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Képviselő.testülete szźlmź.ľ a

Tiszte|t Képviselő.testiilet !

Az előterjesńés mellékletét képező önkormányzati ľendelet módosítás tęwęzęte a
bérbeszámitással, határozott idejű béľleti szerződés meghosszabbitásávaI kapcsolatosan
tartalmaz pontosításokat, valamint egy pontban hibásan megjeltĺlt felsorolást. A felsorolás
betújelének pontosítása ahivatkoztlsoknál elengedhetetlen. SzÍikségessé vźůt abérbeszźlmitás
mellett az ővadéI<hoz, a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ľendelkezésęk
t ész|ętęzése, konkľetizálása is.

Az e|oterjesztés tátgyát képezó ,,Az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakts céIjźra
szoIgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.) ľendelet 1. $ (1)
bekezdése irányadóként jelen ľendeletet hatfuozza meg, az üres telkek bérbeadásanak
szabźl|yozására. Tekintette| arra, hogy az üres telkek béľbeadása konkrétabb szabá|yozäst
igényel, valamint, hogy nem vonatkoznak rá az 1993. évi LXXVil. ťv (Lakástörvény)
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Tárgy: Javaslat az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára
szolgáló helyĺségek bérbeadásának feltételeirłj| sző|ő 17 12005. Gv.
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A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a ľendelet elfogađásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

ElorÉszÍro szpRvpzprl ecysÉc: PorcÁąMeSTERI Hľe.ľ,ą.I- Jocl Csoponr. KrsľłI-u
KÉszÍrpľrp: MnzBrNÉ Dn. Luov,q.I EnzsÉeBľ loclłtĺÁcsos, NovÁczru EleoNon,ł

oĺvlzlovpzpľo l4'd-. u-/
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉxyBr/NBIvĺ ĺcÉNyBr. lc,,c'zoLÁs: eł-r

Jocr ronrRou-: &{
TonvÉNyessÉcl pl-lŇonzÉs: i

?011 A

e. recyzor HELYETTESÍľo x'n'cvző
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi X
HumánszolgáItatási Bizottság vé|eményezi

Hatźtr ozati j av as7at a bizottsäg számár a:

A Váľoseazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgá|tatźLsj Bízottságjavasolja a Képviselő-
testü letnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.



ľendelkezései, arra vonatkozóan önálló rendelet megalkotása vá|t szfüségessé. A telkek,
gépkocsi-beállók, egyéb dolog bérletek bérbeadásara vonatkozóan önálló rendelet tewezetet
terjesztek a Képviselő-testtilet elé.

A ręndeletmódosítás két hasábos összehasonlító elrendezésben csatolásra keriilt, amelynek bal
oldala az eredeti rendelet szöveget, míg jobb oldala a módosítási javaslatokattarta|mazza'

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötu) 1.$ (6) b) pontja szerint a
helyi önkormányzat a tclrvény keretęi kciztitt az önkormányzati tulajdonával cĺnállóan
rendelkezik és bevételeivel önállóan gazđálkodik. A Képviselő-testület hatáskörét az otv.
16.$ (1) bekezdése valamint Budapest Józsefuáľosi onkormanyzat vagyonátőI, valamint a
versenyeztetés és a helý kciltségvetési szervek beszerzési eIjärásainak szabäIyairől szóló
3712003. (VII' 07.) számll ľendelet (Vagyoĺľendelet) 2,s Q) és (3) bekezdése rendezi.

Fentiek a|ap1tn kérem, hogy a módosító rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 20II, október 21'
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat Képviselő.testĺĺletének

... /20||. (.. ...) iinkormányzati ľendelete

az onkormńnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gáilő helyiségek
béľbeadásának feltételeiľől sző|ő 

,|7/2005. 
(Iv. 20.) tinkoľmányzati rendelet

módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a helý
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. tcirvény 16. $ (1) bekęzdésében kapott
fe|haÍa|mazás a|apjän az Alkotmáĺy 44lA, $ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljarva a következőket ľendeli el:

1.$ Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céIjtlra szo|gźio helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20') onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.$

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (i) E ľendelet hatá|ya az onkormányzat tulajdonában äIIőbérbęadás útjan hasznosított és

hasznosítani kívánt helýségekľe (a továbbiakban: helýség) terjed ki.''

2.$ A Rendelet 8.$ (2) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(f) Szerzodés megkötéséľe nem választható ki, akinek az onkoľmźnyzatta| vagy a bérbęadó

szewezettel szemben bármilyen helýségbéľlettęl és ehhez kapcsolóđó díjakkal összefüggő
|ejtrttartozásavan. Amennyibeĺazadős kérelmezi és megfelelő biztosítékot ad (pl. atartozás
összegének megfelelő bankgaľanciát) úgy a jogszabá|y kizarő rendelkezésének hitnyábarl az
Önkormányzat az adőssa| atartozás megfizetésénęk áttitemezésérő|megáIlapodást köthet.''

3.$ (1) A Rendelet 13'$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1) Új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéről abér|o kiválasztása során kell
megállapodni.

Amerľryiben az onkormányzat ńszérőI történik az aján|attétel, a helyiség bérleti díjának
méľtékét a Képviselő-testület hatźrozatźtban megállapított bérleti dljak aIapjźn kell
meghatározní. Versenyeztetési eljárás során bérbeadaĺrdó helýség esetében a minimális
bérleti díj összegét apá|yázati felhívásban kell megjelcilni.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a béľbęadói döntés meghozatalakor a Képviselő-
testületi határozatbaĺfoglaltaktól eltérhet, amennyiben a kérelmezőbér|eti díj ajanlatot tett.''

(2) A Rendelet 13.$ (Z)bekezđése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(2) Abérlo abérleti szerződés megkcltésétmegelozően kĺjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó

béľleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni' Abeťĺzetett óvadék nem kamatozik,

és a bérleti szerzodés lejáľtakor vísszajár, ha a bérlőnek nincs semmiféle httraIéka és a
helyiséget megfelelő állapotban adja vissza bérbeadónak. A bérleti jogviszony ideje alatt a

bérbeadó jogosult az óvadékot a béľleti díj és az ezzeI összefiiggő konizemi tartozásra,

valamint a rendeltetésellenes hasznáIatbol eredő meghibásodások kijavításźtra felhasználni.

Ebben az esetbeĺ a bérlőnek az ővađékot az ercdeti ĺisszegľe fel kell tciltenie.



A Ytĺtosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság jogosult đönteni az óvadék cisszegének

mérsékléséről és elensedéséről'''

(3) A Rendelet 13'$-a a következő (3) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(3) Amermyiben a felek a bérlo kezdeményezésétę a béľleti szerzódést bĺíľmilyen okból
módosítják, a béľlő a mát befizetett óvadék összegét kötęles feltĺilteni a bérleti szerzodés
módosításának időpontjában érvényes bľuttó bérleti díj szerint szárnitott összegére. A béľlő a
bérlęti szerződés módosításának időpontj éhan érvényes bruttó bérleti díj szerinti óvadék
megÍizetésére kcitelezett,ha óvadék megťĺzetésére korábban nem kerĺilt sor.''

4.$ A Rendelet 14.$ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Külön szo|gá|tatásnak minősül az is, ha a bér|o áita| a helyiségben igénybe vett

szo|gźĺ|tatás díját a szolgáItató felé közvetlenül a bérbeađó fizeti meg (vagy a szo|gáItatő

bérbeadótól is behajthatja) és abér\o ennek aIapjtnfizettéritést az onkormányzatnakvagy a

bérbeadó szerv ezetnek,,,

5.$ A Rendelet 15.$ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A bérleti jog folytatása ęsetén eĺ.o| aYtnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dcintése

a|apján a béľbeadó szewezet a bérlő kérelmére nyl|atkozatot ad, melynek a|apjan a korábbi
béľlő helyébe az új béľlő Iép. Az érintętt béľleti szerzođés feltételei azonosak a koľábbi
béľlővel fennállt béľleti szerzodés feltételeivel, ide nem értve azt az esetet, ha jogszabźůy

a|apjćn azujbér\őt egyes kedvezmények nem illetnek meg. Az új bérlővel a bérleti szęrződést
meg kell kotni, amennyiben a bérlęti jogviszony feltételekét e|oírt, a bérlőnek a 15.$ (a)

bekezdésben foglalt kozjegyzői okiratot alá kell ítnia.,,

6.$ A Rendelet 16.$ (1) bekezdése helyébe a kĺivetkező ręndelkezés lép:

,,16.$ (1) A bérlo számáĺa a szerzodés megkötésére a bérbeadói döntésľől szóló éľtesítés

kézhezvéte|étóI számított 15 munkanapot,kozjegyzői okirat a|áírásźlra további 5 munkanapot
magtĺbaĺ foglaló hatfuiđőt kell szabni, melyet a kijelölt bérlővel közölni kell. A bérbeadónak

a bérlő kijelöléséről szóló - béľlővel közölt - jognyilatkozatához való kotöttsége a szerződés

megkötésére meghatározott hatźrido \ejfutaig tart. A határidő a kézhezvéte|t követő

munkanapon kezdődik és az aď' koveto tizenötödik munkanapon 12 őrakor jár le. A
szerződéskotési határidőt a béľbeadó szervezet abéľIő kérelmére egy alkalomma| 20 nappal
meghosszabbíthatja, amely ídőlmlrtam, mind a szerzőďés a|áitásźlta, mind a kozjegyzoi okiľat
a\áírástra vonatkozó időtartamot magában' foglalja. További hosszabbításról a béľbeadói
jogokat gyakorló Yärosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság jogosult dĺjnteni.''

7'$ A Rendelet 17.$ (4) bekezdése a ktivetkező d) ponttal egészülki:

,,d) a már beťlzętett óvadék feltöltését az ajonrlaĺ megállapított bérleti díj cĺsszegének

megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetéséte korábban nem keľült sor, a 13. $ (2)

bekezđés szerint óvađékot megťlzeti.,,



8.$ A Rendelet 19.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1) Bérleti jog átruházása és cseľéje esetén, valamint béľlőtarsi jogviszonynak a jogviszony

létrejöttétől szźlmított 12 hónapon belül történő megszíintetése esetén a béľbeadó

szerződéskötési díjat jogosult fe\szźmlítaní, amelynek méľtéke a bérleti jogviszony

fennállásának vźĺrhatő idotartaĺna a\apjtn keľül meghatáľozásra. A díj méľtéke hatátozatlaĺl
iďeju szerzodés esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő ĺisszeg, hatětrozott idejű szeľződés
esetén pedig a bérleti jogviszonyból még hćtraIévő, minden megkezdett év után egy havi
bérleti díjnak megfelelő összeg. A szerzőđéskotési díj a bérlőnek nem jźlr vissza, azt abédęti
jogviszony megszúnésekor sem kell visszafizetni. A szerzodéskötéSi díj mérsékléséľől és

elengedéséről a Vaľos gazdźikoďási és Pénziigyi Bizottság jogosult dönteni.''

9.$ A Rendelet 22.s Q) bekezdése a kovetkező d) ponttal egésziilki:

,,d) megfizetí a 13. $ (2) bekezdés szerinti óvadékfeltöltést''

10.$ (1) A Rendelet 26.E Q) bekezđése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) Ha a bérleti szerzodéŚt ki kell egészíteni vagy módosítani kell, illetve más, a bérleti
jogviszonnyalkapcsolatos megállapodást kellkötni, a bérbeadói döntésben meg kellhatározni
ań. az idotaĺtamot, ameddíg abérbeadőnak a jognýlatkozatźůloz való kötöttsége fennáll. A
bérbeadó jognýlatkozatához való kötcittségének ahatźłnđejét a bérbeadő szervezet 30 nappal

me ghosszabbithatj a, amely egy alkalommal me gi smételhető.''

(2) A Rendelet 26.$-a a kĺjvetkęző címmel és (5) bekezdéssel egészül ki:

,,Hatát o zolt i dej rĺ b érl et i szĺ.ľ zo dé s me gho s szabbítás a

(5) Határozott idóre kotött bérleti szerződés meghosszabbításfua jelen ľendeletben foglalt
feltételek a\ap1źn a bérbeadó szewęzetjogosult abban az esetben,ha a béľlőnek lincs az

onkormányzattal, bérbeadó szervezettę| szemben fennálló tartozása' Ebben az esetben a bérlő

a \ejárő béľleti szerződésben foglalt azonos feltételek (bérlő, bérleti jogviszony időtartama,

bérleti díj mértéke, tevékenységi köľ) mellett jogosult a bérlęti szeruoďés meghosszabbitására.

Az onkoľmányzatta|, bérbeadó szervezettel szęmben fennálló tartozásĺak minősül a bérleti

díj hátralék renďezésére kötött részletťlzętési megállapodás is. Ettől eltérő esetben a bérbeadói
j ogokat gyakorló Y źĺrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság dönt.''

1 1.$ A Rendelet 29.$ (1) bekezdés b) pontja helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,b) Amennyiben a felmondást követően' a bérleti jogviszony megszűnése utĺín a bérlő
ńegszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült valamennyi

koliséget rendezi a bérbeadónak, a béľlő kéľésére az új bérleti jogviszony Létręhozásárő| a

bérbeadó szervęzet javaslata atapján a Yfuosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság jogosult

dönteni' A bérleti jogviszony felmondását követően új béľleti szerzodés nęm létesítheto azzal,

akinek bérleti jogviszonya, bér|eti díj tartozźs rendezését kĺjvetően egy alkalommal már

helyr e tů|ítźlsľa kerĹilt.''



12.$ A Rendelet 30.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1) A helýség bérlőnek valő źúadásával és bérlőtől való visszavételével kapcsolatos
teendőket a bérbęadó szerv ęzęt végzi.,,

13.$ A Rendelet 30.$ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A biľlőnek fclróható okból a bóľbcađó felmondja a bóľlcti szctzőďćst, ha a bćľlő

a) A bérleményt nem a bérleti szerzódésben meghataĺozott cékahasznźija, és a bérbeadó
felhívására ehaszrlá|atot nem szünteti meg,

b) A bérbeadó hozzájźru|ása nélkül tészben vagy egészben használatra átengedi, vagy
affa a bérbeadó hozzájárulttsa nélkül bármilyen, a helýséghaszná|attal kapcsolatos
szęrzođést köt, és a bérbeadó fęIhívására a jogellenes használatot nem sztinteti meg,

c) A béľbeađó részéte ťĺzetendő bérleti díj, kozuzemi díj vagy egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a bérbeadó írásos - a felmondást is
kilátásba heIyezó - felhívására a ťĺzetési kötelezettségének a fe|sző|ításban foglaltak
szęrint nem tesz eleget,

d) A befizętett óvadék ľészbeni vagy egészbeni felhasznáIása esetén azt az eľędeti
cisszegľe abérbeađő írásos felhívásaľa nem tölti fel,

e) A bérleméný és annak berendezési tfugyait nem rendeltetésszeľĺíen hasznáIja, az
ęzekben okozott hibákat a bérbeadó felhívására nem javíttatj a meg, illetve a káľt nem
téríti meg,

Đ Előzetes felhívás ellenére nem biztosítja abétbeadő vagy annak képviselője részére a
bérleménybe töľténő bejutást a rendeltetésszeľű haszná|at ellenőrzése Yagy abérbeadót
terhelő felúj ítási munkak elvégzése célj ából,

g) A béľleti szerzodésben foglaltakat súlyosan megsérti.

14.$ A Rendelet 32'$ (8) bekezdése helyébe a követkęző rendelkezés lép:

,,(8) Az onkormanyzat kciltségéľe t<lrténő áta|akításről, koľszeľűsítésről a költségvetésben e

céhateruezett előiľanyzattethére aYźtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság döntése a|apjźn
lehet megállapodni. A munkálatok bonyolításáról a bérbeadó szewezet gondoskodik. A
koltségkeretfeIhasznźllása során akozbeszerzés szabá|yait éľtelemszeľiien érvényesíteni kell.''

15.$ (1) A Rendelet 34.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1) Ha béľlő elfogađja ajelen fejezetben foglalt feltételeket és a Yźrosgazđálkodási és

Pénzngy Bizottság hozzájtĺrul, a ľendelet hattiyba lépése után elvégzettmuĺlká|atok esetén a
bérbeadót terhelő munkálatok költségét a bér\o beszźmlíttathatja a helýség bérleti díjäba a
b érb e adó szerv ezettęl kötö tt me gál l ap o d ás alap j án.,,

(2) A Rendelet 34.$ (2)bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) aYáĺosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságjóvĺáhagyásáva| a bérbeadó szervęzęt és a
bér|ő a munkálatok múszaki tartalmfuő|, a värhatő költségeiľőI, a beszźĺmíthatő költségek
legmagasabb méĺtékéről és időtartamátőI, valamint munkálatok e|végzésének hatáľidejéľől
írásb an m e gá11 ap o dj anak ( a tovább i akb an: me gá||apo dás)''



(3) A Rendelet 34.$ (Z)bekezdése a ktjvetkezőh) ponttal egészül ki:

h) a bérlő a bérleményben e|végzett munkálatokat továbbszźrrlźuza a bérbeadó részére. A
bérIő ä|ta| kiállított általános forgalmi adó mentes száłria esetén abérbęszámítás a bérleti díj
nettó összegével szemben lehetséges.''

(4) A Rendelet 34.$ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

',(5) A béľbeszámítás útjĺín érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek [(3) bekezdés b)
pontja] elfogadásáról a Váľosgazdźłlkodźlsi és Pénzügý Bizottság dönt. Eĺ ktjvetően a béľleti
díjba beszámithatő igazoŁt költségeket, a bétbęsztnnitás mértékét (%-os artnyát) és a
bérbeszámítás időtaľtanát 'a megállapodás kiegészítésben kell ľĺlgzíteni. Bérbeszźlmítäsi
megállapodás nem köthető a bérleti jogviszonyt meghaladó időtartamĺa. A bérbeszámítás
útjan érvényesíthető tényleges (igazo|t) kĺiltségek megźll|apittĺsát, illetve a megállapodásban
szeľeplő munkák elkésziiltének arányät, a munkák készre jelentését k<jvetően tartandő
műszaki átadás-átyételen felvett jegyzokönyvben a bérbeadó szervezet hatáĺozza meg.
Bérbeszámításra csak a megá|Iapođásban rogzitett tételek esetében van lehetőség
amennyiben azok megfelelő minőségben, határidőre elkésztiltek legfeljebb a
megállapodásban rögzitett keretösszeg erejéig. Amennýben valamelýk munka nęm készĹil el,
vagy hibás, késedelmes teljesítést rtigzítenek az źúvéte|i jegyzőkönyvben, a béľbeszźrritás
összegét az eInemvégzett, vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni ke11.''

16.$ (1) A Rendelet 35.$ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A bérleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghatározni és havonta levonni a
béĺleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése utźn ťtzetendő bérleti díjba beszámíthatő
költségek a munkálatok befejezésétől szźlmítva - ha a Yárosgazdálkodási és Pénztigý
Bizottság másként nem dönt _ az aIäbbiak szerint téľüljenek meg a bérlők számáta,
figyelembe véve, hogy a megá||apodás időtaľtama nem tarthat tovább a bérleti jogviszony
Iejáratźná|:

a) gazdaságitźltsaságés egyéni váIlalkoző bérlő esetében legfeljebb 4 év a|att,,

17.$ A Rendelet 37.$ (3) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(3) Azon helýségek esetében, amelyeknél a bérbeađóí feladatokat az onkoľmányzat
költségvetési szerve |átja e|, értelemszerűen a költségvetési szerv végzi azokat a feladatokat,
amelyeket más helyiségek estében a bérbeadó szervezetlrtú eI.,,

18.$ A Rendelet 38.$ helyébe a következő rendelkezés|ép:

,,38.$ (1) A bérlő lejárt esedékességű tartozása esetére a bérbeadó szervezet a bérlő, volt
bér|ó, haszná|ő kérelme alapján a tartozás rendezésér e az |959 . évi tV. tcirvény (Ptk.) szerinti
pénztartoztls esetére jtrő kamattal terhelt ńsz|etťlzetést engedélyez, aÍÍIefLnyiben a bérlőnek 5

éven belül nem volt nem teljesített részletfizetési megállapodása. A tartozás megÍizetésének
átitemezésérő|, a rész\etťlzetés feltétęleiľől, illetve a kamat mérsékléséről szóló
megállapodást a bérbeađő szewezet kcĺti meg'

Arészletfizetés időtaľtama nem haLađhatja meg a bérleti szętzódés idótartamát, de maximum
24hőnapot, az adős avá|IaIttöľlesztő részletek befizetése mellett ahavi bérleti đíjat is kdteles
megflzetni. A teljes tartozásnak minimum 25 %-át az adős a megtilapodás megkötésekor,
egyösszegben köteles megfizetní, a vtů|a|t részletťĺzetés legalacsonyabb összege: 10'000,-
Ft/hó.



(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat összegben vagy időtartamban meghaladó ügyekben, a
kamat mérsékléséről és elengedéséről a Vrárosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság jogosult
dönteni.

19.$ (1) A Rendelet 1. melléklet címének helyébe a következő cím lép:

,,1. melléklet

az onkormányzattulajdonában á11ó nem lakás céljáraszo|gźůő hetýségek bérbeadásának
fe ltételeirő | sző|ő r enďe|ethez,,

(2) A RendęIętZ. melléklet címének helyébe a következő cím lép:

',2. melléklet

az Önkormźĺrtyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljaľa szolgáLő helýségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló rendelethez''

20.$ Ez a rendelet 20II . november 7 -éĺ |ép hatá|yba, és a folyamatban levő ügyek esetében
is alkalmazni kell.

Budapest, 20lI. novembeľ

Dr.Mészár Erika

a j e gy zot helyettesítő alj e gy ző

Dr. Kocsis Máté

polgármester



Az onkormtnyzat tulajdonában á11ó nem
lakás célj ára szoIgä|ő helýségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló

17/2005. (rV. 20.) Budapest Józsefiĺáros
Önkormanvzati rendelet

1 $ (1) E ręndelęt hatá|ya az onkormźnyzat
tulajdonában á||ő bérbeadás utján
hasznosított és bérbeadás útján hasznosítani
kívánt helýségekre (a továbbiakban:
helyiség) terjed ki. A rendelet irányadóként
az onkormányzat tulajdonában lévő iiľes
telkekľe is vonatkozik'

8.$ (2) Szerződés megkötéséľe nem
vá|aszthatő ki, akinek az onkoľmányzattaI,
Vagyonkezelővel, vagy a béľbeadó
szęrvezettę| szemben bármilyen
helyiségbérlettel és eÍ:lhez kapcsolódó
díjakkal összefüggő, lejárt tartozźsa Van.
Amennyiben az adős kéľelmezi és megfelelő
biztosítékot ađ, űgy a jogszabźiy kizárő
rendelkezésének hiáĺyźtban az
onkormányzat aZ adóssal a taftozás
megfizetésének átiĺtemezéséľől
megállapodást köthet.

13.$.
(1) Uj béľbeadás esetén a helýség bérleti
díjának mértékéről abér|o kiválasztása során
kell megállapodni.
A helýség bérleti dijänak mértékét a Kt.
hatźrozatában megállapított bérleti dljak
a|apjźtn kell meghatźrozni, amennyilben az
onkormányzat Észérő| töľténik aZ

ajánlattéte|. A bérleti díj összegéľe a 7. $ (1)'
(2) bekezdésében meghatározottakat kell
me s fe le l ő e n a|ka|mazni'

Budapest Főváľos VIII. keriilet
J őzseÍv ár osi Onko ľm ány zat KépvÍs elő

testiiletének
.. .. l 201t. (. . ..) tinko rmányzati ľendelete

az onkoľm ányzat tulajdonában álló nem
lakás céljźiľ a szolLgźllő h elyisé gek
béľbeadásának feltételeĺľől szóló

1,712005. (Iv. 20.) Budapest Józsefváľos
onkormányzatĺ rendelet módosításáľól

1'$ (1) E rendelet hatáIya az onkormányzat
tulajdonában á||ő bérbeadás ítján
hasznosított és bérbeadás údan hasznosítani
kívánt helýségekĺe (a továbbiakban:
helýség) terjed ki.

8.$ (2) Szerzodés megkötésére nem
vtiasztható ki' akinek az Önkormźnyzatta|
vagy a bérbeadő szęwezęttęl szemben
bármilyen helýségbérlettel és ehhęz
kapcsolódó díjakkal összefüggő, |ejárt
tartozźsa van. Amennýben aZ adós
kérelmezi és megfele|ő biztositékot ad (pL o
taľtozás iisszegének megfelelő összegíí
bunkgaľancidt), így a jogszabźily kizárő
rendelkezésének hiźnyában az
onkormányzat az ađóssal a tartozás
megfizetésének átütemezésérőI
megállapodást köthet.

13.$.
(1) Uj bérbeadás esętén a helýség bérleti
díjának méľtékéről a bérlő kiválasztása soľán
kell megállapodni.
Amennyiben az onkormányzat részéről
tiirténik az ajánlattétel, a helyiség béľleti
díjúnak mértékét a Képviselő-testiilet
hatdrozatában megállapított bérleti díjak
alapján kell meghatdrozn. Versenyeztetési
eljdrás sorún bérbeadanďó helyiség esetében
a minimdlis bérleti díj iisszegét a pálydzati
felhívúsban kell megjeltilni. A
Vdrosgazdálkoddsi és Pénziigyi Bizottság a
bérbeadói dijntés meghozatalakoľ a
Képvís elő-testíileti határozatban foglaltaktól
eltérhet, amennyiben a kérelmező béľleti díj

tett.



(2) 
^ 

bérlő a bérleti szerződés megkötését
megeIozoen köteles a bérbeadónak 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni. A beťlzetett óvadék nem
kamatozik, és a bérletí szerződés lejártakor
visszajár, ha a bérlőnek nincs semmiféle
háttaléka és a bérleméný a megfelelő
állapotban adja vissza bérbeadónak. A bérleti
jogviszony ideje alatt a bérbeadó jogosult az
óvadékot a bérleti díj és az ezzel cisszefüggő
kozť;zemi díj tattozásra, valamint a

rendeltetésellenes hasznáIatből eredő
meghibásodásokkljavitästnaf e|haszĺá|ni,ez
esetben a béľlőnek az ővadékot az eredeti
összegľe fel kell töltenie.

14.$ (2) Kĺilön szolgáItatásnak minősül az is,
ha a bérlő źlltal a helyiségben igénybe vett
szo|gá|tatás diját a szolgtitatő felé
közvetlenül a bérbeadő ťĺzętt meg (vagy a

szo|gá|tatő a bérbeadótól is behajthatja) és a
bérlő ennek a|apjźn ťlzet térítést a
bérbeadónak v agy a Vagyonkezelőnek.

15.$ (5) A bérleti jog folýatása ęsetén erről a

Yárosgazdźtlkodási és Pénzngý Bizottság
dĺintése a|ap1án a bérbeadó szervezet a bér|ő
kérelmére nýIatkozatot ad, amelynek a|apján
a koľábbi béľlő helyébe az új bérlő |ép. Az
érintett bérleti szerzođés feltételei azonosak a
korábbi bérlővel fennállt béľleti szerzőđés
feltételeivel' ide nem értve azt az esetet, ha
jogszabźiy alap1án az új bérlőt egyes
kedvezmények nem illetik meg. Az új

(f) 
^ 

bér|ő a bérleti szeruoďés megkötését
megelózoen koteles a bérbeadónak 3 havi
bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget
óvadékként megťĺzetní. A befizetett óvadék
nem kamatozik, és a bérleti szerződés
lejáľtakor visszajáĺ, ha a bérlőnek nincs
semmiféle hátraléka és a béľleméný a
megfelelő állapotban ađja vissza
bérbeadónak. A bérlęti jogviszony ideje alatt
a bérbeadó jogosult az ővadékot a béľleti díj
és aZ ezze| cisszefuggő konjzemi díj
taĺtozźsra, valamint a rendeltetésellenes
hasznáIatből eredo meghibásodások
kijavításaľa felhasznátni, ez ęsetben a

bérlőnek az ővadékot az ereďeti összegľe fel
kell töltenie. A Vórosgazdúlkodási és
Pénziigyi Bizottsúg jogosult dtinteni az
óvadék mérsékléséről és elengedésérdl.
(3) Amennyiben a felek a bérlő
kezdeményezésére a bérleti szeľződés
bórmely okból módosítják, a bérlő a már
befizetett óvadék összegét kiiteles feltiilteni a
bérleti szerződés móďosítdsúnak
időpontjdban éľvényes bľuttó bérletí díj
szeľint számított összegére. A bérlő a bérleti
szerződés mlídosítdsdnak időpontjdban
éľvényes bľuttó bérleti díj szerinti óvadék
megfizetésére ktitelex,ett, ha óvadék
megft,zetéséľe kordbban nem keriilt soĺ,

14.$ (2) Külön szo|gźitatásnak minősül az is,
ha a bérlő źtlta| a helyiségben igénybe vett
szo|gáLtatás ďíjźLt a szo|gáltatő felé
közvetlenül a bérbeadő ťĺzeti meg (vagy a

szo|gá|tatő a bérbeadótól is behajthatja) és a
béľlő ennek alapján' ťĺzet térítést az
onkoľmányzatnak vagy a
szervezetnek.

bérbeadó

15.$ (5) A béľleti jog folýatása esetén enőI a

Yáĺosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság
döntése alapjźln a bérbeadó szervęzet a bérlo
kérelmére nýIatkozatot ad, melynek alap1ttĺ
a korábbi bérlő helyébe az új bérlő lép. Az
éľintett bérleti szerzódés feltételei azonosak a

korábbi bérlővel fennállt bérleti szerzodés
feltételeivel, ide nem értve azt az esetet, ha
jogszabá|y alapjan az új bérlőt egyes

kedvezmények nem illetik meg. Az új

bérlővel a bérleti szerzodést meg kell kötni béľlővel a bérleti szerződést meg kell kĺitni
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amennýben a bérleti jogviszony létrejöttének
feltételeként elóírt, a bérlőnek a (4)
bekezdésben foglalt kozjegyzői okiratot a\á
kell ímia. Az új bérleti szerzodés
hatálybalépésének feltétele a kozjegyzői
okirat elkészítése.
16.$ (1) A bérlő szźlmfua a szetzoďés
megkcitésére 5 munkanapot, köĄegyzői
okirat alttírź.sźra további 5 munkanapot
magában foglaló hatariđotkell szabni, melyet
a kijelölt béľlővel közölni kell. A
béľbeadónak a béfló kijelöléséľől szóló
bérlővel közölt - jognýlatkozatához való
kcitottsége a szerzodés megkĺitéséľe
meghatźlrozoÍt hattriđo |ejźfftáig llart. A
hataľidő a kézhemételt kĺjvető munkanapon
kezdődik és aZ azt követő ötodik
munkanapon 12 őrakor jźtr |e.

19.$ (1) Bérleti jog ätruhźzása és cseréje
esetén, valamint béľlotársi jogviszonynak a
j o gviszony létrej öttétő| szźrnított 1 2 hónapon
belül tĺjrténő megszűntetése esetén a
béľbeadó szerződéskötési đíjat jogosult
fe|számitani, amelylek méľtéke a bérleti

j ogviszony fennállásan ak v áĺhatő időtartama
a|apjtn kerül meghatätozásta. A díj méľtéke
határozat|an ideju szerződés esetén 6 havi
béľleti díjnak megfelelő összeg, hatátozott
ideiű szeruőďés esetén

amennýben a bérleti jogviszony létrejöttének
feltételeként e|őirt, a bérlőnek a (4)
bekezdésben foglalt kozjegyzoi okiratot alá
kellírnia.

16.$ (1) A bérlő szźlmára a szeruőđés
megkötésére a bérbeadói diintésrdl szlíló
értesí.tés kézhezvételétdl szúmított I5
munkanapot, kozjegyzói okirat aláírására
további 5 munkanapot magában foglaló
határiđőt kęll szúni, melyet a kijelölt
bérlővel közölni kell. A béľbeadónak a béľlő
kijelöléséről szóló - bérlővel közölt
jognýlatkozatźůloz való kötöttsége a
szęrzođés megkötéséľe meghatározot|
határidő |ejárÍug taľt. A határid(5 a
kézhęzvételt követő munkanapon kezdődik
és az ań. kĺivető tizenćitödik munkanapon 12
órakor jfu |e. A szeľződéskiitési hatdľidőt a
bérbeadó szervezet a bérlő kérelmére egl
alkalommal 20 nappal meghosszabbíthatja,
amely időtartam, minď a szerződés
alúírdsáľa, mind a kiizjegyzői okirat
aldírdsdra vonatkozó időtartamot magúban
foglalja. További hosszabbítúsróI u
bérbeadói jogokat gyakoľIó
Vúrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság

jogosult dänteni.

17.$(4)
(A bérbeądói hozzájárulás feltételeként
kikothető, hogy a bérlőnekvállalnia kell: )
d) a múr beftzetett óvadék feltiiltését az
ílj o nnan meg dllapított béľleti díj ii s s zegéne k
megfelelő mértékéíg, vűgy ha óvadék
beJizetésére kordbban nem keriilt sor, a 73.

$ (2) bekezdés szerint óvadékot megfizeti.

19.$ (1) Béľleti jog átnlházása és cseréje
esetén, valamint bérlőtársi jogviszonynak a
j ogviszony létrej öttétőL szźtmított 1 2 hónapon
belül történő megszíintetése esetén a
bérbeadó szerződésk<itési đíjat jogosult
felszámítani, amelynek mértéke a bérleti
j ogviszony fennállásán ak v árhatő időllartama
alapjźn kerĹil meghatáĺozásra. A đíj méľtéke
határozat|arl ideju szerződés esetén 6 havi
bérleti díjnak megfelelő ĺisszeg, határozott

a béľleti ideiű szeruodés esetén pedis a bérleti
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jogviszonyból még hátra|évő, minden
megkezdett év után kettő havi bérleti díjnak
megfelelő összeg. A szerzőđéskötési díj a
bérlőnek nem jár vissza, azt a bérleti
jogviszony megszűnésekoľ sem kell
visszafizetni.

26.$
(2) Ha a bérleti szerzodést ki kell egésziteni
vagy módosítani kell, illetve más, a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos megállapodást
kell kcitni, a bérbeadói dcintésben meg kell
hatátozni azt az időtartamot, ameddig a
bérbeadónak a jognyilatkozatähoz va|ő
kötöttsége fennáll' A béľbeadó
jognyilatkozatához való kötöttségének a
határidejét a Polgármesteľ 30 nappal
meghosszabbíthatja, amely megismételhető.

jogviszonyból még hźńralévő' minden
megkezdett év után egy havi béľleti díjnak
megfelelő összeg. A szerződéskötési díj a
bérlőnek nem jár vissza, azt a bérleti
jogviszony megszíĺnésekor sem kell
visszaÍizetni. A szerződéski)tési díj
mérsékléséről és elengedésérdl u
Városgazdálkoďási és Pénziigyi Bizottság

jogosult däntenL

22.5(2)
(A szerződés módosításóról való bérbeądói
megállapodós feltételekhez kathető.
Különösen - de nem kizá,rólag - a bérlőnek
vállalnia kell, hogy:)
d.) megfizeti a 13. S (2) szerinti
óvadékfeltiiltést.

26.5
(2) Ha a bérleti szerződést ki kell egésziteni
vagy módosítani kell, illetve más, a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos megállapodást
kell kcĺtni, a bérbęadói đcintésben meg kell
határozni ań. az időtaľtamot, ameddig a
bérbeadónak a jognyilatkozatához valő
kötöttsége fennáll' A bérbeađó
jognýlatkozattthoz való kötöttségének a
hatźĺndejét a bóľbeadő szervezet 30 nappal
meghosszabbithatja, amely egy alkalommal
megismételhető.

Hatdrozott idej űí bérleti szeľződés
időtartamúnak me g h o s s za b bítds a

(5) Hatúrozott iďőre kötött bérleti szerződés
meghossx'abbítúsúra jelen rendeletben

foglalt Íeltételek alapján a béľbeadó
szervezet jogosult abban az esetben, ha a
bérlőnek nincs az onkormónyzattal,
béľbeadlí szervezettel szemben fenndlló
tartozása. Ebben az esetben a bérlő a lejúró
b é ľ leti s ze rződés b e n fo g lalt azo n o s fe ltét e le k
(b é rlő' b érleti j o gvis zo ny időtartama, b érletí
díj méľtéke, tevékenységi kiir) mellett
jogosult a bérleti szerződés
meghosszabbításdra. Az onkormányzattal,
bérbeadó szervezettel szemben fennúlló
tartozúsnak minősiil a bérleti díj hdtralék
ľendezésére kiitiitt részletÍizetési
megúIlapodús ,s. Ettől eltérő esetben a
bérbeadói
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29.$(1) b) Amerrnýben a felmondást
követően, a béľleti jogviszony megszűnése
után a béľlő megszünteti a felmondási okot,
illetve a felmondással kapcsolatban felmeriilt
valamennyi költséget rcnďezi a bérbeadónak,
a bérlő kéľésére az ii béľleti jogviszony
|étr ęhoztĺsár őI a b érb eađő szerv ezet j avaslata
alapján a Gazdasági, Kerületfejlesztési és
Közb ęszęrzési bizottság j o gosult dcĺnten;.

30.$(1) A helyiség béľlőnek va\ő átađásával
és bérlőtol való visszavételével kapcsolatos
teendőket a Vagyonkeze|ő végzi,
(8) A béľlőnek felľóható okból a béľbeadó
felmondja a bérleti szerződést, ha a bérlő

h) A bérleméný nem a bérleti
szerződésben meghatátozott cé|ta
használja, és a bérbeadó felhívására e

hasznáIatot nem szünteti meg,

Đ A bérbeadó hozzájtlruIása nélkül
részben vagy egészben hasznźiatra
źúengedi, va1y aÍra a bérbeađő
hozztĄfuultsa nélkÍĺl bármilyen, a
helýséghaszná|atta| kapcsolatos
szerződést köt, és a béľbeadó
felhívtĺsźra a jogellenes használatot
ręm szünteti meg,

j) A béľbeadő részére fizetendő béľleti
díj, kozuzemi díj vagy egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével
késedelembe esik, és a bérbeadó
írásos - a felmondást is kilátásba
helyezo felhivtĺsára a ťlzetési
kötelezettségének a fe|szőIitásban
foglaltak szennt nem tesz eleget,

k) A befizetett óvadék részbeni vagy
egészbeni fęIhasznáIása esetén azt az
eredeti cisszegre a bérbeadő írásos
fę|hívására nem tölti fel,

1) A bérleméný és annak berendezési
tárgyait nem ľendeltetésszerűen

Városgazddlkodúsi és Pénziigyi Bizottság
diint.

29.$ (1) b) Amennýben a fęlmondást
követően, a bérleti jogviszony megszűnése
után a béľlő megsziinteti a felmondási okot,
illetve a felmondással kapcsolatban felmeriilt
valamenný költséget rcnďezi a bérbeadónak,
a bér|ő kérésére az trj bérleti jogviszony
Iétr ęhozźstr ól a b érbead ő szerv ezęt j avaslata
alapján a Vúrosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság jogosult dcjntęni. A bérleti
jogviszony felmonddsút követően új bérleti
szeľződés nem létesíthető aual, akinek
bérleti jogviszonya, bérleti díj taľtoaźs
rendezését kiivetően egy alkalommal mdr
h efu r e óll ítás r a ker iilt.

30.$(1) A helyiség béľlőnek va|ő źúadásáva|
és béľlőtől való visszavételével kapcsolatos
teendőket a béľbeadó szervezet v égzi.
8) A bérlőnek felróható okból a bérbeadó
felmondja a bérleti szerzodést,ha abérlő

a) A bérleméný nem a bérleti
szeľződésben meghatźrozoÍt cé|ra
haszntůja, és a bérbeadó felhívásaľa e
hasznźiatot nem sziinteti meg,

b) A bérbeadó hozzájáru|ása nélkül
részben vagy egészben hasznáIatra
átengeđi, vagy affa a bérbeadó
hozzájáru|ása nélkül báľmilyen, a

helýséghasznáIattal kapcsolatos
szęrzódést köt' és a bérbeadó
felhívásaľa a jogellenes használatot
nem szünteti meg,

c) A bérbeadő részérę fizetendo béľleti
dij, kozuzemi díj vagy egyéb ťlzetésí
kötelezettség teljesítésével
késedelembe esik, és a bérbeadő
írásos - a felmondást is kilátásba
he|yező fe|hívásfua a fizetési
kötęlezettségének a fe|sző|ításban
foglaltak szeint nem tesz eleget,

d) A befizeteÍt óvadék részbeni va1y
egészbeni felhaszná|źlsa esetén azt az
eredeti cisszegre a bórbeadó írásos
felhívásaľa nem tölti fel,

e) A bérleméný és annak berendezési
targyait nem ľendeltetésszeľĺĺen

hasznáI1a, az ezekben okozott hibákat hasznźiia. az ęzekben okozott hibákat
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tta|akitásrőI, korszerűsítésről a | átalakításľól, korszerűsítésről a

a bérbeadó felhívásara nem javittat1a
meg, illetve aktrt nem téľíti meg,

m) Előzetes felhívás ellenéľe nem
biztosítja a bérbeadó vagy annak
képviselője részére a béľleménybe
történő bejutást a rendeltetésszenĺ
basznáIat ellenőrzése vagy a
bérbeadót terhelő felújítási munkiík
elvégzése céljából,

n) A béľleti szeľződésben foglaltakat
súlyosan megséĺti.

32.$ (8) Az Önkormtnyzatköltségéľe tcjrténő

költségvetésben e célra teľvezett e|őirźnyzat
terhére a Gazdasági, KerĹiletfejlęsztési és
Közbeszerzési Bizottság dtintése a|apján
lehet megállapodni. A munkálatok
bonyolításáról a Polgáľmesteľi Hivatal vagy
a Vagyonkezelő gondoskodik. A költségkeret
fe|hasznáIźts a s orán a ko zb eszerzés szab äIv ait
értelemszerűen érvénvesíteni el.

34.$(1) Ha bérlő elfogadja a jelen fejezetben
foglalt feltételeket és a Gazdasági,
Kerü letfej lesztési és Közbesz ęr zési Bizotts ág
hozzájáru|, a rendelet hatá|yba lépése után
elvégzett munkálatok esetén a bérlő
beszźlmithatja a helýség béľleti dijába,
el ozetes me gállapod ás alapj an:

34.$ (2) (A bérbeszá'mítás feltétele, hogy)
a) a Gazdasági, Kerületfejlesztési és
Kozbeszerzési Bizottság jőváhagyäsźwal a
bérbeadó szęrvezet és a bérlő a munkálatok
műszaki tuta|mtrő|, avárhatő költségeiľől, a
beszámithatő költségek legmagasabb
mértékéről és idótartamtrő|, valamint
munkálatok elvégzésének határidej&til
előzetesen írásban megállapođjanak (a
tovább i akb an: me gá|Iapo dás).

a bérbeadó felhívására nem javíttatja
meg, illetve akárt nem téľíti meg,

fl Előzetes felhívás ellenére nem
biztositja a béľbeadó vagy annak
képviselője részéte a béľleménybe
tcirténő bejutást a rendeltetésszeni
hasznźiat ellenőrzése vagy a
bérbeadót terhelő felújítási munkak
elvégzése céIjábőI,

g) A bérleti szerzőđésben foglaltakat
súlyosan megséti.

32.$ (8) Az onkoľmányzatkoltségére történő

költségvetésben e célra teľve zett e|oir tny zat
terhére a Vdrosgazdálkoddsi és Pénziigyi
Bizottsdg döntése a|apján lehet
megállapodni. A munkálatok bonyolításáról
a bérbeadó szervezet gondoskodik. A
költségkeret felhasználtsa során a
kozbeszerzés szabáIvait éľtelemszenĺen
érvényesíteni el.

34.$ (1) Ha béľlő elfogadja a jelen fejezetben
foglalt feltételeket és a Vdrosgazdálkodási és
Pénziigyi Bízottság hozzźljźru|, a rendelet
hatá|yba lépése úán e|végzett munkźĺ|atok
esetén a bérbeadót terhelő munkdlatok
kiiltségét a béľlő beszdmíttathatja a helýség
bérleti dijába a bérbeadó szervezettel kijtött
megállapodás alapjźn.

34,5 Q) (A bérbeszámítás feltétele, hogy)
a) a Vdrosgazdálkodási és Pénzíigyí
Bizottsdg jővtĺhagytnával a bérbeadó
szervezet és a bérlő a munkálatok műszaki
tartalmźnő|, a váĺhatő koltségeiről, a
bęszźĺmíthatő kciltségek legmagasabb
méľtékéľől és időtaľtamáÍól, valamint
munkálatok elvégzésének hataľidejéről
előzetesen írásban megállapodjanak (a
tovább i akb an: me gá||apo dás).

h) a bérlő a bérleményben elvégzett
munkálatokat tovúbbszámldzza a bérbeadó
részéľe. A bérlő últal kiúIlí.tott dltalános
forgalmi adó mentes számla esetén a
bérbeszdmítás a bérleti díj nettó összegével
szemben lehetséges.
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5) A bérbeszámítás iltján érvényesíthető
tényleges (igazo|t) költségek [(3) bekezdés
b.) pontja] elfogadásáľól a Gazdasäg1,
Kerületfej lesztési és Közb esz erzési Bizottság
dönt. Eń. követően a bérleti díjba
beszámíthatő igazolt költségeket ) a

bérbeszámítás mértékét (o/o-os aránytt) és a
bérbeszámítás időtaĺtamát a megállapodás
kiegészítésben kell r o gzíteni.

35'$ (1) A bérleti díjba beszttmíthatő
költségeket úgy kell meghatćĺtozni és havonta
vagy negyedévente egyenlő mértékben
levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok
e|végzése után fizetendő béľleti díjba
beszámithatő kcĺltségek a munkálatok
befejezésétőI számítva _ ha a Gazdasági,
KerĹiletfej lesztési és Kĺizbesz erzési Bizottság
másként nem dönt - az a|äbbíak szeńnt
téľĹĺljenek meg a bérlők számára:
a.) nem magánszeméIy bérlő és egyéni
vá||a|koző esetébęn legfeljebb 4 év alatt,

37.$ (3) Azon helýségek esetében,
amelyeknél a bérbeadói feladatokat az

onkormánvzat kĺjltséevetési

(5) A bérbeszámitás ÍLrjaÍI érvényesíthető
tényleges (igazo|t) ktiltségek [(3) bekezdés
b.) pontja] elfogadásáróI a

Városgazddlkodósi és Pénziigyi Bizottság
dönt. EZt kövętően a béľleti díjba
beszämíthatő igazolt költségeket, a

bérbeszámítás méľtékét (%-os aránytĺ) és a
bérbeszámítás iđótartanát a megállapodás
kiegészítésben kell r o gzíteni. B ér b e s zlźmít ás i
megdllapodlts nem kiithető a bérleti
jogvíszonyt meghaladó időtaľtamra. A
bérbeszúmítós tÍtjdn érvényesíthető
tényleg es (ig azo lt) kiilts ég ek m egállap ítás át,

illetve a megúllapoddsban szereplő munkók
elkésziiltének arányóĄ a munkák készre
jelentését követően tartandó mÚíszaki

átadds-lźtvételen felvett jegyzőkönyvben a
béľbeadó szeľvezet hatórozza meg.

Béľbeszámítdsra csak a megállapodásban
rögzített tételek esetében van lehetőség _

amennyiben azok megfelelő minőségben,
hatdridőre elkésziiltek_ legfeljebb a
megáIlapoddsban riigzített keľetiisszeg
erejéig. Amennyiben valamelyik munka
nem késziil €I, vagy hibds, késedelmes
teljesítést rčigzítenek uz dtadás-átvételi
j e gy zők ti nyv b en, a b ér b e s zltmít ds ö s s ze g ét az
el nem végzett, vagy hibds teljesítés
értékével csijkkenteni keII.

35.$ (1) A bérleti díjba bęszámíthatő
kciltségeket úgy kell meghatÍlrozni és havonta
levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok
elvégzése után ťĺzetenďó bérleti díjba
bęszźlmithatő költségek a munkálatok
befejezésétől sztlmitva ha a

Vdrosgazdálkoďdsi és Pénzíigyi Bizottsdg
másként nem dönt - az alábbiak szerint
térüljenek meg a béľlők szárnźlta, Jigyelembe
véve, hogy a megúllapodlźs időtaľtama nem
taľthat tovóbb a bérleti jogviszony
lejáratánd,l:
a) gazdasúgi társaság és egyéni vźi|alkoző
béľlő ęsetében legfeljebb 4 év aIatt,

37.$ (3) Azoĺ helýségek esetében,

amelyeknél a bérbeadói feladatokat aZ

szerve |źńia el onkormányzat kĺiltségvetési szerve látja el
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értelemszeriĺen a költségvetési szeľv végzi
azokat a feladatokat, amelyeket más
helyiségek estében a VagyonkezęIő |át eI,

38.$ (1) A bérlő késedelmes ťlzetése esetén a
béľbeadó szervezet a bérlő kérelme a|apján a
tartozás renđezésére részletÍizetést
engedélyez, amennyiben a bérlőnek 5 éven
belül nem volt nem teljesített ńsz|ętťĺzetési
megállapodása' A tartozás megfizetésének
átütemezés érő|, a részletťlzetés feltételeiről,
illetve a kamat méľsékléséről sző|ő
megállapodást a bérbeadő szewezet köti
meg.
A részletf,rzetés időtartama nem halađhatja
meg a bérleti szerzodés idotartamát, đe
maximum 36 hónapot, az adós a vá||alt
torlesztőrész|etek befizetése mellett a havi
bérleti díjat is köteles megťrzetni' A teljes
tartozásnak minimum I}%-át az adós a
megállapodás megkötésekor, egyösszegben
köteles megťlzetni, a vti|a|t rész|etfizetés
legalacsonyabb ĺisszege: 1 0.000-Ft/hó.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat cisszegben
vagy időtartamban meghaladó iigyekben a
Gazđasági, KerĹiletfeilesztési és
Kozbeszęrzési Bizottság j o gosult dcĺnteni

I. számu melléklet
az orkormányzat tulajdonábaĺr álló nem

helyis é g c é|j fu a szo|gä|ő helyisé gek
béľbeadásának feltételeiľől szóló rendelethez

2. szźtmu melléklet
az onkoľm źnyzat tulajdonában álló nem

helyis é g céIj ár a szoIgáIő helýsé gek
béľbeadásának feltételeiről szóló rendelethez

értęlemszeníen a költségvetési szerv végzi
azokat a feladatokat, amelyeket más
helýségek estében a bérbeadó szervezet Iźú
el.
38.$ (1) A bérlő lejdrt esedékességíí
tartozdsa esetére a béľbeadó szervezęt a
bérlő, volt bérlő, hasznúló kérelme alapjźn a
tartozźs rendezésére az 1959. évi IV. tiirvény
(Ptk.) szerinti pénztaľtozds esetére jóró
kamattal terhelt rész|etťĺzetést engedélyez,
amennyiben a bérlőnek 5 éven belül nem volt
nem telj esített részlet ťlzetési megállapodása.
A tartozás megfizetésének átütemezéséto|' a
Ész|etťlzetés feltételeiről, illetve a karĺat
mérsékléséről szóló megállapodást a
bérbeadó szerv ezet k<iti meg.
A ľészletfizetés idotartama nem haladhatja
meg a bérleti szerződés időtaľtamát, de
maximum 24 hónapot, az adős a vá||a|t
törlesztő részletek befizetése mellett a havi
béľleti díjat is köteles megťlzetni. A teljes
tartozźsnak minimum 25 %-dt az adós a
megállapodás megkĺĺtésekor, egyösszegben
köteles megÍizetni, a vá||a|t rész|etfizetés
legalacsonyabb összege: 1 0.000,- Ft/hó.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat cisszegben
vagy ídótartamban meghaladó tigyekben, a
kamat mérsékléséľől és elengedéséről a
Városgazdólkoddsi és Pénziigyi Bizottság
jogosult dönteni.

1. melléklet
az onkorm ányzat fu laj donában ái,|ő nem

lakds céljdra szolgáló helyiségek
bérbeađtsának feltételeiľől szóló rendelethez

2. melléklet
az onkoľm ányzat tulaj donában źůlő nem

lakds céljdľa szolgdló helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló rendelethez
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