérlet1 díjat éľintő

kérdésben vita alakulna ki, a bérbeadó éľvényesítendő álláspontjaról onkoľmĺínyzat
Tul aj dono si/B érbeadó i j o gokat gyakorló szew ezete dönt.

22. A Képviselő-testület dont az első bérleti díj mértékéľől és megfizetésének ütemezéséro|,

ha a bérlő személyét a Képviselő-testület jelölte kí.



VII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEzÉsBr

Bérbęszámítás
23. Bérbeszämitás esetén, ha annak egyéb feltételęi fennállnak, a bérleti díj tekintetében a 7 '

illetve a 8. pontot kell alkalmazní, az ezen pontok a|apjźn megállapított bérleti díjba lehet a
beszämítäst végrehajtani, figyelembe véve jelen ľendęlet V' Fejezetében foglaltakat.

Ava|orizáciő
24' A béľleti díjľól (vagy módosításáról) való megállapodás során - fliggetlenü| attő|'hogy az
milyen okból történik _ minden esetben ki kell kcitni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az új
bérlęti đíjat - vagy ha a bérleti díj nem móđosul a jövőben a ťlzetętĹbérleti dijat - a kĺĺvetkező
évtől, évente januźx 1-jétől a KSH á|ta| az ę|őzo éwe vonatkozón kozzétett fogyasztói aľindex
méľtékével növelten ťlzeti. Amennyiben a bérlő a konjzemi- és kiilcinszo|gźitatási díjak
összegét a Bérbeadóĺak ťtzeti meg, évente januaľ L-tőI a Fővríľosi Közgýlés á|taI atźrgyévre
meghatározott aron sztmított díjakat ťlzetí meg. A béľlőnek írásban nyi|atkozatot kell adni
arľól, hogy ezen bérleti-, kozuzemi- és külcinszolgtitatäsi díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

25. Az új bérleti szerződésben és a szeruódés módosítása során minden esetben ki kell kötni,
hogy a bérbeađó a helyiség rij béľleti díjának mértékét meghatátozhatja, ha a helýséget
magában foglaló épület előtti kozterĺileten díszburkolat létesül vagy jelentős bęruhiízás
valósult meg. A bérleti díj niivelésének összegében külön kellmegállapodni.

Egyéb szabá|yok
26' Pźiyźnat esetében azt a díjmértéket, amelynek az emęlésére ajánlatot lehet tenni, a
pźiyázati kiírásról való döntés során kell meghatározní. PäIyázat esetében a nyertes ä|ta|
ajtnlott bérleti díjat kell a bérleti szeruőđésbenrogzíteni.

27 . Ha a béľleti szeruődés időtartamhoz koti a bérleti díj móđosítását, a jelen határozat szeľinti
bérleti díj módosítása elozetes értesítés nélkül végrehajtható.

Felelő s : Pol gárme ster, Ki sfalu Kft . tigyvez ető igazgatőj a
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