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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszotgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av aslat a bizottsáE, számát a:

A Váľosqazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-

te stti letnek az e|őteri e szté s m e gtárgy a|ás át'

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

Az előterjesztés mellékletét képező onkormányzati rendelet megalkotására azért van szükség,

mivel a telkek, gépkocsi-bóĺĺol. és egyéb dologbérletek bérbeadására vonatkozóan

önkormányz atĺ szab źĺlyozás j elenle g nínc s.

Irányadóként az Onkormárlyzat tulajdonában á11ó nem lakás céljaľa szo|gáIő helýségek

bérbeadásanak feltételeiről szóló I7I2OO5. (IV. 2O.) száma önkormányzati ręndelet

rendelkezései keľĹiltek a]kaImazásta a Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat vagyonáro|,

valamint a versenyeztetési és a helý költségvetési szeľvek beszerzési eljaľásanak

szabá|yozĺsárol sző|ő 37l2OO3. (V[' O1,) sztlmu onkormźnyzat mellett, de azon

rendelkezések nem nyújtottak minden heLyzetre korľekt intézkedési előíľást, eljaľási ľęndet.

Az e|készített rendelet tervezette| lęfedhető ez a hiányosság.

ÉR KEZETT
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A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (otv.) 1.$ (6) b) pontja szennt a

helyi önkormźnyzat a törvény keretei között az önkormányzati tulajdonával tjnállóan

ľendelkezik és bevételeivel onállóan gazdźikodik. A.Képviselő-testület hatáskörét az orł.
16.$ (1) bekezdése valamint Buđapest Józsefuaľosi onkormanyzat vagyontĺro|, valamint a

veršenyeztetés és a helý kciltségvetési szervek beszerzésí eljaľásainak szabźiyairól szóló

37l20O3. (Vil. 07.) számurendelet (Vagyonľendelet) 2.s Q) és (3) bekezdése renďezi.

Fentiek alapjźnkérem, hogy a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 20II. októbeľ 21.

) /,4
Út.goV#s Máté

polgármester

Dr. Mészár Erika
a j e gy zót helyettesítő alj e gy ző

2011



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képvĺselő.testületének
... 1201,1'. (.. .) iinkoľmányzati rendelete

az onkormźnyzattulajdonában átló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállrók és dolo gbérlet béľbeadásának feltételeiről

Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az Alkotmany
44./A $ (2) bekezdésében meghatározott erędeti jogalkotói hatáskörében e|járva a
következőket rendeli el.

I. FEJEZET

1. Áttatános ľendelkezések

1' $ (1) Jelen rendelet hatáIya az onkormányzat tulajdonában ál1ó bérbeadás tltjtn
hasznosított és bérbeadás útján hasznosítani kívánt üľes telkekľe, felépítményes ingatlanokľa,
gépkocsi-beállókľa és az egyéb dologbérletre (óriásp|aktlt, fa|raszerelt kirakat, neontábla,
reklámtábla) teq'ed ki (a továbbiakban : bérlemény).

(2) 
^ 

béľbeadó a béľbeadói jogok gyakorlása és kcitelezettségek teljesítése soľán a Polgári
Törvénykcinyvrol sző|ő 1959. évi IV. törvény és e ľendelet aIapjźln köthet megállapodást és

tehet j ognyilatkozatot.

(3) A bérlő veľsenyeztetés útján töľténő kiválasztásźra a 7, $t és az onkormányzat
vagyonźlrőI" valamint a vęrsenyezteÍés és helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának
szabáIyairőlszólóönkormányzatírendeletetkella|ka|mazni.

(4) A bérlemény forgalmi értékének meghatźrozására és az értékbecslés felÍilvizsgá|atáĺa az
onkormányzattulajďonában|évő nem lakás cé|jaruszolgáIő helyiségek ęIadásáĺavonatkozó
önkormánvzati ľendeletet kell a|kaImazni.

2. A béľbeadói jogok gyakoľlása és a béľbeadóĺ kiitelezettségek teljesítése

2. $ (1) A Képviselő-testület -tinkormányzati bérbeadói döntésre a Yärosgazdálkodási és

P énzigyi Bizottságot j ogosítj a fel.

(2) A rendeletben szabźt|yozott hatásköri rendtől és béľbeadási feltételektől nem lehet eltéľni.

(3) A Képviselő-testĹilet, aYárosgazdálkođási és Pénztigý Bizottság feladatukat a Polgármesteri
Hivatal, valamint az onkormźnyzat és a bérbeadő szervezet közötti megbízásí szerződés keretei
közĺjtt a bérbeadó szervezet közreműködésével látiak el.



(6)
eIő.

(4) A bérbeadó szervezet akkoľ jogosult a rendelętben meghatátozott jognýlatkozatra, ha
erľe a jelen rendelet vagyha a bérbeađó a jognýlatkozatraťelhata|mazza,

(5) Változás estén a bérbeadói kötelezęttségek teljesítésével kapcsolatos megbíztĺstőI, a
megbízott szetvezetrol, elérhetőségérő| és béľleménnyelkapcsolatos kcitelezettségei lényeges
elemeiről a bérlőket az onkormźnyzat honlapja, aJőzsefvéttos című lap útjĺĺn és egyéb, a
tźĺjékoztatáscéljanakmegfelelőmódontá,jékoztatnikell.

A bérbeadói dĺjntéssel kapcsolatos eloteľjesztést és javaslatot a bérbeadó szęwezet készíti

(7) Ha a javaslat ellentétes a korábbi dcintéssel, a bérleti jogviszony ügyében akkor lehet

dönteni, ha a koľábbi dĺjntés előbb vagy egyidejtĺleg megváItońatásta vagy visszavonásľa
kęľtil.

(8) Az (1)-(7) bekezdés nem éľinti a Képviselő-testületnek azt a jogát, hogy bármelýk
b éľlemény tekintetéb en kĺizvetlenül gyakoro lj a a b érb eadói j o gokat.

(9) A bérbeadó szervezet abérIeti szeruődés tarta|mát a jelen ręndelet és a VaľosgazdäIkodási
és PénzĹigyi Bizottság, mint a bérbeadói jogkör gyakorlója źĺltaL meghatźrozot kereteken belül
áIlapítjameg'

3. Értelmező rendelkezések

3. $ E ręndelet a|ka|mazásábaĺ:

1. Bekĺiltcizhető foľgalmi érték: a bérlemény tulajdonjogźnak bérleti vagy más a

hasznáIatijoggal nem terhelt - illetve az LÍyenjogokat Íigyelmen kívül hagyva - és a

bérlemény üľes (kiürített) állapotthan - illetve tires (kiiirített) állapotźń feltéte|ezve -

megállapított forgalmi értéke, amit az onkormányzat tulajdonában tůlrő nem lakás
céIjára szolgá|ő helyiségek eladásának feltételeiľő| sző|ő rendeletben foglaltak szerint
kell megállapítani- s a bérlő javáraaz értéknöve|őberuházásokat figyelembe venni -
valamint az értékbecslést felülvizsgáltatni azzal, hogy az értékbecslést aZ

o nkormán y zat készítteti el.

2. Bérbeadó szervezet: az Onkormányzat bérleményeinek béľbeadását végző, aZ

onkormányzattuIajdonźbanIévőgazdálkodószervezet.

3' Dologbérlet: óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla,reklźĺrrÍtlbla bérbeadása.

4, Felépítményes ingatlan: olyan telekingatlan, amelyen nem lakás cé|jära szo|gźiő
épület talá|hatő'

5. GépkocsĹbettl|ő: telken vagy |akőház udvaľán kialakított, kizáĺő|ag gépjaÍmľ
tźĺro|ásźra alkalmas beálló hely.

6' HVT terület,. az onkormányzat he|ý város.rehabilitációs terület kijelöléséről és a
terĹileten a ľehabilitáció megvalósításáról sző|ő 3212001. (X. 26.) önkormtnyzatí
rendeletében meghataľozott város-rehabilitációs tęrület.

7. Üľes telek: felépítménnyel nem rende|kezó, az ingatlan-nýlvántaľtásban <inálló

helyrajtiszámrĺalbejegyzett,körĹilhataroltingatlan.
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8' Üres telek: felépítménnyel nem ľendelkező, az ingatlan-nýlvantaľtásban cinálló
helyrajtiszámmalbejegyzett,körtĺlhatároltingatlan.

II. FEJEZET

1. A bérbe adható ingatlanok és ingó dolgok

4. $ (1) Béľleti szerzođést (a továbbiakban: szerződés) iiľes és a bérlőnek való átadást
meggát\ő joggal nem terhelt, ľendeltetésszenĺ haszná|atra alkalmas, vagy azzá tehető
bérleményľe lehęt kötni, valamint olyan bérleményľe, amelyre a gźĺlő kĺirülmény a szęrzodés
batályb a lépés éi g elhánthatő .

(2) Bérbe aďhatő a bérleményben folýatni kíván tevékenység céIjára á|Iapottnźů fogva
hasznáIhatatlan bérleménv is. ha a ľendeltetésszerű hasznźt|atra való alkalmassá tételét a bérlő
váL|a|ja'

(3) A HVT terĺiletén lévo béľleményeket kivételével nem lehet bérbe adni azokat, amelyek
felújításáľól, lebontásaľőI, źLta|akításárő|, korszeľrisítéséről a Képviselő-testiilet döntött, ha a
bérbeadás az említett munkák hataridőben való megkezđésé,t veszé|yeztetné, kivéve, ha a
jövőbeni bérlő a felújítási, źLta\akitźLsi, korszeľűsítési munkak elvégzését a bérbeadóval kötött
megállap o dásb an v áI|a|ta'

5. $ (1) A HVT teľtiletén lévő bontásra keľülő vagy funkcióváltásľa (rendeltetésének

megvtitoztatására) kijelölt épületben lévő béľlemérlý áIta|ában átmenetileg, a bérleméný
magźtban foglaló épület lebontásáig,va1y a funkcióváltás feltételeihez sztikséges munkálatok
megkezdéséig lehet bérbe adni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt épületben lévő béľleményt áItalában olyan személynek
lehet a béľbe adni, akinek HVT területén bontásľa kertilő vagy funkciőváItásra kijelölt
épületben lévő bérleményét kellkiiirítęnie és csak átmeneti elhelyezésére van szükség. Ebben
az esetben a rendeletben meghataľozottbérbeadási feltételeket nem kell figyelembe venni.

(3) A HVT teľületén lévő bérleméný a RÉvs zRt-vel egyeztetett, hatźtozott időtanamra
vagy feltétel bekĺjvetkezéséig ađhatő béľbe, ideértve a bérleti szerzođés feltétęleinek a IV.
FEJEZET szerinti módosítását is.

(a) Ha abérbeadźtsľól szóló döntés másként nem ľendelkezlk, az (I) bekezdésben megjelölt
éptiletben lévő bérlemény béľbeadása esetén bérleti szerzoďésben ki kell kötni, hogy ezen

bérlemény után, a béľleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő másik bérlemény
bérbeađźĺsáravagy pénzbe|i térítésre nem taľthat igéný.

6. $ A rendelet hatályba lépésekor tartósan, Iegalźĺbb 6 hőnapja üresen á1ló telek és

felépítményes ingatlan esetén a béľbeadó szęwezet javaslatźra a Városgazdálkođási és

Pénzugyi Bizottsźry dtint a hasznosítás érdekében sztikséges intézkedésekről, a hasznosítás
soľán a vonatkozó jogszabá|yok szerint kell eljámi. A bérbeadő szewezet akkor tęhet
javaslatot a hasznosítás egyéb mődjára, ha a telek és felépítményes ingatlan béľbeadása a
rendeletben foglaltak a|apjtn eredménýelen. 
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2. A béľbeadás módja

7. $ (1) A bérleméný csak veľsenyeztetés alapjan lehet bérbe adni, ha:

a) a beköltözhcĹő ftlľgalmi éľtéke eléľi vagy ľreglraladja a 25 nlilliti foľitrtot,

b) a bérbeaďő szervezet előteľjesztése alapjtĺn aYźtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsäg a
versenyeztetés al apj án történő bérbeadásró l dönt,

c) adott bérleményre 3 hónapon beliil több béľbevételi szándék keriilt benyújtásra, és a
béľbevételi szandéknyilatkozatok köZül nem választható ki egyértelmrien a legelőnyosebb
ajtnlat. Ez esetben a|ka|mazható a meghívásos veľsenyeztetés.

(2) Ha az (I) bekezdést nem kell alka|mazní' a bérleméný veľsenyeztętés nélkül lehet bérbe

adni.

A 25 millió forintos éÍtéI{haárt el nem éľő gépkocsi beálló hely bérbe adása veľsenyeztetés

nélkül történik'

3. A bérlő személye

8. $ (1) Bértőként teľmészetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdasági tár s as ágga| e gy ar ánt köthető b éľleti szer ző dé s.

(2) Szerzodés megkötéséľe nem vá|aszthatő ki, akinek az onkormźnyzatta| va1y a béľbeadó

szervezettęl szemben bármilyen bérlettel és ehhez kapcsolódó đíjakkal összefuggő, |ejárt

tartozźsa van' Amenny1ben az ađós kérelmezi és megfelelő biztosítékot ad (pl. a tartozás
osszegének megfelelő bankgaranciźtt),tlgy a jogszabáIy kizarő rendelkezésének hiáĺyában az

onkormanyzat azadóssal atartozás megfizetésének átütemezésérő| megállapodást kĺjthet.

4. Béľbeadás béľlőtáľsak részéľe

9. $ (1) A bérleméný akkor lehet bérlőtaľsak részéte béľbe adni, ha ebben a lęendő

bérlőtáľsak írásban megállapođtak és kclzcisęn váI|aIjäk a bérbeadźls során meghatározott
fęltételek telj esítését'



(f) lr4ar fennálló szerzođés esetén a bérlőtársi jogviszony létesítésnek és a bérlőtársi kör
bővítésének feltétele, hogy erről a leendő béľlőtársak megállapodjanak és a
Yźrosgazđálkodási és Pénztĺgyi Bizottság engedélý adjon a szerződés módosításaľa. Maľ
fennálló szerződés esetén a bérlotársi jogviszony létesítésének és a béflőtársi kör
bővítésének feltételeiľe a béľleti szerzoďés módosításra vonatkoző szabályokat kęll
alka|mazní.

(3) Ha béľlőtársi jogviszony megszĹintetését úgy kérík, hogy bérleti jogviszoĺy ezze| nem
szúnne meg' a bérleti szeľzőđés módosításra vonatkoző szabźiyokat kell alkalmami.

5. A béľleményben végezhető tevékenység

10. $ (1) Uj bérbeadás esętén a bérleményben végezhető tevékenység meghatározásátő| a

béľlő kiválasńása során kell dönteni.

(2) 
^ 

szerződés megkötésre kiváIasztott bérlőt figyelmeztetni kell, hogy a bérleményben
folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az eĺgeđé|yező hatőságok, szakhatóságok és

kozuzemi szo|gá|tatők (a továbbiakban egyĹitt: hatóságok) nýIatkozatát, illetve a jogszabáIy

szerinti tulajdonosi hozzź|äru|äst a bérlőnek kell beszereznię. A bérbeadás során ezért az
onkormányzat nęm szavato|ja, hogy bérlő a bérleményben az á|ta|a kívánt tevékenységet
folýathatja.

(3) Bérto a telekingatlanon csak a bérbeadó onkormanyzat eIózetes hozztljźtrulásával
létesíthet felépítméný

(a) Bérlő egy a gépkocsi-beállón kizfuőIag egy gépjárművet tarolhat. Azon felépítmény nem

építhető, veszélyes anyag nem taľolható.

6. A béľbeadás időtaľtama

11. $ (1) Úi borbeadás esetén a bérleti jogviszony iđotartamáról a bértő kiválasztása során

kell dönteni. A bérleti szetzőđés''

a) hatátozoÍI. időľe,
b) hatáľozat|an időľe köthető meg.

(2) A bérbeadás időtaĺtarĺźnakmeghatározásánáI abér|ó igényét is mérlegelni kell.

12. $ (1) A szeruođés á|taIábanhatátozott időre köthető, amely legfeljebb tizen<it évig teľjedő

idotartamra szőIhat. Az ot évnél hosszabb hatáĺozott időre kötött szeruódés iđőtartarna ot év

elteltével a bérlő kérelméľe módosítható.



(2) Értékesítésľę kijelött ingatlan vagy ingatlanon lévő bérlemény kizarőIag egy éves,

határ o zott iđotaĺamr a adható b érb e'

(3) A szeľződésben ki kell kötni, hogy ha a határozott időľe szőIő vagy a feltétel

bekövetkezéséig tartó szerzodés barmilyen okból hatźltozat|an időtaĺtamúvá alaku| źt, a
béľleti jogviszonyra ahatźĺozat|an időľe szóló bérletre vonatkozó szabá|yait kell alkalmami,
melynek kezdő időpontj ak ént az eľedeti szerzodés megkotését kell tekinteni.

(4) A' szetződést hataľozatlan időľe lehet kötni, különösen:
a.) felmondás estén biztosított bérleményre, ha a megszunt bérlet is hatźxozatlan időľe

szőIt,
b.) ha bérlő kéri és nem ellentétes az onkormányzat érdekével, vagy ha bérlő ugyan ezt

nem kéri, dę az onkormźnyzatnak ez á11érdekében.

7. Abérleti díj méľtéke

i3. $ (1) Ú.1 uerbeadás esetén a béľlemény bérleti díjźĺĺak mértékéről a béľlő kiválasztása
során kell megállapodni.

Amermyiben az onkotmányzat részéro| történik az aján|attétel, a bérlemény bérleti díjának

mértékét a Képviselo-testülęt hatátozatában megállapított bérleti díjak a|apjźĺn kell
meghattrozni.

Versenyeztetési eljárás során bérbe adandó bérlemény esetében a minimális bérleti díj

ö s szegét a p á|y ázati felhívásb an kell megj elölni.
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság abérbęadői dĺjntés meghozata|akor a képviselő.
testtileti hatáĺozatbaĺfoglaltaktól eltérhet, amennyiben a kérelmezobér|eti díj ajĺánlatot tett.

(2) A bér|ő a bérleti szęrzódés megkötését mege|őzóen köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A befizetett óvadék nem kamatozik,

és a béľleti szeľzőđés lejáľtakor visszajźr, ha a bér\őnek nincs semmiféle hźtftaléka és a
béľleméný megfelelő állapotban adja vissza bérbeadónak. A bérleti jogviszony ideje alatt a

bérbeadó jogosult az ővaďékot a bérleti díj és az ęzzel összefüggő konizemi tartozásra,

valamint a ľendeltetésellenes haszntiatből eredő meghibásodások kijavitźsáła felhasználni.

Ebben az esetben a béľlőnek az ővadékot az eredetí összegľe fel kell töltenię.
A Yárosgazđálkodási és Pénzngyl Bizottság jogosult dönteni az óvadék összegének

mérsékléséről és elengedéséről.

(3) Amennyiben a felek a bér\o kezdeményezésére a bérleti szerzódést báľmilyen okból
módosítjĺík, a bér|ő a már bęfizetett óvadék clsszegét kĺiteles feltölteni a béľleti szerzőďés

módosításának időpontj ában érvényes bľuttó bérleti díj szerint számított összegéľe. A béľlő a

bérleti szerzóđés módosításának időpontjában éľvényes bruttó bérleti díj szerinti óvadék

megfizetéséľę kötelez ett, ha óvadék megÍizetésére korábban nem kerĹilt sor.



8. A kiilön szolgáiltatátsok díja

14. $ (1) A bérbeadó általnyújtott külön szo|gtůtatäsok körébe tartozLkkülcintisen:
a) v íze||źtäs és c s atornah asznźůat (szenrlyv izelszállítás) bizto sítäsa,
b) a kapunyitás,
d) a kĺizponti f,ités és melegvíz-elltĺtás,
e) aházi szemét eIszáIlíttatása.

(2) Kĺilcin szo|gáItatásnak minősül az is, ha a béľlő áItaI a bérleményben igénybe vett
szo|gtlItatás díjtú. a szo|gá|tatő fęlé kĺjzvetlenül a bérbeadó fizeti meg (vagy a szo|gtůtato
bérbeadótól is behajthatja) és abér|o ennek a\apjánfizettétitést az onkormányzatnakvagy a
bérbeadó szęwezętnęk.

(3) A szerződésben rogzíteni kell, hogy a külön szo|gá|tatások után a béľbeadónak
ťĺzetendó térítés (díj) megfizetésének késedelmét vagy ťlzetésének elmulasztását úgy kell
elbírálni, mintha abérló a bérleti đíjjal esne késedelęmbe.

9. A béľleti szeľződés megkiitése

15. $ (1) A bérleti jogviszony a béľbeadó és a béľlő írásbeli szerzođése alapjánjĺln létre. A
béľleti szerzőďést a bérbeadó szervezet készíti elő' A bérleti szerződés alkalmazandő,
lényegesebb tartalmi követelményeit az 1. melléklet tarta|mazza. A béľleti szerzodést a
bérbeadó nevében a polgármester felhata|mazása a|apjáĺ a bérbeadó szervezęt íĄa a|á'

(2) 
^ 

szerződést a bérbeadói jogkciľ gyakorlójának döntése alapján lehet megkötni. A
szerzodést azza|kę|I megkcĺtni, akit a Yárosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság bérlőként
megjelöl'

(3) A' szerzodést akkor lehet megkcitni, ha abérló a ľendeletben, illetve a béľbeadó dtjntésében
foglalt ťĺzetési kcitelezettségét az onkormanyzatta| vagy a bérbeađó szęrvęzęttel szemben
teljesíteťte, és az onkormźnyzattal vagy a béľbeadó szervezettel szemben semmilyen bérlettel
és ehhez kapcsolódó díjakkal összefiiggő |ejárttartozása nincs, illetve annak teljesítését hitelt
éľdemlően igazo|ta.

(4) A béľleti szeruődés megkötését kovetően a bérlőnek kozjegyzo előtt egyoldalú
taľtozáselismeľő nyilatkozatot kell aláímia. Ebben tudomásul veszi, illetve kĺltelezi magát
ana, hogy amennýben a bérleti jogviszonya a bérbeađő tůta| felmondásra kerĺil, vagy az
lejáľ, el kell hagynia abérleméný, Ezen tril kötelezi magttt ata,hogy a béľleti jogviszonyból
mindenkor fennálló tartozäs mértékérę elfogadja a bérbeadó ný|vźntartásai a|apján késziilt,
kozjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvanyt. A béľleti szerződés hatá|ybaIépésének feltétele
akozjegyzői okirat elkészítése, amelyre a bérleti szerzodésben utalni kell.



Äkozjegyzői okiľatot az alábbi esetekben nem sziikséges elkészíttetni:

a) lngyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, vagy ha a bérleti díj ÁFA nélktili havi
összege egyébként sem éri el a 20.000,-Ft-ot'

b) AYźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság egyedi döntése a|apján.

Értékesítésľe kijelölt ingatlanban lévő béľlemény esetén a kozjegyzői okirat elkészítése a
bérleti szerzőđés hatályba|épésének feltétele, ez aIőI a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság sem adhat felmentést.

Akozjegyzői okiľat költségeit a bérlőnek kell megfizetníe, ez a|ő| a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bízottság adhat felmentést.

(5) A bérleti jog folytatása esetén erről a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dĺintése

a\apján a béľbeadó szetvezet a bérlő kérelmére nyi|atkozatot ad, melynek alapjźn a koľábbi
béľtő helyébe az új bérlő |ép, Az érintett bérleti szeruődés feltételei azonosak a korábbi
bérlővel fennállt béľleti szerzőđés feltételeivel, ide nęm éĺffie ań' az esetet, ha jogszabáIy

a|apján azujbérIót egyes kedvezmények nem illetnek meg. Az új béľlővel a béľleti szeruóďést

meg kell kötni, amennyiben a bérleti jogviszony feltételekét elóitt, a béľlőnek a 15.$ (a)

bekezdésben foglalt közjegyzői okiratot alá kell írnia.

16. $ (1) A béľtő számára a szeruőďés megkötéséľe a béľbeadói dontésről szóló értesítés

kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapot,kozjegyzői okiľat a|źtírásźnatovábbi 5 munkanapot
magttban fogtaló hataridőtkell szabni, melyet a kijelolt bérlővel közölni kell. A bérbeadónak

abér|o kijelolésérő| szőIő - béľlővel kĺjzölt _ jognyilatkozatához való kötcittsége a szerződés

megkotésére meghatźnozott határidő lď1ártáig tart, A hatáĺiđó a kézÁeruételt követő
munkanapon kezdődik és az ai. követő tizenötödik munkanapon 12 &akot jár le. A
szeľződéskötési hataĺidőt a béľbeadó szeľvezet abér|ő kérelmére egy alkalomma| 20 nappal
meghosszabbíthatja, amely idotartam, mind a szerzóďés a|áirásfua, mind a közjegyzői okirat
a|áírásáĺa vonatkozó időtartamot magźĺban foglalja. További hosszabbításról a bérbeadói
jogokat gyakorló Yźtosgazďálkodási és Pénzrigý Bizottság jogosult dönteni.

(2) 
^ 

béľlő kijelöléséről történo éľtesítés ťĺgyelmeztetést taľtalmaz, hogy ha a kijelölt
személy a béľleti szerzodést hataľidőben nem köti meg, és amennýben a bérleti jogviszony
létrejöttének feltételeként előírt akozjegyzői okiratot határidőben nem íľja a|á, abérbęadónak
a bér|o kijelöléséľől szóló jognyilatkozatźlhoz való kötöttsége megszíifik, s ezt k<jvetőęn a

bérbeadó már nem kciteles a bérleti szerzodés megkötésére.
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III. FEJEZET
1.A béľbea dői hozzájárulás

17' $ (1) A bérlemény bérleti jogát nem lehet cserélni, továbbá nem lehet albéľletbe adni, a
bérleménybe mást befo gadni.

(2) 
^ 

bérleti jogviszony átruházäsa esetén, valamint a bérlőtráľsi jogviszonynak a jogviszony
létrejöttétő| számított 12 hónapon belül történő megszĹĺntetése esetén a béľbeadó
szerzodéskötési dijat jogosult fe|számitaní, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony
fennállásának vfuhatő időtaĺama aIapján keľül meghatćrozásra' A díj mértéke hatźrozat|an
ideju szerződés esetén 6 havi bérleti đíjnak megfelelő cisszeg, határozott idejri szerződés
esetén pedig a béľleti jogviszonyból még hátralévo, minden megkezdett év után egy havi
bérleti díjnak megfelelő osszeg. A szerzodéskötési díj a bérlőnek nem jtr vissza, azt abér|eti
j ogviszony megszúnésekoľ sem kell visszafizetni.

IV. FEJEZET

ĺ..A bérbeadó jogkiir gyakorlása

18' (1) Jelen fejezetet a szerződés módosításának azoka az eseteire kell alkalmazni, amikor a

béľleti szerzoďés módosítása a szerzođő felek jogait és kötelezettségeit nem éľinti, csupán a

szerzo désben szereplő adatok v á|toznak.

(2) Ha a szerzođés a béľbeadői hozzájáľulás megadásával egyidejűleg, de a bérbeadói
hozztljáĺulźlstól fiiggetlenül is módosításra kerĺil, a béľbeadóihozzźĺjárulásról való d<intésre és

a szer ző đé s mó do s ítás áĺ a v onatko ző szab ćĺ|y okat e gyÍitt ke 1l alkalmazni.

(3) Jelen fejezetet a rendelet hattĺIyba lépésekoľ fennálló és a rendelet a|apján kc'tött
szerződések módosítá sfua egy aĺárt. alkalmazni kell.

(4) A szerzođés jelen fejezet szeľinti módosításárő|, javításźĺtól a béľbeadó oldalaľól a

bérbeadó szerv ezet jogo sult elj árni, az a|ŕlbbi esetekben:

a béľbevevő szetvezet átalakulása (jogutóddal való megszűnése, taľsasági forma vtůtozás),
név-, székhely-, telephely-, ügyvezető személyének vá|tozása, magánszemé|y adata|ban

b ekö v etkez ett v źllrto zások, é s e gyéb adatv á|to ztls ok e s etén,

a bérleti szerzodésben lévő hibák' elírások kiiavítása esetén.

19. $ (1) A bérlő szerzodés módosításaľa irányu|ő kezdeményezése esetén báľmelyik
következő kizań feltétel megszűnésének hitelt érdemlő igazo|ásźlig bérbeadói oldalľól a
szeruődésj elen fej ezet szerinti módosításáról nem lehet me gállapodni.

a)

b)
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Kizźrő ťeltétel, ha:

Đ a bérlőnek az onkormányzatta|vagy abérbeadó szewezettel szemben baľmilyen béľlettel
és ehhez kapcsolódó díjal'kal összefliggő |ejárt taĺozása vaĺ, amíg a bérlő a tartozáséú
járulékaival együtt nem Íizeti meg' vagy nem állapodik meg a tartozása megfizetésnek
átütemezéséľől,

b) a szeruodés módosításáľa iľányuló kezdeményezés bérbeadó á|ta|i kézhezvételekoľ a
szeruodés a bérbeadó részérol bármilyen okbólmáľ felmondásra kerĹilt,

c) a bérleménnyelkapcsolatban peres eljárás van folyamatban,
d) a szerződés módosítására irányu|ó kezdeményezéséig az tnkormányzat nevében e|járó

bérbeadó a bér|eménnye| vagy a bér|eményben végzett tevékenységge| kapcsolatban a

bérleti jogviszonnya| összefüggő kötelezettségének teljesítésére feIszólította, amíg
ennek a bér|ő nem tesz e|eget.

(2) A szerződés módosításáról való bérbeadói megállapodás feltételekhez köthető. Külonosen
- dę nem kizärőIag - a bérlőnek vállalnia kell, hogy:

a) a szerzo dés módosításától kezdve megfizetí az ujonrnn megállapított bérleti díj at,

b) ha a szerzőđés nem taľtalm az llyen kikotést, a béľleti díjat a jovőben, évente jaĺuár 1-jétől
a KSH áItaI az e|ózo évre vonatkozón kozzételt fogyasńői árindęx méľtékével n<jvelve
ťĺzetímeg,

A bérlő vá|La|ja a 15. $ (4)bekezdésben foglaltkozjegyzői okirat aláírásźú amennyiben az
a bérleti j o gviszony létrej ĺĺttének feltételeként ęlőírt.

megťĺzeti a 13. $ (2)bekezdés szerinti óvadékfeltöltést

2.A b éľleményben v égezhető tevékenys é g m ó dosítás a

20. $ Az onkormányzat a tevékenység megváltoztatásánźi (módosítástntú,kiegészítésénél)
sem vállalhat szavatosságot, hogy béľlő a bérleményben az á|ta|a kívant tevékenységet
fo|ýathatja.

3.A béľbeadás időtaľtamának módosítása

21. $ (1) A rendelet hatá|ybalépésekoľ már fennál|ő,határozatlan időrę sző|ő szeruődés a

bérlő íľásbeli kezdeményezésére a II-12. $-ban foglaltak, illetve a rendelet 2. melléklete
aIapjźn módosítható.

(2) Nem lehet a Iv. FEJEZET szerint a bérbeadás időtartamát módosítani, ha a Íővaľosi
építési keretszabályzat, ťóvárosi telepiilésszerkezeti teľv, fővaľosi szabá|yozási keretterv,

kerületi építési szabáIyzat, kenileti szabźĹyozási terv (részletes rendezési terv) vagy már
kiadott építésügý hatósági hattttozat értelmében a bérlemény (a bérleméný éľintő épületĺész)
áta|akitástra, lebontásáľavagy ľendeltetésének megváItoztatźsára keriil soľ.

c)

d)
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a)

b)

22. s G) A szerzódés módosításaról való megállapodás feltétele az is,hogy a bérlő elfogadja
a módosított béľleti szerződésben is rögzítendő azon kikötést, hogy:

a határozott időtanamura módosított szerzođés az abban határozott idő lejáľta előtti is
megszűnik, ha az onkormanyzat a bé|eméný nem onkorĺnźnyzati tulajdon esetén az
Önkormányzatokra érvényes jogszabźĺIyban meghatźrozott mindenkori kisajátítási
jogcímek alapjćn kisajtłtíttathatná, feltévę, hogy a Képviselő-tęstület azon cél
m e gv aló sít ásár ő| már dönté s t ho zott, amelyhez az ingat|anra szüks é g van,
ahatfuozot. időtartamúľa módosított megszúnik akkor is, ha a bérlemény (a bérleméný
éľinto épületľész) áta|akításźna, lebontásźlra vagy rendeltetésének a megvá|toztatására az
onkormányzat jogerős és végrehajtható hatósági engedélý kapott, vagy az
onkormányz at jogszabäly vagy a jogszabźiyon alapuló hatósági határozat alapján kciteles
az ingat|ant harmadik személynek túadni,
a bérbeadó a szerzođést a béľlőnek felľóható okból töľvényben meghatélrozott, valamint a
b éľl eti szer zó ďé sb en r o gzített e s etekben fe l m ondhatj a,

a bérbeađó a szerzódést felmondhatja, ha a béľlő a szerzőđés módosításaľól szóló
megállapodás megkötése érdekében vállalt kötelezettségét nem telj esíti,
a bérlemény felújítása esetén - a bérleti jogviszony szünetelése iđejére - a bérlő részére
c seręb éľleméný kell bĺzto sítani,
a bérlőnek alá kell imia a 15. $ (4) bekezdése szerinti kozjegyzői okiratot amennyiben az
a b éľleti j o gvi szony létľej öttének feltételeként előírt.

(2) Ha a szerződés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meg|elölt okból sninik meg, az
onkormányzat ugyanolyan időtartamra, mint amennyi még a megszĺĺnő bérleti szerzódés
hattrozott idejéből htĺtravan, a bérelt bérleményhez hasonló adottságú bérleméný ad bérbe a
bérlőnek, a me gszűnő szerzo désben fo glaltakkal azono s feltételekkel.

(3) Ha a szerződés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt okból sztĺnik meg és a
bérelt bérleményhez hasonló adottságri bérlemény nem állna ľendęlkezésre és a bér|o
elfogadja - vagy a bérlő kéri - az onkormányzat a bérelt bérlemény ingatlanfoľgalmi
értékbecslő á|tal meghatározott beköltözhető forgalmi éľtéke aIapjźn megállapított
ellenértékének időarányos (a még háńra|évő bérleti időre szźlmított) részét ťlzeti meg a

bérlőnek.

(4) Ha a 21.$ (1) bekezdése alapján módosított szerződéssel éľintett bérleményľe vagy a
(2) bekezdés alapjan bérbe adott bérlęményre fennálló szerzőđés a szeruođésben rögzített
határozott iďő \ejárta miatt sziĺnik meg, a béľlő kezdeményezéséte a béľbeadó legfeljebb 15

újabb évre abérlőnek adja bérbe a bérleméný, ha

a) a béľleméný ismét bérbeadás utjttnkivánja hasznosítani,

b) bérlőnek szerződés megszűnésekoľ nem volt lejárt bérleti díj vagy kozuzemí díj tartozása.

c)

d)

e)

Đ
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(5) Ha a bérbeaďő a szerzódés megszÍinését követően dont a bérlemény béľbeadás vagy
eladás útjan való hasznosításárőI, a bérlőnek a szęrződés megszíĺnése előtt bejelentett

igényére a harmadik személýől kapott ajźn|atot részére meg kell küldeni, s ha a harmadik
személy á|tal adott vagy elfogađott feltételek teljesítését vállalja, a volt bérlővel kell a béľleti
szeľződést, illetve az adásvéte|í szeruódést megkötni.

(6) A bérbeadónak és a bérlőnek a fennálló szeľződéssel kapcsolatos megállapodását, a

bérbeadó engedélyét és a bérbeadőihozzáljěmlást, valamint annak feltételeit a szerzoďésben
módosítással, illętve kiegészítéssel rĺigzíteni kell.

4. A' szerződés mĺí dos ítás ának íľásb a fo glalása

23' $ (1) Aszerzóďés módosítás akkor írhatő a|á,haabérlo a rendeletben, illetve a bérbeadó

döntésében foglalt fizetésĺ kötelezettségét az Önkormányzattal (bérbeadó szervezette|)

szemben teljesítette és ań. hitelt éľdem|őenĺgazolta.

(2) Ha a bérleti szerződést ki kell egészíteni vagy módosítani kell, illetve más, a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos megállapodást kell kcitni, a bérbeađói dcjntésben meg kell
haÍározni azt az időtaĺtamot, ameddig a béľbeadónak a jognyilatkozatźůloz való kötöttsége

fennáll. A bérbeadó jognýlatkozatźlhoz való kcitcĺttségének a határidejét a bérbeadő szervęzęt
3 0 nappal meghosszabbíthatj a, amely megismételhető.

(3) Ha a bér|ó felhívás ellenéľe sem írja aIá a szęrződés módosítást (kiegészítést), azt a a
szerzodés módosításaľa vonatkozó jognyilatkozata visszavonásának kell tekinteni. Erre a

figyelmét íľásban fel kell hívni. A szerzódés módosíttsára vonatkozó jognyíIatkozata

visszavonása esetén szeĺzodés módosításával kapcsolatos bérbeadói nyilatkozatot - ideértve a

bérbeadó szervezetnw|atkozatát is - vissza kell vonni és eľľől abér|őt éľtesíteni kell.

(4) HattrozoÍt ídore kötött béľleti szeruodés meghosszabbításźtra e rendeletben foglalt
feltételek a|apjźn aYärosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźĺgjogosult abban az esetben,ha a

bérlőnek nincs az onkormányzatta|,bérbeađő szeruezettel szemben fennálló tartozása. Ebben

az esetben a bérleti szerzőďés a lejtró bérleti szerzodésben foglalt azonos feltételek (bérlő,

bérleti jogviszony iđótartama' béľleti díj méľtéke, tevékenységi ktir) mellett jogosult a bérleti

szer ző ďés me gho s s zabbításár a.
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V. FEJEZET
1.A bérleti jogvÍszony folytatására vonatkozó szabályok a bérbeadó felmondása esetén

26.$ (1) Amennyiben a felĺnondást követően, de még a béľleti jogviszony fennállása alatt a
bérlő megszĹinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült
valamennyi költséget reĺdezí a bérbeadónak' a bérlő kérésére a bérbeadó szervezet abér|eti
jogviszony felmondását visszavonhatja.

(2) Amennyiben a felmondást követően, a bérleti jogviszony megszúnése után a bérlő
megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmeľĹĺlt valamennyi
koltséget rcndezi a bérbeadónak, a béľlő kéréséte az új béľleti jogviszony létrehozásárő| a
bérbeadó szervezet javaslata alapjtn a bérbeadói jogokat gyakorló Yźrosgazdálkodási és
Pénzĺigý Blzottság jogosult dönteni. A bérleti jogviszony felmondását követően új bérleti
szerzodés nem létesíthető azza|, akinek bérleti jogviszonya, bérleti díj 1artozás rendezését
kcivetően egy alkalomma| máĺ he|yreáIIításra keľtilt.

27.$ (1) A béľlemény bérlőnek való źúađźsáva| és bérlotől való visszavételével kapcsolatos
teendőket a bérbeađó szew ezet v égzi.

(2) 
^ 

béľlemény bér|o részére történő átadásakor jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
rogziteĺi kell, a bérlemény miĺszaki áIIapotára és rendeltetésszęní hasznźtIatta,
alkalmasságára vonatkoző megźiIapítźtsokat. A bérlemény berendezéseiľől és egyéb
felszeľelési ttrgyairő| leltárt kell felvenni. A jegyzőkönyv és a leltár a béľleti szerzőđés
mellékletét képezi. A jegyzőkönyv és a |e|tár fęlvételére vonatkozó rendelkezéseket kell
a|kalmaznl a bérlemény bérbeadónak való visszaadása esetében is.

(3) A bérlovel a bérlemény bérbeađónak való visszaadásakot a kozszolgáltatók legutolsó
havi számlájának (fizetési értesítésének) vagy igazolásának bemutatásávalbizonýtatni, hogy
a kozszo|gá|tatők felé nem áll fenn tartozása. Ha bérlőnek a kozszolgáItatők felé vagy a
bérbeadó fe|é l'zrtozása áll fenn a bérlemény visszaađásáról késztilt jegyzőkönyvbe rogzíteni
kell.

(a) Ha béfló tntoztsát a bérlőnek az onkorményzatÍő| jźľő téritésből nem lehet levonni, a
béľlővel szemben a bérbeadó igényét a béľlemény visszavételét követően - a bérbeadó
szervezet és a Polgármesteri Hivatal sztikség szerinti egyeztetése alapján - jogi úton
érvényesíteni kell.

(5) Ha a a bérlő ha|á|át, jogutód nélkiili megszűnését követően nem keľül soľ a béľleti
jogviszony fo|ýatásfua, az öröki5st, jogutódot fel kell szólítani a bérleményben ta|áIhatő
ingóságok e|szá|litäsfua, és a béľlemény kiiirített állapotban lévő, 90 napon belül tĺiľténő
visszaszolgtitatäsára. Ha az öľökös, jogutód szeméIye a halálesętet, megsziĺnést követő 90
napon belül nem keľül jogerősen megáIlapításta, vagy az öľökös, jogutód a béľleménýt nem
ađja tń üresen, a Polgármesteri Hivatal a bérbeadő szewezet kĺizremfüödésével az örökös,
jogutód költségéľe az ingőságok erejének értékéig gondoskodik az ingóságok megfelelő
raktátozásźnőI.
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(6) A bérlőnek felróható okból fel lehet mondani a béľleti szerződést akkor is, ha a bérl.ő a
bérleméný a bérbeadó felhívása ellenére sem hasznźija és abban úgy sztinteti meg a
tevékenységét, hogy előzetesen a béľbeadóval nem állapodik meg a bérleti jogviszony
szüneteléséről.

(7) Felmondás előtt abéflót hataľidő kiĺizésével fel kell hívni a bérlemény rendeltetésszenĺ
hasznźiatära'

(8) A bérlőnek felróható okból a bérbeadó felmondja a bérleti szetződést, ha a bérlő

a) A bérleményt nem a bérleti szerzođésben meghatétrozoĺt céIra hasznćija, és a béľbeadó
felhívźsára ehaszná|atot nem sztinteti meg,

b) A bérbeadó hozzájáru|ása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy affa a
bérbeadó hozzźi1áru|ása nélkül bármilyen hasznáIattal kapcsolatos szeľződést kcit, és a
bérbeadó felhívására a jogelleneshaszntĺIatot nem szünteti meg,

c) A béľbeadó részére fizętenđó bérleti dij, kozizemi díj vagy egyéb ťlzetésí kötelezettség
teljesítésével késeđelembe esik, és a bérbeadó írásos - a felmondást is kilátásba he|yezó _
felhívására aťĺzetési kötelezettségének afeIsző|ításban foglaltak szerint nem tęsz eleget,

d) A beťtzetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasznźiźsa esetén azt az eľedeti összegre a
bérbeadó írásos felhívására nem tcilti fel.

e) A bérleméný és annak berendezési tárgyait nem rendeltetésszerĺíenhaszná|ja, az ezekben
okozott hibákat a bérbeadó felhívására nem javíttatj ameg, illetve akźrt nem téríti meg'

Đ Előzetes felhívás ellenére nem biztosítja a bérbeadó vagy annak képviselője részére a
bérleménybe történő bejutást a rendeltetésszerű haszná|at ellenőrzése va1y a béľbeadót
terhelő felúj ítási munkák elvé gzé se c éIj tlb őI,

g) A bérleti szęrzőđésben foglaltakat súlyosan megsérti.

(9) A (8) bekezdésben foglaltak a|ő| a bérbeadói jogokat gyakorló Városgazdálkodási és
P énzigyl Bizottság adhat felmentést.

VI. FEJEZET
1.A béľlemény fenntaľtása

28. $ (I) Az onkormányzat külon szerzóđés keretei közĺjtt a bérbeadó szervezet utjźn
gondoskodik, hogy a béľlőnek a bérlemény megfelelo berenđezésekkel egyĹitt a bérleti
szeruődésben meghatfuozott feltételekkel és időpontban kerüljön átadásra, kivéve ha a
bérbeadás során olyan megállapodás sztiletik, hogy a béľleményt a bérlő teszi
ľendęltetésszetuhasznźiatra alkalmassá és látja el a megfelelő beľendezésekkel.
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(2) A bérlőnek kell gondoskodnia a béľleménynek a tevékenysége céljráľa töľténő alkalmassá
tételérol. Az ehhez szükséges cisszes hatósági engedélyt a béľlő köteles beszerezni.

(3) A bérlőnek kell gondoskodnia a bérlemény karbantartásáĺő|, felújításáról.

(4) Az onkormányzat a bérbeadó szeľvezet útjĺán ellenőľzi a bérlői kötelezettségek
teljesítését.

2. A béľlemény ľendeltetésszeľű használatľa alkalmassá tétele' átalakítása.
koľszeríĺsítése

29. $ (1) A Yárosgazďálkodási és Pénzt'ĺgyi Bizottsźą hozzźljáru|ásával a béľlővel
megállapodás kothető, hogy a bér\o teszi a bérleményt rendeltetésszení hasznźůatra
alkalmas s á, i lletve átalakítj a, bővíti, koľszeľűsíti.

(2) A munkálatok megkezdése előtt a hatóságok engedélyét be kell szerezni, me|yhez
bérbeadó nevében a tulajdonosíhozzájárulást a Polgármester adja ki.

(3) Az Önkormányzat költségéľe torténő ttalakításről, korszerűsítésľől a költségvetésben e

cé|ratervezett előiľányzatterhére aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése alapjźln
lehet megállapodni' A munkálatok bonyolításáľól a bérbeađó szervezet gondoskodik. A
kciltségkeret ťe|haszntĺlása során akozbeszerzés szabźiyait ételemszerúen érvényesíteni kell.

30. $ (1) A bérlő á|tal elvégzett munkálatokra vonatkozó megállapodásnak tarta|maznía kell:
a) a munkálatok által érintett területek falakkal körtilíľt és négyzetméterben meghatározott

pontos |ęitását,
b) az e|végzendő munkák pontos meghatźnozását, megnevezését, befejezésénekhattndejét,
c) az e|végzendő munkák költségeit és azok megfizetésének feltételeit, módját,
d) äń, hogy a munkálatok megkezdéséhez szfüséges engedélyeket a béľlő köteles

beszerezni,
e) a költségek megosztásźú a bérlő és a béľbeadó között, amennyiben a korszeriísítés,

źLta|akítás keretében abér|ó a bérbeadóra tartoző munkát is végez,

Đ a munkavégzéssel összefüggően a bérlő kaľfelelősségét, a béľbeadóva| és az épület tĺibbi
bérl őj ével, tulaj dono sával és haszn tiőjáv a| szemb en,

g) szabá|ýalan, illetve az engeďéIyektől eltérő kialakítás ęsetén a bérlőnek az eređeti
állapot szeľinti, v agy aZ engedélyeknek me gfelel ő helyľeállítási kötel e zettsé gét.

(2) 
^ 

költségek bérbeszźĺmítás útján töľténő megtéľítése esetén a VIII. fejezet szerint kell
eljárni.

(3) Az onkorm ányzat nevében a Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság döntése
alapjtn a bérbeađő szervezet kcit megállapodást a bérlővel.
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b)

c)

d)

e)

VII. FEJEZET
1'. A bérbeszámítás

31.$ (1) Ha béľlo elfogadja a jelen fejezetben foglalt feltételeket és a Városgazdálkodási és

Pénziigý Bizottság hozzájáru|, a rendelet hatá|yba lépése uttn e|végzett munkálatok esetén a
bérbeadót terhelő munkálatok költségét a bérlő besztlrĺittathatja a bérleti díjba a bérbeadó
szerv ezettel kötött megállapod ás aIapj án.

(2) A bérbesztlmítts feltétele, hogy:

a) a Yźrosgazdálkodási és Pérrzügý Bizottsäg jőváhagyástwal a bérbeadó szęwezet és a
bérlő a munkálatok műszaki tafta|mfuőI, avtlrhatő kĺiltségeirő|, abeszárlítható költségek
legmagasabb mértékéľől és idotaÍtarÍIźffől, valamint munkálatok elvégzésének
határiđej érő l írásban me gállapodj anak (a továbbiakban : me gállapo dás),

a hatósági engedélyhez kötött munkálatokľa jogerős és végrehajthatő építési(létesítési)
engedély alapján keľĹiljön sor' s a hasznáIatbavételi engedélý is megszerezzék, ha
engedélykciteles munk ärőI v an sző,

a béľbeadó és a bérlő megállapodásában rcgzitett munkálatok a megállapodásban
meghatár ozott hataridőben telj es egészében és szakszerűen elkészĹilj enek,
a bérlő abérbeszárrlitásná| figyelembe vehető kĺlltségeinek indokolt felmeľülését, hitelt
éľdemlően igazo\a,
a bérlőnek a munkálatokľól való megállapodáskoľ az onkoľmányzatta| és a bérbeadó
szervezettęl szemben semmilyen jogcímen nem áll fenn lejárt bérleti díj vagy kozijzęmi
dijhtńraléka,

Đ a bérlo költségére soľ keľült a munkálatok elvégzése utĺín ťlzetendo bérleti díjat is
ĺarta|maző béľleti szerzőďés végrehajtási záradékkal ellátható kozjegyzői okiratba
fog|a|ásfua,

g) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatokattovábbsztnrl|źnza a bérbeadó részéľe. A
bér|o á|tal kiállított általános forgalmi ađó mentes szám|a esetén abérbeszámitás a bérleti
díj nettó cisszegével szemben lehetséges.

(3) A béľbeszámításrő| szóló megállapodásban ki kell kötni, hogy:
a) a megállapodásban rogzített feltételek megszegése ęsetén a bérlő abérbeszźrrlítási igényét

nem érvényesítheti,
b) a béľlőnek a munkálatok befejezésére megállapított hataridő lejariát kcjvető 30 napon

belül igazolnia kell a munkálatokĺa fordított igazo|t költségeinek és a beszźlmíthatő
összegnek amértékéą be kell szercznie a szükséges hatósági engedélyeket (vagy legalább
igazo|niake|| az engeđély iránti kéręlem benffitását),

c) ha a munkáIatok műszaki tarta|ma és kĺiltsége előľe nem |áthatő műszaki.építészęti
probléma felmerĹilése miatt meghaladja a megźiIapodásban ňgzitetteket, a

tc'bbletköltségek csak akkoľ érvényesíthetők, ha eľ.o| a béľlő és - a Vaľosgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság előzetes jővthagyásźxa| - a bérbeadó szervezet előzetesen
megállapodtak,
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d) ha a bérbeszźrnítás ritjan érvényesíthető bérlői ráfordítások mértékének megállapítását
követően a béľlemény utani bérleti đij tartozás mértéke eléri a haľom havi - ténylegesen
(a bérbeszámitáshitnyában) ťrzetendő - bérleti díjat, a még fennmaradtbeszámítandó
összegre a bérbeszámítás lehetősége megszűntethető, s a bérlő á|ta| a még fennmaľadt
osszegľe igényelhető beszámítást vagy a bárm1|yen jogcímen való megtéľítést a
Y ár o s gazdálkodási és P énzügyi Bizottság j o go sult elbírálni'

(5) A bérbęszámítás utján érvényesíthető tényleges (igazolt) ktlltségek [(3) bekezdés b.)
pontja] elfogadásaľól a Vaľosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság dönt. Ezt követően a bérleti
díjba beszámíthatő igazo|t költségeket, a bérbeszźĺmítás mértékét (%-os arźnyźt) és a
bérbeszámítás időtaĺamát a megállapodás kiegészítésben ke|| rogzíteni. Bérbęszámitási
megállapodás nem köthető a béľleti jogviszoný meghaladó időtartamľa. A bérbeszttnítás
tftján érvényesíthető tényleges (igazo|t) kĺĺltségek megáLlapítását, illetve a megá|Iapodásban
szereplő munkák elkészültének ańnyát. a munkák készľe jelentését követően taľtandó
műszaki átađás-átvételen felvett jegyzőkönyvben a bérbeadő szewezet hatfuozza meg.
Bérbeszámításľa csak a megáI|apodásban rcgzített tétęlek esetében van lehetőség
amennyiben azok megfelelő minőségben, hataľidőľe elkésztiltek ) legfeljebb a
megállapodásban rögzitett keret összeg eľejéig. Amennyiben valamelýk munka nem készül
el, vagy hibás, késedelmes teljesítést rögzítenek az átvétę|ijegyzőkönyvben, a béľbesziímítás
összegét az ęInemvégzett, vagy hibás teljesítés értékévelcsökkenteni kell.

32. $ (1) A bérleti dijbabeszämithatő ktiltségeket úgy kell megllatározni és havonta levonni a
béľleti díjból, hogy a munkálatok e|végzése után ťlzetendő bérleti díjba beszámithatő
költségek a munkálatok befejezésétől számitva _ ha a Yárosgazdálkodási és Pénzügý
Bizottság másként nem dönt - az alábbiak szerint téľüljenek meg a béľlők szálntra,
figyelembe véve, hogy a megti|apodás időtaĺtama nem tarthat tovább a bérleti jogviszony
|ejárattlnáI:
a) gazďasági társaság és egyéni vá|Ialkoző bérlő esetében legfeljebb 4 év alaÍt,
b) magánszemély béľlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

(2) Abérbeszźĺmitźst a számviteli és adójogszabályok betartźsával kell végrehajtani.

(3) Ha a bérlő bérleti jogviszonya a beszáĺrlíthatő költségének bérbęszźtmítás útjrín való
megtéľülése előtt megsziĺnik, a bérlemény béľébe még be nem szĺímított összegre a volt bérlő
vagy jogutódja nem l.arthat igéný, kivéve ha a bérleti jogviszoný ľendes felmondással a
béľbeadó szünteti meg vagy a béľlęti szerzłĺdés megszĹintetésre kcizcis megegyezéssel a
bérbeadó kezđeménv ezésre került sor.

(4) Ha a béľleti jogviszony azért sninik meg, meľt a bér|ő abéľleméný megvásaľo|ja, az
étéknövelő bęruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljaraszo|gá|ő helyiségek e|adásárő|
szó ló cj nko rmźny zati ľęnde l et szęnnt kell elj ráľni.
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VIII. FEJEZET

L. A béľbeadó képviselete

33. $ (1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a döntés a Yźrosgazdálkodási és Pénzügý
Bizottságra tartozlk, a jogvitában az onkormáĺyzatképviseletének ellátásáról a Polgármester
gondoskodik.

(2) Az Önkormanyzat és a bérbeadó szervezet közĺjtti megbizási szerzőđés keretei között a
bérbeadó szervezet jogosult a bérbeadói jogok érvényesítése érdekében fellépni és
gondoskodni a jogvitás ügyek viteléľől'

Az źitaIa megbizott jogi képviselők _ amennyíben az onkormányzat képvisęlętére a
po l gáľme ster me ghatalmaúa őket - az onkorm ány zatot képvis elik'

2. Részletfizetés és kamat

34. $ (1) A bérlő lejárt esedékességĺi tartozźsa esetére a bérbeadó szervęzetabér|o kérelme
a|apjän a tartozás renđezésére az 1959, évi IV. törvény (Ptk.) szęľinti pénztartoztls esetére
jáĺő,kamattal teľhelt rész|etťlzetést engedélye4 amennyiben a béľlőnek 5 éven belül nem volt
nem teljesített részletÍizetési megállapođása. A tartozäs megťlzetésének átütemezésérő|, a
rész|ętťlzetés feltételeiről, illetve a kamat méľsékléséró| sző|ő megállapodást a béľbeadó
szervezet köti meg.

A rész|ętťĺzetés időtatama nem ha|adhatja meg a bérleti szerzőđés iđótartamtt. de maximum
36 hónapot, az adős avźi|alt toľlesztő ľészletek befizetése mellett a havi béľleti díjat is köteles
megťĺzetni. A teljes tartozásnak minimum 40 %-ät az adős a megáIlapodás megkötésekor,
egyösszegben köteles megťĺzetní, a vá|Ia|t rész|etfizetés legalacsonyabb összege: 10.000,-
Ft/hó.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat időtaľtamban meghaladó, minimális törlesztő összegben el
nem éľő tigyekben aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

3. A bérlemény használatĺ díja

35. $ (1) A bérlemény jogcím nélküli haszná|őja a bérleti dijjal azonos mértékű haszná|ati
díjat köteles fizetni. Hat hónap elteltével a haszná|ati díjat emelni lehet. Nem emelhető a
hasznáIatí díj, ha a jogcím nélktili haszná|ő cserę bérleményre 1'arthat igéný.
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(2) 
^hasznáIati 

díj a rendelet hatálybalépésétől, illetve ha a béľleti díj mértékét meghaladó
hasznćt|ati díj későbbi időponttól áI|apíthatő ffi€g, ezen időponttól kezdve évente a
háromszorosára emelhető.

(3) A béľlemény haszná|atí đija a megszĹint szerzőďés szeľint megállapítható éves bérleti díj
tizszereséig terjedhet. A bérleti díj húszszoros cisszegében kell megtú|apitari a haszntůati
díjat,ha a bérleméný önkényesen foglalták el. A béľleti díjat a hasonló adottságú bérlemény
úttn ťlzetett b érleti díj alapj án kell me ghat är ozni.

4. A béľleti jogviszony szünetelése

36.$ Amermyiben a bérlemény haszntiata az Önkormányzat érdekében megvalósuló építési
kivitelezési munkálatok miatt lehetetlenné vźt|1k, a felek a munkálatok idejére szĺineteltetik a
béľleti jogviszonyt, melynek idotartamáta béľlő a béľleti díj fizetési kcĺtelezęttség a|ő| a
Yźlrosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság döntésében meghatározott méĺtékéig mentesül. A
mentesség a bérleti đíj fizetési kötelezettség a bérleti díj 100 o/o-igmeghatfuozhatő, a felújítás
mértékének és időtaľtamának fiiggvényében. A mentesség nem érinti a bérleményhez
k ap c s o ló dó ko zizemj díj ak ťlzetés i kö telez etts é g ét.

5. A béľleménvek ellenőrzése

37. $ (1) A bérleményellenőrzés során rogzitett - intézkeđést igénylő - megáI|apítások esetén
a bérbeadó szewezet intézkedik abérbeaďássalkapcsolatos problémákrendezése éľdekében.

(2) Gépkocsi-beállók esetében a jogtalanul paľkoló gépjarm|]vek a tulajdonos költségére és
fel e l ő s s é gé r e ór zoI1 p arko l ó b a kerülnek elszáI|itásľ a.

6.Adatvédelmi szabálvok

38. $ (1) A Polgármesteľi Hivatal, illetvę a bérbeadó szervezet abérlore, a bérleményre és a
béľbeadói hozzájáru|ássa| érintett szeméIyre, szewezetre vonatkozóan a következőket
tarthatja nýlván:

a.) a bér|emény, rendeltetése, alapterü|ete, a bérbe adott bérlemények száma, kozuzemi
ellátottsága, telefonszáma;
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b.)

c.)

d.)
e.)
f.)

abérlo, a béľbeadóihozzájarulással érintett személy neve, anyja neve, születési helye, év,
hó, nap, lakcíme, szék*relye, telefonszáma, váIla|kozői ígazo|vtlny, cégegyzék-,
bankszámlasztĺma, ađőszźlma, aszęrvezetképviselőjének neve, lakcíme, telefonszĺĺma;
jogi személy fiogi személyiség nélküli szeruezet) béľlő nevét székhelyét, nyilvrántaľtásba
vételéről szőIő igazolás alapjan megállapított nyilvantartási adatokat (pl. a bejegyző
szervezet nevét, nyilvántaľtási számát), a képviselő nevét, sztiletési évét és aĺýa nevét, a
1akcímét,
a b éľb eadó i hozzäj ärulás tartalma, a bérbeadói kikcitések;
a béľleti đl1ra, a bérleti jog ellenértékérevoĺatkoző adatok;
a bérleti dij megfizetésére vonatkozó adatok.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokľól - a jogszabályban megjel<ilt szerveken kíviil -
harmadik személyrrek csakazaďattaI éńntett szeméIyhozzájźxu|źlsával ađhatőttĄékoztatts.

7.Hatálybalépés

39. $ Jelen rendelet rendelet 2011' novembęr 7-én lép hatályba és a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 20I1r november ...

Dr'Mészár Erika

a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző

Dr. Kocsis Máté

polgĺĺľmester
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1. melléklet

az onkoľmányzattutajdonában źilllő ĺiľes telek, felépítményes ingatlan, gépkocsĹbeáltó
és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről

Béľleti szeľződésben rö gzítendo adatok, kikĺitések és megállapodások

1 . A b éľleti szer ző đésnek ktilönĺĺ sen, de nem kizár ő|ag tartaImaznla keLI:

a) a szeruőďo felek - bérbeađó és az onkormanyzat bérbeadói feladatainak e||źĺttsátva|

megbízott szetvezet, ľIVT teľületen lévő béľlemény esetében a város-rehabilitációs
rendeletében me ghatározott vagyonkezelő szerv ezet nevét, székhelyét,

b) azt,hogy a béľleti szerzodés az onkoľmźnyzatnevében és javárakertil megkötésre,
c) abérbęaďásľóldöntésthoző nevét és a döntés számáú, valamínt keltét,
d) amagánszemély bérlő nevét, sztiletési évét és arryjanevét, a lakcímét,
e) jogi személy (ogi személýség nélkiili szewezet) bérlő nevét székhelyét, nyilvántartásba

vételéľől sző|ő ígazolást alapjan megállapított nyilvantaľtási adatokat (pl. a bď1egyzo

szeryezet nevét, nyilvántartási számát), a képviselő nevét, szĹilętési évét és aĺyja nevét, a

1akcímét,

Đ a bérlemény cimét,he|yrajzi szźtmźń, alapteriiletét, sztlmźtt' és egyéb lényeges aďatait,

g) a bérleti jogviszony iđotaĺamát (a béľleti jogviszonyt megszĺintető feltételt),

h) a bérleményben folýatható tevékenységet,
i) a béľbeadó és a béľlő épülettel, béĺleménnyel kapcsolatos kötelezettségeit
j) a bérleti díjat és a ktĺlön szo|gáItatások díjanak méÍtékét, megtilapítźĺsuk, megfizetéstik és

elszárnolásuk mőďjtt, a megváltoztatásukľa vonatkoző szabtiyokat, a külön
szo|gáItatäsok köľét,

k) a bérlőnek a bérlemény haszná|atáva| kapcsolatos, rendeletben illetve a felek
megállapod ásáb an meghatfu ozott j ogait és ktitelezettségeit,

1) a szükséges bérbeadó í hozzźljtralások kérésének kĺitele zettségét,

m) a rendeletben meghatározott tilalmakat,
n) a bérbeadó és a bérlő felelősségét, abérlő ktjtelezettségszegésének jogkövetkezményeit, a

bérbeadói felmondás egyes lényeges szab á|yait,
o) a bérlemény átadásćĺnak, visszaadásárrak idejét és módját,
p) mindazokat a kikcitéseket, amelyek a bérbeadó oldalan sziilettek,
q) a felek egyéb megállapodásait'

') a bérlő hozzájáru|ástń allhoz, hogy a bérbeadó ľendęletben meghatźrozott adatait

nyilvántartsa,
s) a bérleti szerzođés létrejottének helyét és idejét.

t) ahatározott időre kotott bérleti szęrzőďés esetén: ha a bérleti idő lejaľtaután abérIo a
dolgot tovább haszná|ja és ez ellen a bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik, a bérleti

szerzőđésnemalakuláthatźtrozat|aniďőtartamťrvá.

u) Az egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot, melyben kötelezi magát arra) hogy

u'''"noýben a bérleti jogviszonya felmondásra keľül, vagy |Ąár, e|hagýa abér|eméný,
illetve kötelezi magźft aľľa is, hogy a béľleti jogviszonyból eredő tartozás mértékére

el fo g adj a a b éľb eadó ný lv ánt aľt ás aí alapj án késztilt ténýanúsítvaný.
Ą.



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

a.) a bérleti jogviszony létrejöttekoľ, valamint az azt követően megadott bérbeadói
hozzttjáru|źtsok és azok tarta|ma (feltételei), valamint a felek kĺizcitt létrejött - a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos - ęgyéb megállapođások a. hérleti szęľzőĺlés értęlęmszeni
mellékletét képezik,

b) az onkormtnyzat bérleményeí bérbeadźsának feltételeit szabá|yoző ľendęletének a
béľbeadásra, a bérbeadői hozzźtjarulásra és a béľleti jogviszony megszűnés ére vonatkoző
szabá|yai akkor is a bérleti szerződés lrrrta|mát képezlk, ha azok a szerzoďésben nem
szerepelnek,

c.) ha a béľlőnek az onkormźnyzat vagy a bérbeadó szervezet felé a béľleménnyel
kapcsolatban lejárt tartozása varl, a tartozást az onkoľmtnvzattőI a béľlőnek iaró
térítésből le kell vonni.

3. A béľleti szęrzőđés tarta|mára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően a|kalmazni kell a
béľleti szerzodések módosításĺíľa és kieeészítésére is.
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2. melléklet

az onkoľmányzattulajdonában álló üľes telek, felépítményes ĺngatlano gépkocsĹbeátló
és dologbérlet bérbeadásának feltételeiľől

A béľlemények bérletével kapcsolatos döntést előkészítő eljĺírás egyes szabá|yai

hatáĺozatlan időre szóló szerzőđéshatźrozott időtartamľa szóló módosítása esetén

1. Ha hatźtrozat|an időľe szőIő szerzőđés hatźnozott iđőtartarnra szóló módosításaľa
vonatkozó kéľelęm nęm tartalmazza aZ aläbbiakat, a béľbeadó szervezętnek a béľlőtől íľásbeli
nyilatkozatot kell kérni arról, hogy:
a.) milyen időtaľtamú hatátozott időre szőIő béľleti szęrzódéste kivćnja a fęnnálló

szerző dését mó do sítani,
b.) a szerződés felmondásra keľült-e, s ha igen ki mondott fel és milyen okból,
c.) a béľleménnyel kapcsolatban indított-e pert, s ha igen milyen okból és hová keľül

benyújtásľa a kereset,
a bérlemény bármelýk tészét a bérbeadó hozztĄtlruIźtsa nélktil adták-e albérletbe vagy a
bérleménybe báľmilyen más címen a bérbeadó hozzájtrulźlsa nélkül fogadtak-e be más
szemé|y (szerv ez etet),
bérleméný ténylegesen ki és milyen jogcímen, illetve mílyen céIra használja; ha tcibb

hasznáIő van, a hasznźiok kozott hogyan van meghattlrozva a kízáró|agosan használt
területek nagyság és bérlemények szerint, s melyek a közcis haszná|atra szo|gáIő terĹiletek
és funkcióik,
fuggetlenĺil attól, hogy ki használja a bérleméný, a bérleményben hatósági engedélyhez
vagy bejelentéshez (bejelentés tudomásul véte|éhez) kötött tevékenységet végeznek-e, ha
igen, ezek ręnđelkezésre állnak-e,
fliggetlenül attőI, hogy ki hasznäIja a bérleméný, a bérleményben folyatott
tevékenységet hatóság vagy szak'hatőságmegtiltotta-e, s ha igen milyen okból,

2. A kéľęleĺlhez másolatban mellékelni kell:
a) a béľleti szerzoďést, annak módosításait,
b) ha a bérlrő gazdasági taľsaság 30 napnźi nem régebbi cégkivonatot és aláírási

címpéldanyt, ha pedig a bérlő tĺĺrsadalmi szewezet, a bírósági nyilvántartásról szóló
végzéstvagy igazo|ást

c) ha a béľleményben végzett tevékenységnek ez a feltétele, a műkĺidési engedélyt, a
hatő s ágho z való b ej el ent é s m e gtörténtének i gazolástĺt,

d) ha a béľleményt vagy egy részét a bérlő vagy jogelődje létesítette az ezzel kapcsolatos
béľbeadóval kötött megállapodást és a haszná|atba vétel építésügyi-és szakhatósági
engedélyeit'

d.)

e.)

f.)

s.)
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(3) Ha a kérelem nem tartalmazza az (I) bekezdés szerinti nýIatkozatokat vagy a (2)
bekezdésben meghatározott mellékleteket és a bérlő bérbeadó szervezet felhívására - a
felhívás átvételétől számított - 15 napon belül azokat Íĺánýa|anul nem csatolja, úgy kell
tekinteni, hogy a bérlő a kéľelmét visszavonta. Ha a visszavont kérelmet ismételten
előteľjesztik, új kéľelemként kell kezelni. Amikor a kérelem és mellékletei hianytalanok a
bérbeadó szervezet döntést előkészítő eljrírást folytat le.

A bérbeadó szervezet a helyszíni szemle keretében ellenőrzi, hogy:
a') a bérbeadó felszólítása esetén a bérlőt jogszabá|yon alapuló vagy a bérlęti jogviszonnyal

összefiiggő kötelezettségének eleget tett-e,
b.) a bérleményt csak abéilo haszná|ja-e,

Kétség esętén bę kell szerezni a Polgármesteri Hivatal építéstigý hatósági feladatait ellátó
szętvęzeti egység nyi|atkozatát aruőI, hogy a fővárosi építési keretszabźůyzat, fővaľosi
településszerkezeti terv, fovárosi szabźiyozási keretteľv, keľtileti városrendezési és építési
szabźĺIyzat, kerületi szabźiyozźtsi terv (részletes rendezési terv) vagy maľ kiadott építésügý
hatósági határozat értelmében a béľlemény (a béľleményt érintő épületľész) átalakításra, lebontásra
keriil-e vagy arendeltetésének a megvtĺItoztatását végre kell-e hajtani.

Anrernyiben a csatolt errgedélyek, ígazo|ások rrenr tartalmazzák egyértelműen a tényállást,
be kell szetezni a további, szükséges igazolásokat, állásfoglalásokat.

3. Amikor a kérelem és mellékletei hiánýalanok a Polgármesteri Hivata| a bérbeadó
szetvezet közreműködésével döntést előkészítő e|járást folytat le'

3.1 . A Polgármesteri Hivatal és a bérbeaďő szeruezet egyeztetve a helyszíni szemle keretében
el|enőrzi, hogy:

a) a bérbeadó felszólította-e a béľlőt jogszabá|yon alapulő vagy a bérleti jogviszonnyal
összefiiggő kötelęzettségének teljesítésére, s ennek abér|o eleget teff,-e,

b) a bérleméný csak bérlo haszná|ja-e,

3.2' Kétség esetén be kell szęręzni a Polgármesteri Hivatal építésügý hatósági feladatait
e||źĺtő szervezeti egység nýlatkozatät arrőI, hogy a fóvaľosi építési keretszabályzat, fovátosi
településszerkezeti teĺv, fővárosi szabályozási keľetteľv, keriileti vaľosrenđezésí és építési
szabá|yzat, kertileti szabá|yozäsi terv (részletes ľęndezési terv) vagy maľ kiađott építésĺigý
hatósági határozat éĺtelmében a bérlemény źta|akításta, lebontásra kerül-e vagy a
rendeltetésének a megv tútoztatästú. végľe kell-e hajtani.

3.3. A jegyző hatásköľébe tartoző tevékenységek esetében kétség esetén be kell szqęzni a

Polgármesteri Hivatal működési engedélyek ügyében eljźĺtő szewezeti egységének
á||ásfogla|ását anőL, hogy a bérleményben folyó tevékenység a sztikséges engedélyek
birtokában torténik, illetve az e|őírt bejelentéseket megtették-e.
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3.4. A bérbeadó szetvezęt a szerzođés módosításához sztikséges további ęlőkészítő eljárás
keretében átadja (megküldi) a béľlőnek a szerzodés hataľozott időľe szóló móđosításának
feltételeit, valamint a szerzoďésnek a módosításokat llarta|maző, jovoben hatályos szĺiveg-
tervezetét.

3.5. A bérlőt tájékońatni kell, hogy a kizárő feltétel megszúnése és ennek igazo|ása esetén az
eljárás folytatásra kerĺil. AÍró1, hogy az eljźĺrźs folytatása esetén mely iratokat kell ismételten
csatolni és mely eljáľási cselekményeket kell megismételni, a Polgármesteri Hivatal a

tényállás tisztźzásáhozfüződó önkormanyzatiérdekek figyelembe vétele mellett dönt.

3.6. Ha a Polgármesteri Hivatal an. á||apitja meg, hogy a szeruődés módosítáSa nem kizárt,
javaslatot tesz a Polgármesternek' hogy engedé|yezze a szeruődés móđosítástůloz szĹikséges,

további előkészítő eljaľási cselekmények megléte|étvagy az e|járást fiiggessze fel.

3.7. A Polgarmester dĺjntéséről a Polgármesteri Hivatal értesíti a bérlőt és a bérbeadó

szervezęteÍ.. A további ęIókészitő e|járas engedélyezéséľől szóló éľtesítésben fel kell hívni a
béľlő figyelmét, hogy a további eljárási cselekmények az onkormányzat részéről nem
j e l entenek a szer ző đé s m ó do s ítás ar a v oĺatko ző aj án|ati kötötts é g et.

3.8. A Polgáľmesteri Hivatal a szętződés módosításához szükséges további előkészítő eljarás

kęretében - a béľbeadő szerĺezettel való egyeztetés után - átađja (megküldi) a bérlőnek a
szerzőđés hatźĺrozott időre sző\ő módosításának feltételeit, valamint a szeľződésnek a
mó do sításokat tartalm aző, j ov oben hatályo s szöve g-terv ezetét.

3.9' A béľlőt határiďo kitűzésével fel kell hívni, hogy a tervezetet elfogadja-e. A bérlőt
täjékoztatni kell, hogy a módosító tewezet a bérbeadó oldalán nem eredményez ajtn|atí
kotöttséget, s aľról is, hogy a szerzóđés móđosításáról a Polgármester dtjnt. A Polgármęster az
onkormányzat érdekeinek védelméľe tekintettel megtagadhatja a szerzőđés módosítását
eredményező bérbeadói jognýlatkozatkiađását. A Polgármesteľt ilyen döntés esetén a béľlő
felé indokolási kötelezettség nem terheli'
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