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Városgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határozati jav as|at a bizottsáłg számára:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Kisfalu Kft a foI3, február 6-i Felügyelo Bizottsági tilésre elkészítette a Helyiség Bérbeadási Stratégiáról
szó|ó tájékoztatő anyagát, amelyet a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 20412013. ([I. 04.) számĹl
hatfuozatban elfogadott. A Bizottság fe|kérte a Kisfalu Kft-t, hogy a tájékoztatóban foglaltak, valamint az
ülésen elhangzott indítványok a|apján készítse el a vonatkozóhe|yi rendelkezések módosításának tervezetét.

Az elmúlt években a nemzetgazdasági szinten tapasztalható negatív folyamatok a nem lakás célú helyiségek
bérlete kapcsán is megmutatkoztak. A vtrI. kerületi helyiségeket bérlők egy-két kivétellel egyéni
vállalkozók és kisvállalkozások, tevékenységi körük többnyire kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység,
így hatványozottan érintették őket a gazdasági váiság e|hĹlződó hatásai és a kereslet besziĺkülése. Előbbiek
miatt egyre többen adják vissza a helyiségeket a bérleti díjak kitermelhetetlenségére való hivatkozássa|, ezzel
páľhuzamosan pedig kevesebb bérbevételi kérelem érkezik be, és még kevesebb bérleti szerződést kötnek
meg a kérelmezők.

Ezeknek negatíV folyamatoknak visszaszorítása és a bérleti díj bęvételek további csökkenésének
megakadályozása érdekében indokolt a nem lakás célú helyiségek jelenlegi bérleti díjainak optima|izáł|ása,
azaz a bérleti díj csokkentési kérelmek rugalmasabb elbírálása, a régen szęrződő bér|ők bérleti díjainak
lecsökkentése, valamint az űjonnan szerződők béľleti díjainak a mai körtilményekhez jobban alkalmazkodó
megállapítása.
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A vm. kerületi tires helyiség állomány túlnyomó része felújítandó, vagy jelentősen leromlott műszaki
állapotban van, így a bérbeadórataftoző felújítások béľleti díjba történő beszá'mításának lehetősége a béľleti
díj osszege mellett kulcsfontoss ágú' az új kérelmez ők számár i.
A fentiekben összefoglalt célokat megvalósító rendelkezésekkel javasolt kiegészíteni mind az Onkotmányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17|f1o5. (1y. io.)
szám(l önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mind a ff4/f}I}. (v[. 05.) számú'kepviselo-
testületi határozatot (a továbbiakban: Képviselő-testületi határozat).

Jogtechnikai okokból új rendelet megalkotása. a képviselŐ-tęstülęti határoz,at visszavonása és ťlj határozat
elfogadása indokolt és szükséges, az egységes szerkezet kialakítása érdekében.

A nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásáróI szóló önkormányzati rendelet a2OO5. évi elfogadása
óta I04 módosításon esett át, így jelentős számú, kiüresedett bekezdéssel és ponttal rendelkezik, szerkěsĺési
hibák is fellelhetők benne.

Az (lj rendeletben ezek szerkezęti átszervezése, a módosítások során történt hibák, utalások kijavíĺása
megtöľtént.

A rendelet főbb módosításai ajelenleg hatályos, hatályon kívül helyezésľe kerülő I712OO5. (rV. 20.) számű
rendelethez képest:

- megszrĺnt a /betűjel paragrafus számozás,
- abizottságok megnevezése egységes: a hatáskönel rendelkező blzottság,
- a szerződés megszüntetésére és a biľtokbaadásra vonatkozó rendelkezések értelemszeríĺen rendezésre

kerültek,
- kijavítáłsra kerültek a mondatszerkesztési hibák'
- törlésre, javításľa kerültek a téves hivatkozások,
- űj intézményként bevezetésre került a társbérlet intézménye,
- módosításra, illetve pontosításra került a bérleti szerződés kozjegyzói okiratba foglalása
- bevezetésre keľültek olyan rendelkezések, amely alapján az Onkormányzat által indított, bárki

számára elérhető vállalkozói programban résztvevok utógondozása megoldható'

A képviselő-testületi határozat főbb módos ításai, kiegészítései
- új bérleti díj kategória került bevezetésre azokra a tevékenységekre, amelyek nem kerültek

nevesítésre,
- rogzítésre került a béľleti díj megállapításának szabáÄya, ha olyan bérlő nyújt be kérelmet, aki részére

az onkoľmányzat korábban hozzá,jáĺru|t a bérleti szerződés megkotéséhez, de a bér|ó a bérleti
szerzłldést nem kotötte meg,

- új bérleti díj kategória került bevezetésre a hosszabb ideje bérbe nem adott helyiségekre, műszaki
állapotuk a|apján,

- átvezetésre keľült a Képviselő-testület 66/f0I3. (II. f7.) száműhatározatában elfogadott módosítás,
módosításra került a bérleti díj cs<ĺkkentés módja.

Az onkoľmányzat bárki számára e|éthető vállalkozói programot indított. Ebből a programból kikerĺilő
vállalkozások számáta az onkormányzat biztosítani kívánja azt a |ehetőséget, hogy tevékenységüket
Józsefvárosban folytathassák tovább, és hosszú Ĺávon a helyi gazdasáłgot élénkítsék, ezért javasoljuk
beépíteni a Rendeletbe a társbérlet intézményét, valamint a képviselő-testületi hatátozatba egy progresszív
módon meghatáłrozható bérleti díj fizetési konstrukciót, melyek vonzővá tehetik az önkormányzati nem lakás
célú helyi ségek bérlését ezen vállalko zások számáta.

A hatályos Rendelet 38. $-a tarta|mazza a rész|etfizetés engedélyezésére vonatkozó szabályokat, azonban
mivel nem kĹilönült el egyértelműen a bérbeadó szervezet és a Yárosgazdá,lkodási és Pénzügyi Bizottság
hatásköľe, valamint abér|őrę, a volt bér|őre és a helyiséget jogcím nélkül hasznáióra vonatkozó szabályok,
javasoljuk az érintętt paragrafus módosítását is.

Javasoljuk a képviselő-testületi határozat 8. pontjában a bérleményben végzett tevékenységek kiegészítését
miĺhely és spoľt tevékenységgel, továbbá a raktározás és garázs tevékenységek 67o-os bérleti díj szorzó
kategóriába történő áthe|yezését. A tevékenységek átsorolását azért javasoljuk, mert a raktározás és a
gépjármutáłrolás nem kereskedelmi tevékenység, és a magasabb kategóľiákban azok a tevékenységek vannak,
amelyek végzése során bevétele keletkezlk a bérlőnek. A garázs cé|játra torténő bérbeadás főként
magáns ze m é|y ek r észére történ ik, aho l bevétel e gy á|ta|án nem keletkezik'



Fentieken kívül a Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság ülésein elhangzott javaslatokkal is módosul a
Képviselő-testületi határozat szövege, javasoljuk kiegészíteni u, ,gyanainak Ĺérelm ezőnek ugyanana a
helyiségľe vonatkozó több, eltérő időpontban benyújtĺt kérelme esetén számítandó bérleti díjľaíonatkozó
szabályokkal.

A 20Íf. évben keriilt kidolgozásra a civil tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjáľa
vonatkozó szabályrendszer, amelynek gyakoľlati alkalmazáłsa során adódott az a probiéma, hogy azon
szervezeteknek, akik már hosszú ideje ľendelkeztek bérleti jogviszonnyal a kerületben, azonban a bérleti
szerzodésük korábban a bérbeadó részérő| díjtartozás miatt feimôndásra Ĺeľült, azúj szabáiyozás értelmében
csak magasabb bérleti. díjon kothettek új szerződést, mint a régi kedvezményes, akár közös költségen
megállapított bérleti díjuk. Ennek kikiiszöbölése érdekében javasoljuk egy új reńdelkezés beépítését, u.-"ly
bizonyos esetben nagyobb mozgásteret biztosít aYárosgazdálkodáii es Éenzugyĺ Bizottság réśzére a bérleii
díj megállapításánál.

A rendelet megalkotása az onkormányzat számáľ:a koltségvetési hatással nem rendelkezik, mivel olyan
ľendelkezéseket nem tafta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni. A rendelet lehetőség"t nýĺ;t
arra,'hogy a ľomló gazdasági helyzetben az onkormányzat kedvező, bét|őbarát bérbeadást folytasson, és
csökkentse az üres helyiségek száłmát.

A fentiekben cisszefoglalt módosításokkal párhuzamosan javaslom a ff4l20If . (VIL 05.) számú' képviselő-
testületi batározat visszavonását és az új ľendelkezések a helyiségek, telkek, dologbérletek bérbeaäásának
bérleti díját meghatáltozó új hatfuozatba történő belefoglalását is'

Az előteľjesztés f . számú, mellékletében a képviselő-testületi határozat szĺĺvegének a módosításai két hasábos
formában kerültek becsatolásra.

A Képviselő-testület döntése a Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairő| szőló 2OI1. évi CLXXXD(. töľvény
13. $ (1) bekezdés 9. pontján, a 25. $-án, valamint a lakások és helyiségek bérletére, va|amint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi Lxxvil. törvény 36. $ (2) és 86. $ (2l
bekezdésén alapul.

Ahatfuozat és a rendelet elfogadása fedęzetet nem igényel.

A leírtak megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő önkormányzati rendeletet, valamint ahatározatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati iavaslat

számű Képv i se l ő testü leti hatátr o zat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ff4l20l2. (v[. 05.) számĹĺ képviseló-testületi hatźltozatot visszavonja.

Hatáľozati iavaslat

Képviselő-testületi határ ozat

A KépviselőtestĹilet (ley dönt, hogy a Budapest Józsefváľos onkormányzatának (továbbiakban:
onkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gá'|ó helyiségek (továbbĺakban: helyiség), telkek, gépkocsi-beáů|ók, egyéb dologbérletek bérleti
díjáró| a következő hatáłrozatot (továbbiakb an: hatátrozat) hozza:

I.FEJENT
ÁrľerÁNos RENDELKEZÉsEK

1. A határozat rendelkezései a bérbeadóra kötelezőek. A bérleti díj mértékét a bérbeadő és a bér|ő
megállapodása hatátozza meg. A határozatot az e|fogadásának napjátó|, a folyamatban |évő, még el nem
bírált kérelmek esetében kell alkalmazni.



f..Ahatározathatáĺ|ya az Önkormányzat tu|ajdonában álló minden, bérbeadás útján hasznosított helyiségre,
telekľe, gépkocsi-beá||óra, egyéb dolog bérletre kiteťed, kivéve a HVT területeń lévő és u, oil..o,^íifiut
költségvetési szervei által bérbe adott bérleményeket.

3. A határozatot _ az abban meghatározott kivételekkel _ a megho zata|a előtt és azt követően kötött vagy
módosított bérleti szerződések esetén egyaránt alkalmazni kell, ideértv e a határozat meghozatala után elbíľált
pépeadói hozzájátu|ás iránti kéľelmeket is. Ennek megfelelően ahatźrozat alapjái kell megállapítani a
helyiségbért:
a) új bérleti szerzódésesetén.
b) ha a helyiségek bérbeadásának feltételeit szabá|yozó rendelet szerint a bérbeadói hozzájárutásának vagy

más önkormáĺyzati döntésnek az a fe|tete|e, hogy a bérlő a béľbeadó által meghatárőzoü bérleti dUä
elfogadja,

c) határozatlan idejű bérleti szeľződés határozott időre szóló szerződésre való módosításá,ľa irányuló bérlői
kezdeményezés esetén.

4. A jelen hatfuozatban szabá|yozott esetekben ahatfuozat alapján kell kezdeményeznia bérleti szerzodésben
rögzített bérleti díj megállapítását és módosítását

Fogalom meghatáľozások

5 . A határ ozat a|ka|mazásában :

a) a helyiség bérleti- díj a|apja: a helyiség beköltözhető forgalmi értéke alapján meghatározott teljes, egy
évľe vonatkozóbérIeti díj ÁFA nélkĺ.il számított(nettó) ösśzege,

bJ a telek bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapján meghatá,rozott összeg,
c) gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapján meghatároiott összeg,
d) az egyéb dologbérlet bérleti díj alapja: a dologbérlet funkciója alapján meghatározott összeg'
e) forgalmi érték megál|apításánakidőpontja:

ea.) új bérleti szerződés esetén a béľbeadásról való dcintés időpontjában érvényes aktuális beköltözhető
foľgalmi érték,

eb.) ha a helyiségek béľbe adásának feltételeit szabáiyoző rendelet szerint a bérbeadói hozzájáru|ásának
vagy a bérleti jogviszony keretében más bérbeadói dcjntésnek az a feltétele, hogy a bérlró a
bérbeadó áůta| meghatározott bérleti díjat elfogadja, az ezzę| kapcsolatos önkormányzati
jognyi|atkozat kiadásáľól való d<ĺntés iránti kérelem előterjesztésekor érvényes aktuális
beköltözhető forgalmi érték,

ec.) határozatlan idejű bérleti szerződés hatálrozott időľe szóló szerződésre való módosításfua irányuló
bérlői kezdeményezés esetén, az ezze| kapcsolatos önkormányzati jognyilatkozat kiadásáról való
döntés iránti kére|em előterjesztésekoľ érvényes bekciltözhető forgalmi énék.

Đ aktuá|is beköltözhető forgalmi érték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más ahaszná|atijoggal
nem terhelt _ illetve az i|yenjogokat figyelmen kívĹil hagyva _ és helyiség üres (kiüľített) állapotában _
illetve üľes (kitirített) állapotát fe|tételezve - megállapított forgalmi értéke.
A forgalmi érték az onkormányzat áita| megállapított, évente aktualizá|t, becsült érték, amely énéken a
helyiségek az Onkormár|yzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség esetén - amennyiben a bérbeadó
a nyilvántaľtott foľgalmi éÍtéket a valóstól eltérőnek ítélri meg - soron kívüli értékbecslés e|végzése
szükséges.
A forgalmi éÍtéket az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gál|ó helyiségek eladásának
feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint kell meghatározni. Az éttékbecslés költségeit az
onkoľmány zat, 1||etve az áita|aa bérbeadással megbízott vagyonke zelő szervezet viseli.
rendeltetés: az ahasznátlati cél, amelyre a béľbeadás történt, vagy amelyrekérik azt,
kereskedelmi alapellátás: az élelmiszerárusítás és az é|e|miszeľ jellegrĺ Vegyes uz|et, ha a béľlemény
hetvenöt száza|ékát meghaladó há'nyadát ilyen tevékenység cé|járahaszná|ják,
egészségügyi tevékenység: a gyógyszer, győgynövény árusítás, illetve a gyógyászati segédeszkĺiz
kiskeľeskedelem is,
a lakossági kisipari szolgáltatás: akizáró|ag lakossági fogyasztók szźtmára történo szolgáltatás,
raktár: az a helyiség, amely a határozat 8. pontjában felsorolt tevékenység cé|jára szo|gá'|ő helyiségen
(helyiségcsoporton) kíVül található éskizátó|agraktározáls cé|járaalkalmas,
telek: felépítménnyel nem ľendelkezo, az ingatlan-nyilvántartásba önálló helyrajzi számmal bejegyzett,
kcirĺilhatárolt ingatlan, 

Á

s)
h)

i)

j)
k)

l)



m) gépkocsi-beálló: telken vagy |akóhálz ldvarán kialakított, kizárő|ag gépjármrĺ tárolására alkalmas beá||ő
hely,

n) egyéb dologbérlet: óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla.
o) a helyiségben végzett tevékenységet annak alapján kell megállapítani, hogy a helyiséget milyen célra

adták bérbe, illetve a helyiségben az e|he|yéző hatóság, illetve a bérbeadó -ily"ň tevékenységet
engedélyezett,

p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenység et végeznek. a bérleti díj megállap ításáná]
azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont szeľinti migusabu bérleti díj
igényelhető,

q) HVT terület: az onkormányzat he|yi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a
rehabilitáció megvalósításáról szóló 3f/}OOI. (X. f6.) számú rendeletében meghatározott város-
rehabilitációs teľület.

r) onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervezeteÍ.: az egyesü1ési
jogról, a közhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek mtĺködéséről és támogatásĺrol szđĺó zott.
évi CLXXV. töľvény hatá|yaa|átartozó civil szerveZetvagy a lelkiismereti és valltásszabadság jogáról,
valamint az egyházak' vallásfelekezetek és vallási k<izösségek jogáilásáró| 2OII. évi CCVI. töivény
hatá|ya aLá tartoző egyház vagy Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormánvzaü;|
közszolgált atási szerzódéses kapcsolatban á||ó szervezet.

s) helyiség műszaki ál|apotának kategóriái: kivá|ó (5), jó (4), kĺĺzepes (3), rossz (2), nagyon rossz (1),
amelynek részletes feltételeit a jelen hatátozat melléklete tartalmazza.

Đ szociális fe|zá,tkóztatást, oktatást, foglalkoztatást végző szerve7.Et: józsefvárosi bejelentett lakcímmel
ľendelkező személyeket foglalkoztató, Józsefváros területén legalább telephellyel rendelkező gazdasági
vá||a|kozás

6. A bérlemény fizikai, építészetijellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa egyebekben az oTÉK
me ghatár ozásait kel l figyelembe venni.

II. FEJEZET
A BÉRLETI oÍĺ ľĺBcÁn.q'PÍTÁsÁRA VoNATKoZo sztBÁlvor

7. A helyiségbér a|apjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatfuozata szerint aktualizált
beköltözhető forgalmi értéke szo|gá|. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadásáľa, versenyeztetés Vagy
páiyázat" útján kerĹil sor, a minimális bérleti díjata helyiség Áp,q' ne*ui beköltözhető forgalmi étékének
80vo-át alapul véve kell meghatározni. Nyilvános pá|yáztatás esetén önkormányzati éľdekbőI a minimáIis
bérleti díj a bekoltözhető forgalmi érték 80 cľo-ná| kisebb értékben is meghatározhatő azza|, hogy ęz az érték
nem lehet kevesebb a beköltözhető foľgalmi éľték 50 %o-ná|. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során
végezbető tevékenység nem kerül meghatározásľa, úgy az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyiség Áfa nélküIi
bekoltözhető forgalmi értékének a8 vo-a'

8. a) A helyiségben végzett a|ábbi tevékenységeket figyelembe véve az a|ap bérleti díj a következok szerint
vá|toztatható:

B érleményb en v égzett tevékenység

Italbolt, játékterem, szex-shop
Vendéglátás, ipari tevékenység
El el m i s zer ki skeres ked e|ęm szeszálru s ítás sal
Kereskedelem (üzlet, internetes kereskedelem)
Egészségügyi magánpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszázs és
fogyasztószalon
Kölcscjnző' nyilvános internet-szo|gá|tatás
Iroda, bemutatóterem
S zeszmentes vendégláĺás
Kereskedelmi a|ape||á,táls (élelmiszer, élelmiszer jellegű Vegyes üzlet)
szeszátusítás nélktil
Népi iparművészeti-, képzomíivészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem,

Béľleti díj a nettó
forgalmi érték

ará,nyában:

25 Vo

l.f %io

I0 Vo

87o
87o

87o
87o
6Vo
6Vo



kcinyvárusítás
Raktározás, garázs, műhely

Kĺizmĺĺvelődési, oktaĺási, szociális és sport tevékenység, műterem, kiállító
terem, múzeum, szinhźĺz, próba-, torna- és táncterem, klubhelyiség,
Lakossági kisipari szolgáltatás (pl.: fodrászat, kozmetika, műkörömépítés,
varroda)
Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált termékek és
lábbeli, villamos és híradástechnikai, számítástechnikai, kozszükségleti
cikkek javítása;|átszerészeti és optikai eszközökjavítása; fogtechnika; óra- és
ékszer javítáts;mosás,vegytisztitás,textilf estés;
Trafóház, vízőra-és gázfogadó, valamint WC helyiség
Jelen pontban nem nevesített, szeszárusítást nem tarta|mazó tevékenységi
köľök esetén
Üľes, legalább 6 hónapja, de legfeljebb If hónapja nem hasznosított nettó
25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők éľvényesíthetők, de a bérleti
díjat, a helyiség Árł nelnĺi beköltözhető foľgalmi éltékének 80 ?o-átalapul
véve kell meghatározni.
Ures, legalább If hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzók érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a helyiség ÁFA
nélkĹili bek<iltözhető forgalmi énékének 70 vo-át alapul véve kell
meghatározni.
Ures, legaláLbb f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzók érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a helyiség ÁFA
nélkĺ'ili bekoltĺjzhető forgalmi értékének 50 %o-át alapul véve kell
meshatározni.

67o
6?o

67o

6 %b

67o

fVo
8Vo

b) Telek bérleti díja:
- Palot^a-negyed, Népszínház-negyed, Csarnok-negyed és Józsefváros kozpont-negyed: nettó 200,-

Ftlm"lhó
- Magdolna-negyed, orczy-negyed, Szigony-negyed: nettó 150,- Ftlmzĺhó
- Tisztviselő telep, Ganz-negyed, Keľepesi-negyed' Százados úti negyed: nettő I25,-Ft/mf lhó

c) Gépkocsi-beálló bérleti díja: 201'3. évben nettó ó.368, - Ftlhő, majd ezt követően f0I4. évto| évente az
infláció mértékével novelni kell.

d) Egyéb dologbérlet bér|eti díja:
- óľiás plakát 2013. évben 17,3f8,- Ft/hó, majd ezt követően 2014. évtó| évente az infláciő ménékével

ncivelni kell.
- fakaszerelt kirakat, reklámtábla, neon reklám: nettó 2.000, -Fttmzĺhő (min. 1 m2)

o. Ú1 uerueadás esetén a fentiek szerint meghatározott alap bérleti díj mértékét kell felajánlani, illetve
Versenyeztetés esetén amennyiben apá|yázat kiírásakoľ a Versenyeztetett helyiségbenvégezhető tevékenység
meghatározásra kerül, alap bérleti díjként meghatározni. A jelzett énékek irányadóként funkcionálnak, a

béľleti díj mindig az a mérték, amelyről a bérlővel megállapodás köthető. A bérlő áita| fizetendő bérleti díj
legkisebb métékét jel en határozat V. Fejezete szabá|y ozza.

10. Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több eltérő időpontban benyújtott
kérelme esetén a legkorábban benyújtott kérelem időpontjában irányadó számított bérleti díjat kell részére a
későbbiekben is felaj ánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bérlő a kerületfejlesztési célok között meghatározott tevékenységet kíván
a helyiségben folytatni, és hatátrozott idejű, minimum 48 hónapra szóló bérleti szerződést kcit, a fizetendő
bérleti díj mértéke a hatáskörľel rendelkezo bizottság döntése a|apján évente növekvő mértékben is
meghatározható. A bérleti díj méľtéke az ę|so Lf hónapban a7 . és 8. pont a|apján számított bérleti díj 50 vo-

a, a második If hónapban 7 57o-a, majd a 24. hőnapot követően a számított bérleti dd összegére emelkedik.
Enől a bérbeadássa| megbízott vagyonkeze|ő szervezetjavaslatára az onkormányzat TulajdonosilBérbeadój
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jogokat gyakorIó bizottsága hoz döntést. Az erre vonatkozó megái|apodást a béľleti szerzodésnek
tartalmaznia kell.

If. Uj bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról megkozelíthető helyiség kerül
bérbeadásra, amelyľe legalább egy éve nem éľkezett bérbevéte|i aján|at, vagy éikezett, de hasznosítisa a 8.
pont a|apján számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az 5. s) pontban megállapított 4-es vagy annál
alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori közcjs tciltseg összegén kell
megállapítani.

13. Új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú foldszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve
nem érkezett bérbevéte|i aján|at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apján számított bérleti díjoí nem
lehetséges, továbbá 3-as vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a béľleti díj méľtékét a
mindenkori kcizös költség összegén kell megállapítani.

14. A 12, és 13' pontok alapján történő bérbeadáskor a bérlonek vállalnia kell a helyiség felrijításáĺ sajáł
költségen, továbbá a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítással, és a
felúj ítás költségét semmilyen j ogcímen nem követelheti az onkormány zattó|.

15. Új bérbeadás esetén, .a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmező nyilvános,
bárki számára elérhető onkormányzat áita| indított vállalkozói programban vett részt, széi<helye a
Józsefvárosban található és határozott idejű, minimum 60 hónapra szóló béľleti szerződést köt, a fizetendő
bérleti díj métékét az első f4 hónapban a mindenkori kcjz<is költség IO %o-ka| növelt értékének megfelelo
összegben kell meghatźĺrozni, majd ezt követően a béľleti díj mértéke a7. és 8. pont alapján számítottbérleti
díjľa emelkedik.

16. a) Amennyiben olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó részére történik a bérbeadás, amely
józsefvárosi lakosok oktatását, foglalkoztatását, szociális fe|zárkóztatását elősegíto oktatási
tevékenységet végez minimum If-Ig fő részére, a bérleti díjáłt a 7. és 8. pont alapján számított bérleti
díj75 %o-án,fofő felettpedig a7.és 8. pont a|apjánszámítottbérleti dÍj65 %o-án kell megállapítani.

b) A béľleti szeľződésben rögzíteni kell, hogy a bérlő negyedévente kdteles a bérbeadó felé megküldeni az
oktatottak, foglalkoztatottak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a lakcím-nyilvántartón kereszttil a
Humánszolgáltatási Ügyosztály ellenőriz.

c) Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak számának növekedése, csĺikkenése
miatt vá|tozik' úgy a kedvezmény mértéke az a) pontban foglaltaknak megfelelően változik a bérleti
j ogviszony fennállása alatt.

d) Amennyiben a bérlő a b) pont szerinti beszámolási kötelezettségének egymást követő két alkalommal
felszólításra sem tesz eleget, úgy a kedvezményt elveszti.

III. FEJEZET
A mLYIsÉG BÉRLETI DÍJ MiDosÍľÁsÁnĺ. voNATKozo ĺĺnc Áĺĺ-APoDÁs

17. Ha helyiségek bérbeadásĺának feltételeit szabáIyozó önkormányzati rendelet szerint a béľbeadói
hozzájáru|átsnak vagy más _ abér|o által kezdeményezett _ önkormányzati döntésnek az a feltétele, hogy a
bér|ó a bérbeadó áita| igényelt bérleti díjat elfogadj a, abérbeadó akkor kezdeményezi abéfleti szerződésben
(módosításában) rögzített bérleti dd módosítását, ha a bérlői kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem
éri e| a 7. illetve a 8. pont alapján szá,mított béľleti díjat.

18. Ha a jelen pont alkalmazásáva| megállapított bérleti díj a bérbeadóihozzájálrulás vagy más - bér|ő áita|
kezdeményezett _ önkormányzati döntésre tekintettel már korábban eléne a 7. illetve a 8. pont alapján
számított bérleti díjat, az lijabb bérbeadői hozzájáru|ás vagy - más béľlő áÄta| kęzdeményezett _
önkormányzati döntés esetén, a bérbeadő a béľleti díj módosítását nem kezdeményezi. Az ilyen mértéket
elérő bérleti díj csak va|orizáciő títján kerül emelésre.

19. A bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezetjavaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apján a bérbeadói hozzájáru|átsra Vagy a szerződés módosítására -
beleértve a bérleti díj feli'ilvizsgáůatőtt is - irányuló bérlői kérelem esetén, kĺilöncisen, ha a kérelem a kéľelem
indokaként e|őadják, hogy a bérleti díj összege nagy terhet ró a vál|alkozásra, a 7-I7. pontban foglalt
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szabályoktól el lehet téľni, és az egyébként igénylendő béľleti díjnál legfeljebb 50 ?o-ka| a|acsonyabo
összegű bérleti díjľól is meg lehet állapodni _ Vagy a bérleti díj emelését[l e] leľlet tekinteni _ az a|ábbi
körülmények fennállása esetén:
a) a bérleti szeruődés szerint fizetendő bérleti díj összege legalább 15 %o-ka| meghaladja a7. és 8. alapján

számított bérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideértve azt is, ha a bér|őjogutódláss a| szerzętt bérleti

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

IV. FEJEZET
A }IELYISÉGBÉR Árlrm,xBľI IDoSZAKRA VALó CsoKKENľÉSE

20. A helyiségbéľ átmeneti időszakra, amíg az akadály fennáll, a bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szewezęt javaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dc'ntése alapján
különösen az a|álbbijogcímeken legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető, amennyiben azok n",i u,onkormányżat
felelősségi körében merülnek fel:

a) az éptileten va1y aköztertileten végzettépítési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség átalakítása vagy fe|újítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt.

fr.
a) A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vá||a|kozó gazđálkodásában beá||t negatíV vá|tozás miatt -

különösen: igazo|ható árbevéte| cscikkenés, veszteség, káresemény, betegség _ a helyiségbéľ mértéke
hatáltozat|an időtartamľa szóló bérleti szeľződés esetében legfeljebb 36,hatátozott idejű bérleti szerződés
esetében legfeljebb f4 hónapra, va1y a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelo
szervezet javas|atára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorlđ bizottsága dontése
a|apján legfeljebb 50 vo-ka| csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat
Tulaj donosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgá|ja.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatározott esetben nem hosszabbítható meg a lejárt bérleti
szerződésben meghatározott feltételekkel a bérbeadálsi rendelet f9.š-a alapján, hanem a bérleti díj
mértékéľől a Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dont.

2f.Ha vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, garźns, gépkocsi-tárolás céljára
szo|gá'|ó bérlemény, telek bejárata e|őtt az épületen, vagy a köztertileten nem az Önkormányzat
megbízásálbó| végzett építési, szerelési munka vagy az éptileten végzett munka a bérlemény megközelítését
gátolja, a bérleti díj a bérlő kérelmére legfeljebb a béľleti díj 50 %o-ig mérsékelhető aÍÍa aZ időtartamra,
ameddig az em|ített akadály fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megkoze|ítését úgy gátolják, hogy a
helyiségben végzett tizleti tevékenység bizonyíthatóan háLtÍányt szenved, a megá||apított béľleti díj ötven
száza|ék,ná| nagyobb mértékben is mérséke|hető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj bevételt a
kivitelezőtő|la kivite|ezó megbízójáltól kell kérni' E rendelkezést lehet alkalmazni akkor is, ha a bérIő a
helyiséget a bérbeadó hozzájáru|álsával átalakítja, vagy felújítja.

23. Ha új bérbeadás esetén a helyiségbéľleményben a korábbi használattól eltéľő tevékenységet kívánnak
folytatni, a bérló áL|ta| fizetendő bérleti díj <isszege átmeneti időszakra legfeljebb 50 vo-|<a| cs<jkkentheto,
ennek mértékéről bérbeadássa| megbizott vagyonkezelő szervezet javas|atfua az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönt.

V. FEJEA,T
A FI7FTENDo nÉnrBľI DÍJ LEGKISEBB lrenľÉrB

24. A fizetendő nettó bérleti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet kevesebb, mint az onkormálnyzat áita|
társasházi közĺĺs és egyéb koltségként kifizetett öSszeg, ideértve a IV. és vI. FEJEDT alkalmazásának
esetét, továbbá báľmilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény esetét.

f5.Ha a helyiség nem társasházban van, a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet
kevesebb, mint az onkormányzat á|ta| a bérbeadói feladatok keretében a helyiségľe fordított költségek két



éves átlaga, ideértve az épi|etre fordított költségeknek a helyiségre jutó részét és a IV. és VI. FEJEnT
a|ka|mazásának esetét is, továbbá bármilyen' a bérleti díjat ériľrő ľědvězmény esetét.

VI. FEJEAT
oN<oRNĺÁNYZATIFELADATo KHoZÉs cÉlorHoż repcsoliDi TEVÉKENYSÉGET vÉczo

saRvEZETEK KEDVEZN/ĺENYES BÉRLETI DÍJA

26. onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére történő
bérbeadásnál az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyatoilo bižoffsága az illetékes szakmai
bizottság javaslata alapján kedvezményes bérleti díjathatározhat még, az a|ábbikategóľiák szerint.a) a bérleti díj éves méĺtéke a helyiség Áp.ł nelnĺi beköltözhető řorgalmi énékénlk a 4 vo-a, amennyiben

a szervezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a béľelt helyiségben tevékenységet,
b) a béľleti díj éves mértéke a helyiség Áre nelttili bekoltĺizheio ro.gulrnĺ énékéneř a 2 vo-a, amennyiben

a szeÍvezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a béľelt helyiségben tevékenységet,
c) a bérleti díj ménéke a mindenkori közös költséggel vagy tiżeméltetési költséggel megegyező összeg,

amennyiben a szeÍvezęt havonta |ega|ább 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékeńységet.

f7. a) A kedvezményes béľleti díj megadásánake|ózetęs feltétele, hogy azonkormányzat illetékes bizottsága
igazo|ja, hogy a lega|ább 1 éve bejegyzett és mĹĺködő <ĺnkórmányzati feládatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végző szervezet Józsefváros lakossága érdókében |áttja e| a tevékenységét,
amelyhez a civil tevékenységet végzó szervezetnek be kell csatolnia a b.) pontban köľülírt sżakmai
beszámolót, valamint szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá,hogy azönkormányzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzó szęrvezeta következó feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az Önkoľmányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességĺĺ helyiséghasznál|atot igénylő eseményekľől (fogadó óra, gyűlés,

rendezvény, tanácsko.zás, stb.) ktildjön énesítést, meghívót az onkoľmányzatnak. Az események
népszenÍsítésére az onkormányzat a hon|apján, kĺĺzösségi poľtál profilján ,,civil eseménynaptárť'
hoz létre és működtet.

bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét, amelybol
megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év sorźn megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefváľosi lakosok
érdekeit.

bd) az e|őzo évi tevékenységéről nyújtson be beszámo|óttárgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezetÍ.

tevékenységet folyamatosan folytassa.
c.) A kedvezményes bérleti díj megállapításánáL| az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló

bizottsága az a|ábbi kľitériumoknak megfelelő,Iőzsefvźtos és a józsefváľosi polgárok érdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) kcizérdek mentén, a Józsęfvárosban miĺkodő önszervezódő koztisségek, továbbá művészek és

sportolók pá|yázati támogatásáról szóló fflf}Il (N.12.) önkormányzati rende|et f. $ (1)
bekezdésében meghatáro zott közcé|ok elérése érdekében történik,

cb) önmagában is életképes, valós teljesítményt produkál,
cc) közszolgá,Itatáłsi kapacitást vált ki, vagy eľősít meg.

28. Uj bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyiség Áľĺ. nelnili beköltĺĺzhető forgalmi
értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a f7. pont szerinti első éves beszá:mo|ójált a szakmai bizottság
részśte benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága kéľelemĺe a bérleti díjat a helyiség Józsefváľos, valamint a józsefvárosi lakosok érdekében
folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága függvényében a f7. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti
ménékre módosíthatja, abér|eti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul hagyása mellett.

29. A szakmai terv és a szakĺnai beszámoló énékelésére és elfogadására az onkormányzat hatáskörrel
rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmaibizottsá:g a szakmai tervet és beszámolót
elfogadta, (lgy az tnkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti dijat az adott évre is engedélyezi.
Amennyiben a szeÍvezet a kote|ezettségeinek nem tesz eleget, űgy a bérleti díj az éľintett év január 1.
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napjától visszamenőlegesen az aktuális forgalmi éÍtéketalapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem
civil szervezetekÍe meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve,
beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváios érdekében, úgy a
béľleti díj a26. pontban szabźiyozottmagasabb kategóriába sorolt bérleti díjľa emelkedik.

30. Az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsáęa donthet úgy új bérbeadás esetén,
hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végżő Szervezet részére a
béľbeadást, illetve a kedvezményes bérleti díjon toľténő bérbeadást ne* 

"ngđdé|yezi, 
amennyiben a

szeÍvezet célja, profilja az onkormányzat áł|ta| e||átandĺi fe|aĺtatokhoz nęm tapcňlľratĺ, Vagy azt ňár más
civil szervezet kielégítoen ellátja.

VII. FEJENT
A BÉRLETI DĹI WGÁLLapÍľÁsÁnA JoGosULT EGYSÉG

31. Ha a bérleti díj métékéről és megfizetésének ütemezéséróI, vagy bármilyen más béľleti díjat érintő
kérdésben bérbeadói döntésre van sztikség a béľbeadással megbízott vagyonkeze|ó szervezet javasIatáta az
tnkormány zat Tulaj dono s i/B érbeadói j ogókat gyakorló bi zottsága j ogo.uft donten i.

32. Ha a bér|ő és a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő sz'ervezet között a bérleti dd méľtékéről és
megfizetésének ütemezéséről, illetve bármilyen más bérleti díjat érintő kérdésben vita alakulna ki, a
bérbeadó érvényesítendő álláspontjáró| az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
dönt.

33. A KépviselőtestĹilet dcint az első bérleti díj mértékéről és megfizetésének iitemezéséről, ha a bérlő
személyét a Képviselo-testület jelölte ki.

VIII. FEJEAT
vEGYEs RENDELKEzÉsBK

Ava\orizáciő

34. A bérleti díjľól (vagy módosításáról) való megállapodás során - függetlenül attól, hogy az milyen okból
történik - minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az űjbér|eti díjat - vagy ha a bérleti
díj nem módosul a jövőben afizetett bérleti díjat - a kovetkező évtől, évente janlár l-jétől a KSH által' az
e|őzó éwe Vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex mértékével növelten fizeti. Amennyiben a bérlő a
kozuzemi- és ktilcinszolgáltatási díjak összegét a Bérbeadónak fizeti meg, évente január I-tóI a Fővárosi
Kozgyűlés á|ta| atárgyéwe meghatározott áron számított díjakat fizeti meg. A bérlőnek írásban nyilatkozatot
kell adni arról, hogy ezeĺbér|eti-, közüzemi- és különszolgáltaĺási díj emelést ellenvetés nélktil elfogadja.

35. Az új béľleti szerződésben és a szerződés módosítása során minden esetben ki kell kötni, hogy a
béľbeadó a helyiség bérleti díját 10 %o-ka| megemeli, ha a helyiséget magátban foglaló épület előtti
kozterületen díszburkolat létesül vagy jelentős beruházás valósult meg, és a bérleti díj összege nem éri e| a7.
és 8. pont szerint számított bérleti díj f0 %o-kal emelt összegét.

Egyéb szabályok

36.Pá|yázat esetében azt a díjmértéket, amelynek az emelésére ajánlatot lehet tenni, a pá|yázati kiírásľól való
döntés során kell meghatározni. Páiyázat esetében a nyertes által ajánlott bérleti díjat kell a bérleti
szer ző désb en rö gzíten i.

37. Ha a bérleti szerződés időtaľtamhoz köti a bérleti díj módosításźtt, a jelen határozat szerinti bérleti díj
módosítása előzetes értesítés nélkĹil végrehaj tható.

Melléklet
A nem lakás céljáľaszo|gáIő helyiségek műszaki éľtékelésének szempontjaÍ:
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(5) kiváló műszaki átlapotri leďeliebb 5 éven beliil felr'iiított.

költséget illetve a helyiség éľtékének 10 7o-át'

o felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és
szerelvényei víz-gáz, csatoľna, frĺtés, mtĺszaki állapota megfelelő illetve 5 éven belül
felúj ítása megtöľtént áłtvizsgá|ás, beüzemelés.

o közmű méróórák szabványosak (vízóra, gázóra villanyóra)
l a|jzatbeton, lépcső, vakolat javítríst ncm igónycl
o nyí|ászárók felújítva,
o burkolatok javítás
o fútésjó

tisztasáeĺ festést ieénvel

@\ ió,
Javítást igényel a költség nem haladja meg az 1m2 eső bruttó: 20 000.- Ft fajlagos koltséget
I||etv e a he|y iség értékének 20 vo -áĺ.

o felszereltsége; gépészeti beľendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és
szerelvényei víz-gáz, csatorna, fűtéshá|őzat felülvizsgá|ata javítása beüzemelése szükséges'

o közmű mérőórák szabványosak (vízóra, gázóra villanyóra)
o vakolatjavítás, aljzatbeton vagy lépcső javítás
o nyí|ászárók javítása
o burkolatok javítása
o festés. mázo|ás
o fútés áłtvizsgáiás beüzemelés

kĺsebb felú iíĹást ieénvel

(3) kłizepes
Felújítást igényel a költség nem haladja mee az 1m2 eso bruttó: 40 000.- Ft fajlagos költséget
illetve a helyiség énékének 40 7o-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, ęlektronos hálózat és
szerelvényei cseĘ e, v íz- gáz, csatorna, futés háiózat felúj ítása szükséges.

o közmiĺ mérőórálk szabványosítása méľőhely kialakítása (vízőra, gázőra villanyóra)
o vakolat javítás, aljzatbeton vagy lépcső javítás
o szigetelésjavítás
o nyí|ászálrókjavítása
o burkolatok javítása vagy rész|eges cseĘe
o festés-mázo|ás
o fűtés javítás üzembe helyezés

nagvobb felúiíüást ieénvel

(2) ľossz mĺĺszaki állapotú
Jelentős felújítást ieényel a költség nem haladja meg az 1m" eső bruttó: 60 000.- Ft fajlagos

költséget illetve a helyiség értékének 60 7o-át.

o felszeľeltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és

szerelvényei cseĘe, víz-gźn, csatorna, fűtés hálózat cseréje szükséges.
o Közmű mérőóľák szabványosítása mérőhely kialakítása (vízőra, gázőra villanyórĄ
o vakolat csere, a|jzatbeton Vagy lépcsőjavítás
. nyí|ászárókcseréje
o burkolatok cseĘe
o festés' mázol.á,s
o szisetelés

n



o fíĺtés felújítandó
ielentős felúiítást ieénvel

(1') nagvon ľossz műszaki állapotű

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. június 12.
A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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o Közmiĺ mérőórák szabványosítása méľőhely kialakítása (v ízóra, gázór a villanyóra)
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1. SZámú melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat Képvĺselő.testületének

.....120Í3. (....) iinkormányzati rendelete

az onkoľmányzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeiľől

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testülete aZ
Alaptörvény 32. cikk (f) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokĺól sző|ó lgg3. évi
LXXVIII. törvény 36. $ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apjáĺ a következő rendeletet
alkotja.

I.FEJEZET

Áĺ-ľelÁNos RENDELKEZÉS EK

A ľendelet hatálya

1. $ (1) E ľęndelet hatá|ya az onkormányzat tulajdonában álló béľbeadás útján hasznosított és
hasznosítani kívant helyiségekĺe (a továbbiakban: helyiség) terjed ki.

(2) A bérbeadó a bérbeadói jogok gyakoľlása és kĺjtelezettségek teljesítése során a Ltv., a Ptk.
és e rendelet a|apjánköthet megállapodást és tehet jognyilatkozatot.

(3) A bérlő versenyeztetés űtjáľ. torténő kiválasztására a 7. $-t és az onkormányzat
veľsenyeztetési szabáIyzatźtrőI szóló képviselő-testületi határozatot kell alkalmazni. A
helyiségek bérbęadása kapcsán ajelen rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest
Jőzsefvátosi onkormáĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló rendelet előírásait is a1kalmaznike||.

(4) A helyiség beköltözhető foľgalmi értékének meghatźrozására az onkormányzat ingatIan-
vagyonkataszteÍe szolgál. Amennyiben a vagyonkataszterben szeľeplő érték a hasonló
helyiségek éÍtékétő| eltér ingatlanforgalmi étékbecslést kell készíteni, amely elkészítésére és
az értékbecslés felülvizsgá|atfua az onkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára
szo|gźlő helyiségek elidegenítésérevonatkozó cjnkormányzatí ľendeletet kell alkalmazni.

A béľbeadói jogok gyakoľlása és a béľbeadóĺ kötelezettségek teljesítése

2. $ (1) A Kt. - a ľendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szerint _
ĺinkormányzati bérbeadói dontésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát (a

tovább iakb an : a hatáskörrel rende|kező bízotts ág) j o go s ítj a fel.

(2) A rendeIetben szabályozott hatásköri rendtől és bérbeadási feltételektőlnem lehet eltérni.



l. számli melléklet

(3) A Kt. a Rév8 Zrt-vel kötött megállapodásban rogzíthetia HVT teľi.iletén a Coľvin Szigony
Progĺam Ketetszerződésének hatáÄya a|á tartoző ingatlan esetében az onkormányzat
megbízottjaként e|játő Rév8 Zrt. feladatait az elbontásra kerülő épüIetekben lévő helyiségek
esetén, ideétve a bérleti szerződések megszüntetésének, valaminia helyiségek birtokba vató
visszavételével kapcsolatos feladatokat is. A megállapodásban rögzíthetők a HVT területén
lévő helyiséghaszná'|ók elhelyezésével és e hetyiségek kiĺ.iľítésével kapcsolatos feladatok is'

(4) A Képviselő-testület és a hatásk<irrel rendelkezo bizottság feladatukat a Polgármesteri
Hivatal, valamint az onkormányzat és a vagyonkezelő s,e,,ezétkcjzötti megbízásí szeruodés
keretei között, a bérbeadó szeÍvezetközremÍĺkĺjdésével látjak el.

(5) A béľbeadó szervezet akkoľ jogosult a ľendeletben meghatfuozott jognyiLatkozat
megtételére, ha erre a jelen rendelet, az onkormányzatta| kötött megbízási szerződés, vagy a
bérbeadói döntés fe|hatalmazza.

(6) Változás estén a bérbeadói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos megbízásról, a
megbízott szewezetrol, elérhetőségérőI és helyiségekkel kapcsolatos kötelezettségei lényeges
elemeiről a bérlőket az onkormányzathonlapja és a Józsefváros c. lap útján, illetve egyéb, a
tájékoztatáscéljánakmegf elelőmódontájékoztatnikell.

(7) A bérbeadói döntéssel kapcsolatos eloteľjesztést és javaslatot a bérbeadó szervęzet készíti
el és terjeszti a bérbeadóijogkör gyakoľlója elé.

(8) Ha a javaslat ellentétes a korábbi döntéssel, a béľleti jogviszony ügyében akkoľ lehet
dönteni, ha a korábbi döntés előbb vagy egyidejűleg megvźltoztatáLsÍa vagy visszavonásľa
kerül.

(9) Az (1)-(8) bekezdés nem éľinti a Kt.-nek azt a jogát, hogy bármelyik helyiség tekintetében
közvetlenül gyakoľolja a béľbeadói jogokat.

(10) A béľbeadó szeÍvezet a bérleti szerződés taĺtalmátt a jelen ľendelet és hatáskörrel
rendelkező bizottsáłg, illetőleg Képviselő-testület, mint a béľbeadói jogkör gyakorlója által
meghatĺáro zottak keretén belül állapítj a meg.

Éľhlmező ľendelkezések

3. $ (1) A rendelet a|ka|mazásálban:
a) Bekĺjltözhető foľgalmi érték: aZ onkormányzat ingatlan-vagyonkataszterében

nyilvántaľtott érték, Vagy a helyiség tulajdonjoganak bérleti vagy más használati joggal
nem teľhelt - illetve az íIyenjogokat figyelmen kívül hagyva - és helyiség üres (kiĺiľített)
áI|apotábaĺ- illetve üres (kitirített) állapotá,tfeltételezve _ megállapított forgalmi értéke,
amit az onkormányzat tulajdonában áIIó nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek
elidegenítésénekk feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani _ s a
bér|ő javára az éĺtéIrĺlĺjvelő benlházá,sokat figyelembe venni _ valamint az értékbecslést
felülvizsgáItatĺi azzal, hogy az értékbecslést az onkoľmanyzatkészítteti el.

b) A HvT terĺilet: az onkormá'nyzat helyi város-ľehabilitációs terület kijelöléséľól és a
területen a rehabilitáció megvalősításátró| szőIő 32ĺ2o0L. (X. 26.) sz. rendeletében
meshatáľozott város-ľehabilitációs terĹilet.



c)

d)

e)

Đ

l. számű melléklet

Üzletközpont: az a he|yiség(csoport), amelyet a bér\ő vagy jogelődje a béľbeadó
hozzájárul'átsa alapján építési engedéllye| azzaI a cé|Ia| létesített, hogy ott árusítás céIjára
alkalmas egységeket alakítson ki, és azokathaľmadik személyeknek albérletbe adja vagy
oda harmadik személyeket befogadjon.
Vagyonkeze|ő: az onkormányzat helyiségeinek keze\ését, üzemeltetését, fenntartását
végzó megbízot(ai).
A bérbeadó szetvezet: az onkoľmányzat helyiségeinek bérbeadását végzó, aZ
onkormányzat tulajdonában |évo gazdálkodó szetv ezet.
Atlátható szewezet: a nemzetí vagyoĺľól sző|ő 2OI1. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) 1.
pontj ában meghatározott szervezet.

II. FEJEZET

A HELYIsÉcBr ľÉnľB,toÁsa,

A béľbe adható helyiségek

4. $ (1) Bérleti szeĺzőđést (a továbbiakban: szerződés) üres és a bérlőnek való átadást
meggátló joggal nem terhelt, rendeltetésszerű haszná'|atra alkalmas, vagy azzá tehető
helyiségre lehet kotni, valamint olyan helyiségre, amelyľe a gát\ó köľülmény a szerzódés
hatályba lépéséig elhárítható.

(2) Bérbe adható a helyiségben folytatni kívánt tevékenység céIjára áIlapotánáI fogva
használhatatlan helyiség is, ha a rendeltetésszeľű használatta való alkalmassá tételét a béľlő
váILalja.

(3) A HVT teľülęténl'évő helyiségeket, valamint azokat a helyiségeket, amelyek bontásáról
döntott a Kt. csak hatźtrozott időtaľtamĺa lehet bérbeadni úgy, hogy az a döntésben szereplő
munkálatok hatĺáridőben való megkezdését ne befolyásolja, és a leendő bér|ó váI|alja, hogy a

helyiséget a bérleti jogviszony leteltével elhagyja, áItala a helyiségben e|végzett munkálatok
megtérítéséľe nem taľt igényt.

(4) Azokat a helyiségeket, amelyek felújításáľól, áta|akításáLról, korszerűsítéséről a Kt.
döntött, csak abban az esetben lehet béľbeadni, ha abérbeadáls az említett munkák hatáľidőben
való megkezđését nem veszé|yezteti, vagy, ha a jövőbeni bérlő az onkormányzati döntésnek
megfelelő felújítási, áLtalakítáLsi, korszeľúsítési munkák elvégzését a béľbeadóval kötött
me g ál l apo dásb an v áI|alta.

5. $ (1) A HVT területén lévő bontásra keľülő vagy funkcióvá|tásra (ľendeltetésének
megváItoztatíĺsőra) kijelölt épületben lévő helyiséget általálban átmenetileg, a helyiséget
magźhan foglaló épület lebontásáig, vagy a funkcióváitás f'e|téte|elhez szĹikséges munkálatok
megkezdéséig lehet bérbe adni úgy, hogy a leendő béflő vá||alja a helyiség azonnali
elhagyását, és tudomásul veszi, hogy a helyiségľe fordított költségeinek me5térítését a

bérbeadón nem kĺjvetelheti.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt épÍiletben lévő helyiséget á|talában olyan személynek lehet

abérbe adni, akinek HVT teľĹĺletén bontásľa keľülő vagy funkcióvá]tásra kijelcilt épületben
lévő helyiségét kellkiüľítenie és csak átmeneti elhelyezéséľe van szĹikség. Ebben az esetben a

rendeletben meghatáĺrozott bérbeadási feltételeket nem kell figyelembe venni.
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(3) A HVT területén lévő helyiség a Rév8 Zrt-vę| egyeztetett, hatátozott időtartamĺa vagy
feltétel bekövetkezéséig adható bérbe, ideértve béľleti szerződés feltételeinek a IV. FEJEZET
szerinti módosítását is.

@) Ha a bérbead,álsľól szóló döntés másként nem ľendelkezik, az (T) bekezdésben megjelölt
épületben lévő helyiség béľbeadása esetén bérleti szerződésben ki kell kötni, hogý ezen
helyiség után, a bérleti jogviszony megszűnése esetén abér|o másik helyiség bérbeadására
vagy pénzbeli térítésre nem tarthat igéný.

6. $ A rendelet hatályba lépésekor taľtósan, legalább 6 hónapja üresen álló helyiségek esetén a
bérbeadó szetvezet javaslatĺáľa a hatáskcjľľel rendelkező bizottság dĺjnt a hasznosítás
éľdekében szĹikséges intézkedésekľől (átalakítás, csatolás, felújítás, stb.), a helyiség
hasznosítása soľán a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. A bérbeadó szervezet akkoľ
tehet javaslatot a helyiséghasznosítás egyéb módjiáľa, ha a helyiség bérbeadása a rendeletben
foglaltak alapj án eľedménytelen'

A béľbeadás módja

7. $ (1) A helyiséget csak veľsenyeztetés alapján lehet béľbe adni, ha:
a) a beköltĺjzhető forgalmi éľtéke e|érivagy meghaladja a25 mi||iő forintot,
b) a bérbeadó szervezet előteľjesztése a|apján a hatáskörrel rendelkezo bizottság a

versenyeztetés alapj an töľténő bérbeadásról dönt,
c) adott helyiségre 1 hónapon belül több béľbevételi szándék került benyrijtásľa, és a

bérbevételi szandéknyilatkozatok közül nemváiasztható ki egyértelműen a legelőnyösebb
aján|at. Ez esetben aIkalmazható a meghívásos versenyeztetés.

(f) Ha az (I) bekezdést nem kell a|kalmazni. a helyiséget versenyeztetés nélkül lehet bérbe
adni.

A bérlő személve

8. $ (1) Bérlőként tetmészetes személlyel, egyéni vállalkozóval, jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem ľendelkező gazđasáłgi táľsasággal egyaránt köthető béľleti szerzódés. A
jogi személynek és a jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdasági társaságnak átIátható
szerv ezetnek kell lennie.

(2) Szerződés megkcltésére nem választható ki, akinek az onkoľmányzatta| vagy a bérbeadó
szerYezettel szemben bármilyen helyiségbérlettel és ellhez kapcsolódó díjakkal összefüggő
Iejálrttartozása van. Amennyiben az adós kérelmezi és megfelelő biztosítékot ad (pl. atartozás
ĺisszegének megfelelő bankgaranciát) így a jogszabáIy kizáró rendelkezésének hiáłnyálban az
onkormányzat az adóssal atartozás megfizetésének átütemezéséro| megállapodást kothet.

Béľbeadás béľlőtársak ľészéľe

9. $ (1) A helyiséget akkoľ lehet béľlőtársakrészéľe bérbe adni, ha ebben a leendő bérlőtársak
fuásbaĺ megállapodtak és közcjsen vállaljak a bérbeadás során meghatározott feltételek
teljesítését.
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(2) iMáÍ fennálló szerződés esetén a béľlőtársi jogviszony létesítésnek és a bérlőtársi kör
bővítésének feltétele, hogy erľől a leendő béľlőtársak megáIlapodjanak és a hatáskoľrel
ľendelkező bizottság engedélý adjon a szerzodés módosításáľa. Már ferľrálló szeruőđés esetén
a bérIotársi jogviszony létesítésének és a bérlőtársi kcjr bővítésének feltételeire a bérleti
szer zó dés módos ításra vonatkozó s zabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha bérlőtrársi jogviszony megszüntetéSét úgy kérik, hogy bérleti jogviszoĺy ezze| nem
sziĺnik meg' a bérleti szerződés módosításra vonatkozó szabályokat kell alĹa|mazní.

Bóľbeadás táľsbéľlők ľészére

10. $ (1) A bérbeadó a helyiséget több bér|ó részéte úgy is bérbe adhada, hogy a bérlők
mindegyike a helyiség egy elkülöníthető részét (pl. szobáját) kizá,łő|agosan' a helyiség
meghatáľozott, elkülönített tészeít pedig a többi bérlővel kĺjzösen hasznáija (társbéľtők).
Társbérletként bérbe adható az a helyiség is, amely az ingatlarl-nyilvántartás szerint egy külön
tulajdoni illetőséget alkot, de két vagy több, önállóan megközelíthető, onálló kĺjzművekkel és
mérőórákkal rendelkező helyiségrészekből áll.

(2) A társbérlők önálló bérlőnek minősülnek, jogaikat ĺinállóan gyakoľoljak, és
kötelezettségeiket önállóan teljesítik.

(3) Az egyes bérlők őL|taI fizetendő bérleti díjat a kizrárólagosanhasznáł|t helyiségľészľe eső
bérleti díj és a kĺizösen hasznáIt helyiségľész bér|eti díjnak a kizfuő|agosan hasznáit
helyis é gľés zre jutő hányada ös s zegéb en kell megha tátľ ozĺi.

(4) A bérlok bármelyike béľleti szerzodésének megszűnése a tobbi bérlő bérleti szerződését
nem érinti.

A helyĺségben végezhető tevékenység

11. $ (1) Úi uerueadás esetén a helyiségb en végezhető tevékenység meghatáĺozásáróI a bérlő
kiválasztása soľán kell dönteni. A szeruődés megkötésľe kiválasztott bér|i5t figyelmeztetni
kell, hogy a helyiségben folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban az eĺgedé|yezo
hatóságok, szakhatóságok és kozĺjzemí szo|gát|tatők (a továbbiakban együtt: hatóságok)
nyí|atkozatáft, illetve a jogszabáiy szeľinti tulajdonosi hozzájáruIást a bérlőnek kell
beszereznie. A bérbeadás sotán ezért az onkoľmányzat nem szavatolja, hogy bér|o a
helyiségben az á|tala kívant tevékenységet folytathatj a.

A bérbeadás időtartama

12. $ (1) Úi uerbeadás esetén a bérleti jogviszony időtaĺtamáról a béľlő kiválasztása során kell
dönteni. A béľleti szeruődés:
a) hatfuozott időre,
b) határozat|anidőre köthető meg.

(2) A bérbeadás ĺđőtartamának meghatározásánől a bér|ő igéĺyét is mérlegelni kell.
Bérlőkijelölési jog esetén a szerzőđést a jogosult által meghatározott időtaľtamra kell
megkötni.
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13. $ (1) A szerződés általában határozott időre hozhatő|éfte, amely legfeljebb tizenot évig
terjedő időtartamĺa szólhat. Az ot évnél hosszabb határozott időľe kötött szerződés időtartama
ot év elteltével a bérlő kérelmére módosítható.

(2) Éĺtékesítésre kijelölt éptiletben lévő helyis ég kizárő|ag egy éves, hatáľozott időtaľtamľa
adható bérbe azza|, hogy a leendő bértő vállalja a helyiség azonnaIi elhagyását, és tudomásul
veszi, hogy a helyiségre fordított k<iltségeinek megtérítését a bérbeadón nem követelheti.

(3) A szerződésben ki kell kötni, hogy ha a hatá,rozott időre szőIő vagy a feltétel
bekövetkezéséig taľtó szęrzodés báľmilyen okbót hatźrozat|an időtartamúvá alakul át, a bérleti
jogviszonyra a Ltv-nek és a rendeletnek a hatĺáĺozatlan időľe szóló bérIetre vonatkozó
szabáIyait kell alkalmazni, amelynek kezdő időpondaként az eľedeti szerzodé,s megkötését
kell tekinteni.

(4) A szerzódésthatálrozatlan időľe lehet kötni, külonösen:
a) csere jóváhagyása a|ap1án, ha a korábbi bérlő is hatáľozatlan időľe szóló szerződéssel

rendelkezett,
b) felmondás esetén biztosított cseľehelyiségre, ha a megsziĺnt bérlet is hatátozatlan időľe

sző|t,
c) ha bérlő kéri és nem ellentétes az onkotmányzat érdekével, vagy ha béľlő ugyan ezt nem

kéri. de az onkorm áłny zatrĺak ez ő]I érdekében.

A béľleti díj méľtéke

14. š (1) Úi boľbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéto| a bérlő kiválasztása soľán
kell megállapodni. Amennyiben az tnkormányzat részétóI töľténik az ajźn|attétel, a heIyiség
bérleti díjának m&tékét a Képviselő-testĹilet határozatátban megállapított bérleti díjak alapjan
kell meghatá,ľozni. Versenyeztetési eljáľás során béľbe adandó helyiség esetében a minimális
bérleti díj osszegét apáiyázati felhívásban kell megjel<llni.
A hatáskörľeI ľendelkező bizottság a béľbeadói dĺjntés meghozatalakor a képviselőtestületi
hatáłrozatbanfoglaltaktól csak akkor térhet el, ha akéte|mező bérleti díj ajánlatot tett.

(2) a) A béľlő a bérleti szerződés megkotését megelőzően kĺjteles a béľbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, amely bankgaľanciá,va|, vagy
az Önkormányzatra engedményezett &tékpapínaI kiváltható, amennyiben ellhez a

hatásköľľel rendelkezobizottsáłghozzájárul Abefizętett óvadék nem kamatozik, és a
bérleti szerzőđés lejártakoľ visszajáľ, ha a bér|őnek nincs semmiféle hátraléka és a
helyiséget megfelelő állapotban adja vissza béľbeadónak. A béľleti jogviszony ideje
alatt a bérbeadó jogosult az óvadékot a béľleti díj és az ezze| ĺisszefüggő kozuzemi
tartozásÍa, valamint a rendeltetésellenes használatból eredő meghibásodások
kijavításáľafe|haszĺźtlni. Ebben az esetben a bérlőnek az ővadékot az eredeti cisszegre

fel kell töltenie.
b) A hatásktlnel rendelkezóbizottság az ővađék összegét mérsékelheti és elengedheti.

(3) Amernyiben a felek a béflő kezdeményezésére a béľleti szerződést báľmilyen okból
módosítjrák, a bér|ő a mźr befizetett óvadék összegét köteles feltcilteni a bérleti szerzodés
módosításának időpontj áłban érvényes bruttó bérleti díj szerint számított összegéľe. A béľlő a
béľleti szerződés módosításiának időpontj álban érvényes bruttó bérleti díj szeľinti óvadék
megfizetéséľe kĺjtelezett, ha óvadék megfizetésére korábban nem került sor.
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15. $ (1) A béľbeadő szervezet aZ a|áLbbi esetekben a bérleti díj fizetési kötelezetts éget abér|ő
kéľelmére felfüggesztheti aľra az iđőtartamta - de legfeljebb 12 hónapra _, amíg az emIített
akadály fennáIl:
a) a vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáitatás, ruktátozźłs, garázs, gépkocsi-

ĺáľolás cé|jáĺa szolgáló bérlemény, telek bejárata előtt az épu|eten, vagy a kĺjzterĹileten aZ
onkormányzat megbízásábó| végzett építési, szeľelési munka vagy aZ épületen végzett
munka a bérlemény megközelítését gáto|ja,

b) ha az Önkormányzat megbízásábó| a helyiségben végzett átalakítási vagy fetújítási
munka miatt a helyiség vagy aĺmak egy része nem haszná]hatő,

c) ha a heIyiség (helyiségcsopoľt) egy része a bérbeadó éľdekkörében felmeľült okból
használhatatlan.

(2)Eey évet meghaladó időtartamri felfüggesztésről a hatáskörrel ľendelkezőbizottsźlg dönt.

(3) A felfüggesztés időtartamát, feltételeit, a béľlőľe háruló kötelezettségeket
megálIapodásban kell rögzíteni.

A külön szo|gáitatálsok díja

16. $ (1) A bérbeadó által nýjtott külön szolgátltatások korébe tartozkkülĺlnösen:
a) v ízellátás és cs atornah as znáIat (szemyv íze|szá|Iítás) b i zto s ítás a,
b) a felvonó hasznáiatának biztosítása.
c) kapunyitás,
d) a központi fútés és melegvíz-ellátás,
e) a közös hasznźlatra szolgállő helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek

egyedi fogyasztása mérhető,
a r ádíő - és te|ev íziőadók v étel ének b izto s ítás a'
a házi szemét elszál|íttatása.

(2) Külön szo|gáItatőlsnak minősül az is, ha a béflo áIta| a helyiségben igénybe vett
szo|gá,Itat6ls díját a szo|gőÄtató felé közvetlenül a bérbeadő fizeti meg (vagy a szolgáltató
béľbeadótól is behajthatja) és abér|ő eĺmek a|apjánfizettérítést az onkoľmányzatnakvagy a
bérbeadó szeľvezetnek.

(3) A szerzodésbeĺ rogzíteni kell, hogy a külĺjn szo|gá,Itatátsok után a bérbeadónak fizetendő
téľítés (díj) megfizetésének késedelmét vagy fizetésének elmulasztását úgy kell elbíľálni,
mintha a béľlő a béľleti díjjal esne késedelembe.

A béľleti szerződés megkötése

17. $ (1) A bérleti jogviszony a béľbeadó és a bérlő írásbeli szeruődése alapján jön létre. A
bérleti szeruődé,st a bérbeadó szetvezet készíti elő. A bérleti szerződés értelemszeľúen
alkalmazaĺdó, lényegesebb tartalmi követelményeit az L. szźtmű melléklet tarta|mazza. A
bérleti szeruódést a bérbeađó nevében a polgármester felhata|mazása aLapján a bérbeadó
szewezet íĺja aIá,.

(2) A szerzőđést a béľbeadói jogkör gyakoľlójanak döntése alapjźn lehet megkötni. A
szerzőđést azza|keII megkötni, akit a béľbeadói jogkör gyakorlója béľlőként megjelöl.
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(3) A szerződést akkor lehet megkdtni, ha a bérlő a rendeletben, illetve a béľbeadó döntésében
foglalt fizetésí kciteIezettségét az onkormźnyzattal, vagyonkezelővel, vagy a béľbeadó
szetvezettel szemben teljesítette, és az onkotmźnyzattal, vagyonkezelovel, vagy a béľbeadó
szervezettel szemben semmilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal tisszefĺiggő
|ejálrt tartozása nincs, aĺmak telj esítését hitelt érdemlően igazolta.

(4) A bérleti szerződés megkötését követően a bérlőnek koz,jegyző előtt egvoldalú
kötelezettségváLIaIő nyilatkozatot kell aláíľnia. Ebben tudomásul veszi, illetve kötelezi magát
arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a béľbeadő álta| felmondásra kerül, vagy azlejáĺ,
el kell hagynia a béľleméný' F;zeĺl tril kĺjtelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból
mindenkoľ fennálló tartozás méĺtékére elfogadja a béľbeadó nyilvántaľtásai alapjan készült,
kozjegyzłői okiratba foglalt tényanúsítványt. A bérleti szerzódéshatźiyba|épésének feltétele a
kozjegyzői okiľat elkészítése, amelyľe a bérleti szerződésben utalni kell.
Akozjegyzői okiľatot az alábbi esetekben nem szĹikséges elkészíttetni:
a) ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélküli havi összege

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

egyéb kĺiltségek havi összegót,
c) a hatáskorľel rendelkezőbízottsátg egyedi dĺjntése alapjan.

A 4. $ (3), (5) és 5. $-ban meghatátozott helyiség esetén a kozjegyzői okirat elkészítése a
bérleti szerzóđés hatálybalépésének feltétele, ez aIő| a hatáskörrel ľendelkező bizottsőlg sem
adhat felmentést. A kĺizjegyzői okiľat költségeit a béľlőnek kell megfizetĺie, ez aIőI a
hatáskĺirľel rendelkező bizottság adhat felmentést.

(5) A bérleti jogviszony folyatása esetén a hatáskörrel rendelkező bízottsótg döntése a|apján a
béľbeadó szeÍvezet a béľlő kérelmére nyilatkozatot ad, amely alapján a korábbi bérlő helyébe
az űj bér|(i Iép. Az érintett bérleti szerződés feltételei azonosak a koľábbi bérlovel fennállt
bérleti szerződés feltételeivel, ide nem értve azt az esetet, ha jogszabá|y alapján az űj bér|őt
egyes kędvezmények nem illetnek meg. Nem elegendő a nyilatkozat kiadása, azűjbér|ővel a

bérleti jogviszony az új bérleti szeruodés megkotését követően az egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláításával jĺin létre, amennyiben a bérlőnek a hatásköľrel
ľendelkező bizottság dĺintése alapjan a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okiľatba
fo gl alt egyoldalú kotelezetts égv á||a|ő nyilatkozatot kell tennie.

18. $ (1) A béľlő számára a szeruőđés megkötésére a bérbeadói döntésről szóló értesítés
kéZhezvételétol számított 15 munkanapot, kozjegyzői okiratba foglalt egyoldalú
kötelezetts égvái|a|ő nyilatkozat megtételére további 5 munkanapot magában foglaló határidot
kell szabni, amelyet a kijelölt bérlővel közölni kell. A bérbeadónak a bérlő kijelĺiléséľől szóló

bérlővel közcjlt jognyilatkozatáłloz való kötottsége a szerzódés megkötéséľe
meghatározott határidő Lejáttáig tart. A hatfuidő akézhezvételt követő munkanapon kezdődik
és az azt kovető tizenötödik munkanapon 12 óľakor jált |e. A szerződéskötési hatáĺiđot a
bérbeadó szervezet a bérlő kéľelmére egy alkalommal 20 ĺappal meghosszabbíthatja, amely
időtartam, mind a szerződés a|áírására, mind a kozjegyzői okirat aláírására vonatkozó
időtartamot magáłbaĺ foglalja. További hosszabbításról a hatáskörrel rendelkező bizottság
jogosult dönteni.
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(2) A béľIő kijelölésérőI töľténő értesítésnek figyelmeztetést kell tartalmaznía, hogy ha a
kijelolt személy a bérleti szerződést hatáľidőben nem köti meg, vagy a bérleti jogviszony
Iétľejöttének feltételeként előíĺt a közjegyzői okiratot határidőben nem írja aIá és adja át a
bérbeadó szervezet tészére, a bérbeadónak a bérlő kijetöléséről szóló jognyilatkozatáŕroz va|ő
kötöttsége megszúnik, ezt kovetően a bérbeadó máľ nem koteles a béľleti szerződé,s
megkötéséľe.

TII. FEJEZET

A BÉRBEłnól laozzl.J'ltptulÁs SZABÁLYAI

A béľbead ői hozzájátľulás köztis szabályai

19. $ (1) A befogadáshoz, az a|béfletbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhez és a bérleti jog
őttruházáshoz való béľbeadői hozzájáľulás szabáiyaít a rendelet hatálybalépésekoľ máľ
fennálló és a rendelet alapjĺán kötött szerződésekľe egyaľánt alkalmazni kell, ha ahozzájáru|ás
iľánti kéľelmet a ľendelet hatálybalépése után teľjesztik elő a hatáskörrel rende|kezőbizottság
tészéte.

(f) A bérbeadói hozzájámlásről vagy armak megtagadásáról a hatásköľľel ľendelkező
bizottság dont.

(3) A béľbeadőihozzáĄárulás feltételeként kiköthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell:
a) aszeruódés módosításátólkezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
b) ha a szeruŕĺdés még nem tartalmaz ilyen kikötést, hogy a bérlő a bérleti díjat ajövőben _

évente január I-jétőI a KSH áł|ta]' az e|oző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex
mértékével - novelve fizetimeg.

c) a bérIő váIla|ja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat aláítását amennyiben
affa abéľleti szetzodés megkötésekor nem került soľ.

d) a mőtr befízetett óvadék feltöltését az újorĺran megállapított bérleti díj összegének
megfelelő mértékéig, vagy ha óvadék befizetéséľe korábban nem került sor, a 14. Š (3)

bekezdés szeľint óvadékot megfizeti.

20. $ (1) A bérbeadőihozzájámlásľól való nyilatkozat _ ab&Ió által haľmadik személlyel
kötött megállapodás alapjan _ a bérlő kérelméľe adható ki. A bérbeadói hozzáĄáru|ásró|
előzetes nyilatkozat is adható.

(f) A bérbeadói nyilatkozat kiadása előtt a bérlőtől és a béľbeadői hozzájárulással &intett
harmadik személytől nyilatkozatot keIl kérni, hogy vállalják-e a béľbeadó áItaI _ a felhívással
egyidej ríleg _ kcjzĺjlt feltételek telj es ítés ét.

(3) Ha a bérló vagy a hozzájáru|ással érintett harmadik személy a ľendeletben előít
nyilatkozatokat az eľre vonatkoző fe|szó|ítás átvéte|ét követő 5 munkanapon belül nem teszi
meg' a bérbeadói hozzájáru|ást meg kell tagadni.
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(a) Ha a bérbeadóíhozzájá'rulás alapján a bérleti szerzóđéstki kell egészíteni vagy módosítani
kell, illetve más, a béľleti jogviszonnyal kapcsolatos megállapodáśt kell kötni, a bérbeadói
jognyilatkozat akkoľ lép hatályba, ha e szerzőđés, módosítás vagy megállapodás a felek által
a|áftásra keľült. Erre a béľlő figyelmét a bérbeadói jognyilatkozatban fel kell hívni. A
bérbeadói nyilatkozat közlése soľán meg lehet hatá,,rozni azt aZ időtartamot, ameddig a
bérbeadónak a jognyilatkozatához va|ő kötöttsége fennáll. A bérbeadó jognyilatkozatáłtoz
való kötöttségének a határidejét a bér|o kérelméľe a bérbeadó s,",ve,et 30 nappal
meghosszabbithatja, amely további 30 nappal meghosszabbítható, ennek e|bítálására a
hatáskörrel ľendelkez o bizottságj ogosult.

(5) Ha a bérlő felhívás ellenére sem írja aIá a szeruődés-módosítást (kiegészítést), azt a
bérbeadói hozzájáru|ás kiadása iránti jognyi\atkozata visszvonásának kell tekinteni. Eľľe a
figyeImet írásban fel kell hívni. A béľbeadóihozzájárulás kiadására vonatkozó jognyilatkozat
visszavonása esetén a bérbeadói hozzájárulást vissza kell vonni, és erről a bérlőt éĺtesíteni
kell.

A béľletĺ jog átľuházáshoz és cseľéjéhezvalrő bérbeadói hozzájára|ás

21. $ (1) Bérleti jog átruházása és cseréje esetén, valamint béľlőtáľsi jogviszonynak a
jogviszony létrejottétő| szátmított 12 hónapon belül ttjrténő megszűntetése esetén a bérbeadó
szeľződéskötési díjat jogosult felszámítani, amelynek mértéke a bérleti jogviszony
feĺmállásának várható időtartama alapján kerül meghatáĺozásra. A díj méľtéke határozat|an
idejú szerződés esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, hatátozott idejű szerződés
esetén pedig a bérleti jogviszonyból még hátta|évó, minden megkezdett év után egy havi
bérleti díjnak megfelelő ĺisszeg. A szerzodéskötési díj a bérlőnek nem jár vissza, azt abér|eti
jogviszony megsziĺnésekoľ sem kell visszafizetni. A szerzőđésktjtési díj méľsékléséről és
elengedéséről a hatáskörrel rendelkező bizottság j ogosult donteni.

(2) Cseľeszerződés alapján azíjbérlővel_ a bérbeadói hozzáĄátĺu|áts kiadása érdekében vállalt
feltételeket nem számítva _ ugyanolyan tartalmlí szerződés kĺjthető, mint amilyen az
onkoľmrányzat tulajdonában álló helyiségre a korábbi bérlővel fennállt. A bérlőnek a 17. Š (a)
bekezdésében foglalt kozjegyzoi okiratot alá kell íľnia, amennyiben az a bérlęti jogviszony
létľej öttének feltételeként e|őírt.

(3) Bérleti jog átruházása, cseréje, bérlőtársi jogviszony létesítése esetén a béľleti szerzodés
megkötéséig az eredetibérIő felel a helyiségbérlettel felmerülő kötelezettségek teljesítéséért,
a bérbeadó ny Ilatozata nem eredmén y ezi a bérleti j o gvis zony módos ítás át.

A befogadáshoz és az albéľletbe adáshoz való bérbeadóĺ hozzájáru|ás

22. s Q) A befogadáshoz és az a\bérletbe adáshoz (a tovőlbbiakban: albéľlet) való bérbeadói
hozzájaruLásban ki kellkötni, hogy a szeruódés megszűnése esetén a befogadott személy vagy
az albér|o a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül kotelęs kitiríteni. A
helyiség béľleti đíjára vonatkozóan az a|bétlő részéte készfizeto kezességet kell kikötni. Elő
kell írni 17. $ (4) bekezdésében meghatáÍozott kozjegyzőĺ okirat a|áírását, amennyiben az a
béľleti j ogviszony létrej öttének feltétele.

(f) A hozzájára|ásban ki kell kotni, hogy ha a bérleti szeruődés cserehelyiség biztosítási
kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség megfelelóségéné| kizáróIag a bérlő vehető
figyelembe.
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(3) A hozzájániás feltételeként ki kell köti, hogy ha a bérleti szerződés abér|ĺ5 halála miatt
'sztĺnik meg, az albérlő és a befogadott személy a bérleti jogviszony folytatásrára nem jogosult,
kivéve, ha olyan személy befogadása ttjrténik, aki ; Ĺtv. a|ápján a béľleti .;ogviszony
folytatásáľa j ogosult.

(1) A helyiség albérletbe adásáůtoz akkor |ehet hozzájrárulni, ha a bérlő az albéfletbe adás
idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albér|etbe adott helyiségrészre eső emelt béľleti díjat,
amelynek összegét _ a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa között _ a hatáskörrel
ľendelkező bizottság határozza meg.

(5) Az üzletközpont cé|jfua használt bérlemények esetében az a\bér|etbe adáshoz való
bérbeadói hozzáłjáru|átsnak nem feltétele, hogy a béľlő a (4) bekezdés szerinti emelt béľleti díi
megfizetésére kcitelezettséget vállaljon.

IV. FEJEZET

A BÉRLE T| szľ,BtzolÉs vĺóoosÍľÁs,ł.

A béľbeadó jogköľ gyakoľlása

23. $ (1) A jelen fejezetet a szeruődés módosításának azokra az eseteire kell alkalmazni,
amikor nem bérbeadői hozzájLárulás (III. FEJEZET) miatt torténik a szerződé,s módosítása,
ftiggetlenül attól, hogy a módosítást melyik fél kezdeményezí. Ezen esetekben a bérleti
szerzőđés módosítása a szerződő felek jogait és kĺjtelezettségeit nem érinti, csupán a
szerződésben szeľeplő adatok változnak.

(2) Ha a szerződés a bérbeaďői hozzájárulás megadásával egyidejűleg, de a béľbeadói
hozzáĄőĺulástól fuggetlenül is módosításľa kerül, abérbeadőihozzájárulásról való döntésre és
a szeruődés módosítására vonatkozó szabályokat együtt kell alkalmazni.

(3) A jelen fejezetet a rendelet hatá|yba lépésekoľ fennálló, és a rendelet alapján kötött
szerzodések módosításár a egy ar ánt alkalmazni kell.

(4) A szerzőđés jelen fejezet szeľinti módosításáró|, javításáról a bérbeadó oldaláľól a
béľbeadó szerv ezet jogosult eljáľni, az a|ábbi esetekben:
a) a béľbevevő szetvezet átalakulása (ogutóddal való megszűnése, trársasági forma

változás), név-, székhely-, telephely-, ügyvezető személyének vá|tozása, magá,nszemé|y
adataib an b ekövetkez ett v á|to zások, és e g yéb adatv á|tozáls ok es etén,

b) a bérleti szeľződésben lévő hibák, elíľások kijavítása esetén.

f4. E G) A bérlő bérleti szerzőđés módosítására irányuló kezdeményezése esetén báľmelyik
következő kizárő feltétel megsziĺnésének hitelt érdemlő igazolásáig béľbeadói oldalról a
szerzóđés jelenfejezet szerinti módosításáról nem lehet megáIlapodni. Kizáľ:ó feltétel, ha:
a) a bérlőnek az onkoľmányzatta|, a vagyonkezelóvel, vagy a bérbeadó szeruezetteI

szemben báľmilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal összefĹiggő lejráĺt
tartozőłsa van, amíg a bérlő a tartozását járulékaival együtt nem fizeti meg, vagy nem
állapodik meg a lartozása megfizetésének átütem ezésérőI,

b) a bérleti szerzőđés módosítására irrányuló kezdeményezésbérbeadó á|ta|ikézhezvételekot
a szerződés a bérbeadó részéró| báľmilven okból máľ felmondásra került.
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c) a helyiséggel kapcsolatban peres eljárás van folyamatban,
d) a szetzőđés módosításáľa irányuló kezdeményezéséig az onkormányzat nevében eljáľó

bérbeadó éslvagy a vagyonkezelő a helyiséggel, vagy a helyiségben végzett
tevékenységgel kapcsolatban a bérleti jogviszonnyal összefüggő kotelezettségének
teljesítésére felszólította, amíg ennek abér|ő nem tesz eleget.

(2) A bérleti szeruődés módosításiáról való bérbeadói megállapodás feltételekhez köthető.
Különösęn _ de nem kizánó|ag_ a béľlőnek vállalnia kell, hogy:
a) aszeruođés módosításától kezdve megfizeti az rijonnan megállapított béľleti díjat,
b) ha a szerződés nem tarta|maz ilyen kikötést, a bérleti díjat ajöuőben, évente januáľ 1-

jétő| a KSH által az e|ózo évre vonatkozőrl kozzétett fogyasztói árindex mértékével
nĺĺvelve fizetímeg,

c) abérlő vállalja a 17. $ (4) bekezdésben fogIalt közjegyzoi okiľat aláírásáłt amennyiben az
a bérleti j o gviszony létrej öttének feltételeként elő írt,

d) kíegészíti az ővadék ĺisszegét a 14. $ (3) bekezdés szeľint.

A helyÍségben végezhető tevékenység módosítása

25. ź Az onkoľmanyzat a tevékenység megváltoztatásáná,| (módosítás áĺáI, kíegészítésénéI)
sem válla|hat szavatosságot, hogy bértő a helyiségbeÍL aZ áita|a kívánt tevékenységet
folýathatja.

A béľbeadás időtaľtamának módosítása

26. $ (1) A rendelet hatályba lépésekor már fennál|ő, hatátozatlan időre sző|ő szerződés a
bérlő íľásbeli kezdeményezésére a 12-13. $-ban foglaltak, illetve a rendelet 2. számú'
mel léklete a|ap1án módos ítható.

(2) Nem lehet a IV. FEJEZET szerint a bérbeadás időtartamát módosítani, ha a főváľosi
építési keretszabá|yzat, fővárosi településszerkezeti terv, főváľosi szabályozási keretterv,
keľületi építési szabáIyzat, kerületi szabá|yozálsi teľv (ľészletes rendezési terv), vagy már
kiadott építésügyi hatósági hatálľozat éľtelmében a helyiség (a helyiséget érintő épĺiletrész)
áta|akításátra, lebontás źtta vagy ľendeltetésének megv áItoztatásátta keľĺil sor.

27. $ (1) A szerzodés módosításáról való megállapodás feltétele az is, hogy ab&|ő elfogadja
a módosított béľleti szerzódésben is ľögzíteĺdő azonkikötést, hogy:
a) a határozott időtartamúľa módosított szeruódés az abban hatálrozott idő lejárta előtt is

megszűnik, ha az onkormányzat a helyiséget nem <jnkormányzati tulajdon esetén az
onkormányzatokra érvényes jogszabályban megllatáĺozott mindenkori kisajátítási
jogcímek a|apján kisajátíttathatná', fe|téve, hogy a Kt. azon cél megvalósításáról már
döntést hozott, ame|yhez a helyiségre sztikség van,

b) ahatározott időtartamúra módosított bérleti szerződés megszúnik akkor is, ha a helyiség
(a helyiséget érintő épĹiletrész) áta|akításźÍa, lebontására vagy ľendeltetésének a
megváitoztatására az onkormőnyzatjogerős és végrehajtható hatósági eĺgeđélý kapott,
vagy az onkoľmanyzat jogszabáIy vagy a jogszabá|yon alapuló hatósági hatfuozat
alapján köteles a helyiséget harmadik személynek átadni,

c) a bérbeadó a szeruődést a bérlőnek felróható okból, az Ltv. f4. g (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a béľleti szeruődésbeĺrcgzített esetekben felmondhatja,

d) a béľbeadó a szeruődést felmondhatja, ha a bérlő a szerződés módosításáról szóló
megállapodás megkötés e érdekében váll alt kötelezetts égét rlem telj es íti,
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e) a helyiség felújítása esetén _ a bérleti jogviszony szünetelése idejére _ a béľlő részéte
cs erehel yi s é get bizto sít,

Đ bérlőnek alá kell írnia a 17. $ (4) bekezdése szerinti kozjegyzłiiokiratot, amennyiben az a
bérleti j ogviszony létrej öttének feltételeként eLőírt.

(2) Ha a szerzodés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelött okból szúnik Íneg, az
onkormányzat ugyanolyan időtartamľa, 

'..i''t 
amerĺryĺ még a me gszuno bérleti s,e,iődés

határozott idejéből hőÍta vaĺ, a bérelt helyiséghez hasonló adottságú helyiséget ad bérbe a
béľlőnek, a megszún(5 szerzódésben foglaltakkal éľtelemszerúen azonos feltételekkel.

(3) Ha a szerzodés a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelolt okból szűnik meg és a bérelt
helyiséghez hasonló adottságti helyiség nem állna rendelkezésre és a bérlő elfogadja - vagy a
béľlő kéri , aZ onkormrányzat a bérelt helyiség ingatlanforgalmi éľtékbecslő á|tal
meghatiírozott bekĺjltłjzhető forgalmi értéke a|apjan megállapított ellenéĺékének időarányos
(a még hátra|évő bérleti időre számított) részétfízetí meg a bérlőnek.

(a) Ha a f6. š (1) bekezdése alapján módosított szerződéssel éľintett helyiségre vagy a (2)
bekezdés a|apjan bérbe adott helyiségre fennállő szerzod,és a szeruődésben rcgzítetthatározott
idĺĺ lejáľta miatt szűnik meg, a bérlő kezdeményezésére a béľbeadó legfeljebb 15 újabb évre a
bérlőnek adja bérbe a helyiséget, ha:
a) a béľbeadó helyiséget ismét béľbeadás útjan kívánja hasznosítani,
b) a béľlőnek szerződés megszűnésekoľ nem volt lejárt bérleti díj vagy kĺlzüzemi díj

tartozása.

(5) Ha a bérbeadó a szerzodés megszűnését követően dönt a helyiség bérbeadás útján való
hasznosításáról, a bérlőnek a szerzodés megszűnése előtt bejelentett ígényére a haľmadik
személytől kapott ajanlatot abér|o részéte meg kell kiildeni, s ha a harmadik szemé|y által
adott vagy elfogadott feltételek teljesítését vállalja, a volt bérlővel kell a béľleti szeruodést
megkötni.

(6) A bérbeadónak és a béľlőnek a fennálló szeľződéssel kapcsolatos megállapodásá't, a
bérbeadó engedélyét és a bérbeadói hozzájárulást, valamint aĺľrak feltételeit a szerződésben
módosítással, illetve kiegészítéssel ľögzíteni kell.

A szerződés módosításának írásba foglalása

28. $ (1) A szerződés módosítás akkor írhatő aIá, ha abér|o a rendeletben, illetve a bérbeadó
döntésében foglalt fizetési kötelezettségét az onkormányzatta|, a vagyonkeze|őve|, a

bérbeadó szetvezettel szemben teljesítette és azt hitelt érdem|óenigazo|ta.

(f) Ha a bérleti szerződést ki kell egészíteni vagy módosítani kell, illetve más, a bérleti
jogviszonĺlyal kapcsolatos megállapodást kell kötni, a béľleti szerzodés kiegészítésére,
módosítására, a megállapodás megkötésére a 18. $ (1) bekezdése szerinti hatáľidőket kell
a|ka|mazní' amelyet a bérlővel közölni kell.

(3) Ha abérló felhívás ellenére sem írja a|á abérLetí szerződés módosítást (kíegészítést), azt a
a szęrzođés módosítására vonatkozó jognyilatkozata visszavonásának kell tekinteni. Eľľe a
figyelmét írásban fel kell hívni. A szerződés módosítására vonatkoző jognyí|atkozata
visszavonása esetén szerzőđés módosításával kapcsolatos bérbeadói nyilatkozatot _ ideértve a
bérbeadó szetvezet nvilatkozatát is _ vissza kell vonni. és erľől a béľlőt értesíteni kell.
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l. számú melléklet

ľIatár ozott ĺdej ű béľletĺ szeľződés meghosszabbítása

29. $ Határozott időre kötött béľleti szerződé,s meghosszabbításárajelen rendeletben foglalt
feltételek alapjarl a bérbeadó szervezet jogosult abban az esetben, ha a bérlőnek nincs az
onkoľmányzatta|', vagyonkezelővel, bérbeadó szewezettel szemben fennálló tartozása. Ebben
az esetben a bérlő a Leifuó bérleti szerzóđésben foglalt azonos feltételek (bérlo, bérlęti
jogviszony időtaľtama, bérleti díj méľtéke, tevékenységi köľ) meIlett jogosult a bérleti
szerződés meghosszabbításálra. Az onkormányzatta|,bérbeadó szervezettel szemben feĺlĺrálló
tartozásnak minősül a bérleti díj hátralék rendezéséte kötött rész|etfizetési megállapodás is.
Ettől eltérő esetben a bérbeadóijogokat gyakorló hatáskoľľel ľendelkező bizottság dönt.

V. FEJEZET

A sZE,RlZooÉ s ME Gs ZÚNE sÉnn voNAT K ozo E GYES S ZAB ÁL Yo K

Másik helyĺség béľbeadásáľa és a pénzbeli téľítésľe vonatkozó szabályok a szeľződés
köztis megegyezéssel töľténő megszüntetése esetén

30. $ (1) A szerzodés közös megegyezéssel tĺjrténő megszüntetéséről, és emiatt másik
helyiség bérbeadásáról vagy pénzbeLi térítés fizetésérő| a hatásköľľel rendelkezó bizottság
dönt.

(2) A HVT területén lévő helyiséget kivéve, az (1) bekezdés szerinti megállapodást akkoľ
lehet megkötni, ha a helyiségre haľmadik személy ajanlati kötottségét is tarta|mazó
tulajdonszerzési vagy bérbevételi szándékot jelentett be, továbbá ha a helyiségľe az
onkormányzat źltal kötött szerzodés teljesítése miatt, vagy aZ onkoľmányzat koltségvetési
szerve' a többségi tulajdonában álló gazdasági társasága áita| el|áftottközszo|gáltatások céIjára
van sztikség.

(3) Nem kell alkalmazni a (2)bekezdést, ha a bérlő a szerzódés közos megegyezéssel töĺténo
megszüntetése miatt csak másik helyiséget kér, vagy ha abér|eti jogviszony megszi.intetéséért
ab&|ő részére téľítést azértnemkell fizetni, mert abéflő az onkormányzat felé fennálló _ e
rendelet hatályba lépése előtt felhalmozott _ taÍtozása a bérlőnek egyébként járó ellenéľtékbe
beszámításra kerülhet. Más beszámítást a hatásköľrelrendelkezőbizottság engedélyezhet.

(4) Ha a (z)-(3) bekezdés szerint szetződés kozös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén ellenéľték fizetheto, az onkormányzat a helyiség értékének legfeljebb100 százaIékáig
terjedő összeget fizethet a béľlőnek.

(5) Ha a (2)-(3) bekezdés szerint szerzodés kozös megegyezéssel tciľténő megszüntetése
esetén ellenérték fizethető és a szerzodés megszüntetésével éľintett valamint az ezze|
egyidejűleg bérbe adandó másik helyiség értéke kozött különbség van, az (1) bekezdés
szeľinti megállapodás kiterjedhet arrais, hogy az onkormáĺyzat a különbözetet megfizeti.

(6) Ha a szerzodés megsziĺntetésével érintett, valamint az ezzeL egyidejűleg a bérbe adandó
másik helyiség értéke közötti különbség abérlo javálra á|| fenn, az éĺtékku|<jnbĺjzetet köteles
az onkorm ány zatnak me gfizetni.
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1. SZámú melléklet

Másik helyĺség béľbeadásáľa és a pénzbeli térítésre vonatkozó szabályok a béľbeadó
ľendes felmondása esetén

31. $ (1) A hatáskönel rendelkező bizottsáłg a bér|ő (ogszenĺ használó) elhelyezésére
vonatkozó önkormĺínyzati kotelezettsé,g esetén, cserehelyis ég biztosítása helyett pénzbeli
téľítés megfizetésére is ajanlatot tehet a bérlőnek.

(2) Apénzbe|itérítés méľtéke ahelyiség értékéneklegfeljebblOO száza\ékáig terjedhet.

(3) Ha a cserehelyiségre jogosult a pénzbe|i tórítésre nem taľt igéný, tészéte cserehelyiséget
kell bérbe adni.

G) Ha a szerződés megszüntetésével éľintett, valamint az ezzel egyidejűleg bérbe adandó
másik helyiség értéke között külonbség vafl, aZ onkoľmányzat a bérlőnek a különbözetet
megfizeti.

(5) Ha a szeĺződés megszüntetésével érintett, valamint az ezzelegyidejűleg béľbe adandó
másik helyiség értéke közötti különbség a béľlő a javára ál1 feĺm, az értékkulönbözet
onkormányzat jav ára történő megfizetését igényelni kell.

32. $ A 30.-31. $ szerinti összeget a birtokbaadás napjan kellmegfizetni.

A béľleti jogvĺszony megszűntetése ľendkívtili felmondással

33. $ (1) A bérlőnek felróható okból a béľbeadó az Ltv. f4. $ alapjan felmondja a béľleti
szerzőđést.

(2) A béľlőnek felľóható okból fel lehet mondani a béľleti szerzőđést akkor is, ha a bér|ő a
helyiséget a bérbeadó felhívása ellenéľe sem haszná|ja és a helyiségben úgy szünteti meg a
tevékenységét, hogy előzetesen a bérbeađőval nem állapodik meg a bérleti jogviszony
szünetelésérő1.

(3) Felmondás előtt a bérlőt az Ltv. 25. $-ának éĺtelemszeriĺ a|ka|mazásáxal _ hatfuidó
kitűzésével _ fel kell hívni a helyiség rendeltetés szeru haszná]atáta.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alól a hatáskorrel rendelkező bizottság adhat felmentést.

34. $ (1) A béľleti jogviszony folytatására voĺatkoző szabá|yok a bérbeadó felmondása
esetén:
a) Amennyiben a felmondást követően, de még a bérleti jogviszony ferľrállása aIatt abérlo

megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmeľült valamennyi
költséget rendezi a bérbeadónak, a bér|o kérésére a bérbeadó szetvezet a bérleti
j ogviszony felmondását visszavonhatj a.

b) Ameĺmyiben a feImondást követően, a bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő
megszünteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcsolatban felmerült valamernyi
költséget rendezi a bérbeadónak, a béľlő kéľés ére az új bérleti jogviszony létrehozásfuő| a
béľbeadó szewezet javaslata alapjźn a hatáskörrel ľendelkezobizottsźtg jogosult donteni.
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l. számú melléklet

c) A bérleti jogviszony felmondását követően új bérleti szerzódés nem létesíthető azzaI,
akinek bérleti jogviszonya, bérleti díj tartozás renđezését követően egy alkalommaI már
he|yteáL|ításra került. A hatásköľľel rendelkező bizottsátg kérelemľe, egyedi mérlegelés
aIapjáĺ dönthet új bérleti jogviszony létesítéséľől.

VI. FEJEZET

A IIELYISÉc Áľ.łoÁs,ł..ł. ľÉru,oľEK Es vIssZAvÉTELE

35. $ A helyiség bérlőnek va\ő átadálsával és bérlőtől való visszavételével kapcsolatos
teendőket a bérbeadó szeÍv ezet végzi.

36. $ A helyiség bérllő ńszére töľténő átadásakoľ jegyzőkönyvet kell felvermi, amelyben
rögzíteni kell, a helyiség műszaki áů|apotźra és ľendeltetésszenĺ haszĺáiatra' alkalmass ágára
vonatkozó megál|apításokat. A helyiség beľendęzéseiľől és egyéb felszerelési tfugyairóI leltárt
kell felvenni. A jegyzőkcinyv és a leltáľ a bérleti szerzódés mellékletét képezi. A jegyzőkönyv
és a leltáľ felvételére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a helyiség
bérbeadónak való visszaadása esetében is.

37. $ (1) A béľlővel a helyiség béľbeadónak való visszaadásakoľ a közszolgáltatók legutolsó
havi számlájának (fizetési éľtesítésének) vagy igazo|ásának bemutatásźtva|bizoĺyítatni, hogy
a közszolgá|tatők és a társasház _ felé nem áI| fenn tartozása. Ha bérlőnek a
kozszolgźltatőWa társasház felé vagy a bérbeadó fe|é taĺozása á|| ferm a helyiség vissza
adásáľól készült j egyzőkönyvbe ľögzíteni kell.

(f) Ha béľlő taĺtozását a béľlőnek az onkormáĺyzattő| játő térítésből nem lehet levonni, a
bérlővel szemben a béľbeadó igényét a helyiség visszavételét követően jogi úton
érvényesíteni kell.

(3) Ha a a bérlő (helyiség haszná|ó) ha|á|át követően nem kerĺil sor a helyiségbérleti
jogviszony folytatására, az oľoköst fel kell szólítani a helyiségben található ingóságok
elszáILításálra, és a helyiség kiürített állapotban lévő, 90 napon belül töľténő
visszaszo1gá,|tatásfua. Ha az öľökös személye a halálesetet követő 90 napon belül nem kerül
jogeľősen megái|apításľa, vagy az örĺjkös a helyiséget nem adja át üresen, a bérbeadó
szetvezet az örökös költségére az ingőságok erejének éĺtékéig gondoskodlk az ingőságok
megfelelő ľ aktá.ľ o zás źlr őI.

YII. FEJEZET

ĺzÉpuĺET És A HELYIsÉc rnľľTARTÁsA

38. $ (1) Az onkormányzat külön szerzódés keretei között a vagyonkezelő útján
gondoskodik, hogy a bérlőnek helyiség a megfelelő beľendezésekkel együtt a bérleti
szerzőđésben meghatfuozott feltételekkel és időpontban kerüljön átadásra, kivéve ha a
bérbeadás során olyan megállapodás születik, hogy a helyiségeÍ. abérlo teszi rendeltetésszeriĺ
haszná|atra alkalmassá és látja el a megfelelő beľendezésekkel.

(z) A béľlőnek kell gondoskodnia a helyiségnek a tevékenysége céIjfua t<iľténő alkalmassá
téte|éÍo|. Az ehhez szĹikséges ĺisszes hatósági engedélý és a táľsasházhozzáĘáłruIásáLt abéÍlő
köteles beszerezni.
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l. számú melléklet

(3) A bérlőnek kell gondoskodnia a helyiség homlokzatának karbantartásárő|, a helyiség
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a kaľbantaľt ásfuő|, relĺ3ĺtĺśarol,
pótlásáról, illetőleg cseréj éről'

(4) Az onkoľmányzat avagyonkezelő útján ellenőrzi abér|őikötelezettségek teljesítését.

A helyĺség rende|tetésszeľĺĺ használatľa alkalmassá tétele, átalakítása, koľszeľiĺsítése

39. $ (1) A hatáskörrel ľendelkezo bizottsźłg hozzájáruLásával a bérlővel megállapodás
köthető, hogy a bérlő teszi a helyiséget ľendeltetésszeľű haszĺáia.ľa alkalmasiá' illetve
átalakítj a, b ő víti, kors zeriis íti.

(2) A béľlő kérelmére, a hatáskörrel rendelkező bizottság hozzájlírulásával a helyiség
bővítésére szomszédos, azza| műszakilag egyesíthető használaton kívüli szĺikséglakás,-neň
lakás céljríľa szo|gálő vagy a bérlők egyhangú lemondása _ tfusasházban a ktĺzgytílés ilyen
értelmű hatáľozata _ esetén a közĺjs haszná]atú, helyiség felhasználható.

(3) A bérlőnek vállalnia kell a megnövekedő alapterületre vonatkozó helyiségbét, továbbá a
műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos hatósági eljárást és a munkálatok költségeit.

(4) A munkálatok megkezdése előtt a hatóságok és a társasház engedélyét be kell szerezni,
amelyhez bérbeadó nevében a tulajdonosihozzájárulást a Polgármesteľ adja ki.

(5) A béľlővel bérleti előszerződést kell kötni a használatbavételi (feĺmmaradási) engedély
megadásáig, de legfeljebb 1 év határozott időre.

(6) Ha abérIő a műszaki egyesítésre _ az e|őszerződés megkötésétol számított 1 éven belül _
önhibáján kívüli okból nem kapott használatbavételí (fennmaradási) engedélyt, a
meghosszabbított építési engedély aIap1án _ legfeljebb annak ídotaĺtamára _ a béľleti
eIószerzodést meg kell hosszabbítani.

(7) Amennyiben a béflő a műszaki egyesítésľe áltadott helyiséget illetően az átadástőI
szőtmított 1 éven belül a munkálatokat nem kezđte el, vagy 2 éven belĺil nem kapott
haszná'|atbavételi (fennmaľadási) engedé|yt, az e|őszerződéshatźłIyźÍ veszti. Ilyen esetekĺe az
e|végzett munkálatok utáni megtérítési igéný a bérlővel kottjtt e|őszerzođésben ki kell zární.

(8) Az onkormányzat költsé gére torténo áúa|akítástől, korszerĺísítésľől a költségvetésben e
célra tervezett e|őírányzat terhéte a hatáskcjrľel ľendelkezo bizottság dĺjntése alapján lehet
megállapodni. A munkálatok bonyolításáľól a bérbeadő szetvezet gondoskodik. A
kĺiltségkeľet felhasználása soľán akozbeszerzés szabályait éľtelemszeľúen éľvényesíteni kell.

40. $ (1) A bérlő áital e|végzett munkálatokra vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a munkálatok által éľintett területek falakkal köľtilíľt és négyzetméterben meghatáľozott

pontos leírását,
b) az elvégzendő munkak pontos meghatározását, megnevezését, befejezésének határidejét,
c) az e|végzendő munkák kĺiltségeit és azok megfizetésének feltételeit' módját,
d) azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez sztikséges engedélyeket a bér|ő köteles

beszeľezni.
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l. számú me|léklet

e) a költségek megosztását a bér|ő és a béľbeadó között' amennyiben a koľszenisítés,
átalakítás keretében a béľlő a bérbeadóratartoző munkát is végez,

Đ a munkavégzéssel összeftiggoen a bérlő káľfelelőss égét, abérbeadóval és az épület többi
bérlőj ével, tulaj donos ával és has zn áirőjáv a| szemben,

g) szabźiytalan. illetve az eĺlgedé|yektől eltéľő kialakítás esetén a bérlőnek az eređeti állapot
szeľinti, vagy az errgedélyeknek megfelelő helyreállítási ktjteleZettségét.

(2) A költségek bérbeszámítás ítjáLn torténő megtérítése esetén a VIII. fejezet szerint kell
eljáľni.

(3) Az onkormányzatnevében a hatásköľľel rendelkező bizottság dontése alap1ana bérbeadó
szetvezet köt megállapodást a bérlővel.

VIIL FEJEZET

A BÉRBEszÁnĺÍľÁs

41. $ (1) Ha béľlő elfogadja a jelen fejezetben foglalt feltételeket és a hatáskörľel rendelkező
bizottság hozzájárul, a rendelet hatályba lépése után e|végzett munkálatok esetén a béľbeadót
terhelő munkálatok költségét a béľlő beszámíttathatja a helyiség bérleti díjába a bérbeadó
szeÍv ezettel kötött megállapodás alapj án.

2) A b érb eszźtmítás feltétele, ho gy:
a) a hatáskörrel ľendelkezo bizottsálg jőváhagyásáva| a béľbeadó szetvezet és a bérlő a

munkálatok műszaki taľtalmáról, a várható költségeiről, a beszámítható költségek
legmagasabb mértékéről és időtartamźĺrő|, valamint munkálatok elvégzésének
hatáľidej éről írásban megállapodj anak (a tovább iakb an: megállapodás )
az épĺileten végzenđő munkálatokhoz a közös képviselő vagy a tfusasházi a|apítő okiľat
ilyen értelmű kik<jtése esetén atársasházi közgyilés is járuljon hozzá,
a hatósági engedélyhez kötött munkálatokĺa jogerős és végĺehajtható építési(létesítési)
engedély alapján kertiljön sor, s a hasznáiatbavételi engedélyt is megszerezzék, ha
engedélyköteles munk árő| v aĺ szó,
a bérbeadó és a bérlő megállapodásálban rogzített munkálatok a megál|apodásban
meghatározotthatáltídőben teljes egészében és szakszeľiíen elkészüljenek,
a bérlő a b&beszámításnál figyelembe vehető kĺiltségeinek indokolt felmertilését hitelt
éľdemlően igazo|ja,
a béľlőnek a munkálatokľól való megállapodáskor az onkormányzatta|, vagyonkezelő,
bérbeadó szervezettel szemben semmilyen jogcímen nem ál1 fenn lejárt bérleti díj vagy
kozljzemí đíj hátt a|éka,
a bérlő költségéľe soľ került a munkálatok e|végzése után fizetendő béľleti díjat is
taĺtaImaző bérleti szerződés végrehajtási zźtradéI&al e||átható kozjegyzoi okiratba
foglalására,ha a béľleti szerződés egyébként nem keľült a 17. $ (4) bekezdés szeľinti
kozjegyzői okirattal kiegészítésľe,
a béľlő abérleméĺyben elvégzett munkálatokat továbbszámlázza a bérbeadó tészére. A
bér|ő által kiállított általános forgalmi adó mentes szálm|a esetén abétbeszáłmítás a béľleti
díj nettó összegével szemben lehetséges.
amermyiben abérIő jogszabá|y eľejénél fogva nem állíthat ki számlát, űEy a teljesítést az
álta|a készített, és a vagyonkezeló álta| |eigazolt teljesítési igazolással kell a szám|át
helvettesíteni.

b)

c)

d)

e)

Đ

s)

h)

i)
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1. számú melléklet

(3) A bérbeszámításról sző|ő megállapodásban ki kell kötni, hogy:
a) a megállapodásban rogzített feltételek megszegése esetén a bér|ő a bérbeszámítási

igény ét nem éľvényes ítheti,
b) a bérlőnek a munkálatok befejezésére megá|Iapított hatáľidő \ejártát kĺjvető 30 napon

belül igazolnia kell a munkálatokľa fordított ígazoLt k<iltségeinek és a beszámíthatő
összegnek améŕtékét, be kell szercznie a szĺikséges hatósági engedélyeket (vagy legalább
igazo|niakell az engedély irránti kérelem benffitását),

c) ha a munkálatok műszaki taľtalma és költsége előre nem látható műszaki-építészeti
probléma felmeľülése miatt meghaladja a megállapodásban rogzítetteket, a
többletköltségek csak akkor éľvényesíthetők, ha eľľől a bérlő és - a hatáskörrel
ľendelkező bízottság előzetes jóváhagyásával a béľbeadó szervezet előzetesen
megállapodtak,

d) ha a bérbeszátmítás útján éľvényesíthető béľlői ráfordítások mértékének megállapítását
követően a helyiség utáni bérleti díj tartozás mértéke eI&i a három havi _ ténylegesen (a
bérbeszámítás hiányában) fizetendő _ bérleti díjat, a még fennmaradt beszámítandó
összegľe a bérbeszá,mítás lehetősége megszúntethető, s a bérlő álta| a még fennmaľadt
cisszegre igényelhető beszámítást vagy a báľmilyen jogcímen való megtérítést a
hatásköľrel rendelkez o bizottságjogosult elbíľálni.

(4) Bérbeszámítási megállapodás nem kĺithető a béľleti jogviszonyt meghaladó időtartarnra.
A bérbeszámítás űtján érvényesítheto tényleges (igazo|t) költségek megá|Lapítását, illetve a
megállapodásban szereplő munkák elkészültének ańlnyátt, a munkák készre jelentését
kovetően tartandó múszaki áLtadáLs-áLtvételen felvett jegyzőktinyvben a bérbeadó szervezet
határozza meg. Bérbeszálmításta csak a megállapodásban rogzített tételek esetében van
lehetőség - amennyiberl azok megfelelő minőségben, hatáľidőre elkészültek _ legfeljebb a
megállapodásban rogzített keretösszeg eľejéig. Amennyiben valamelyik munka nem készül el,
vagy hibás, késedelmes teljesítést rögzítenek az áLtvéte|i jegyzőkönyvben, a bérbeszálmítás
összegét az eI nemvégzett, vagy hibás teljesítés értékéve| cscjkkenteni kell.

42. g (I) A bérleti díjbabeszámítható költségeket úgy kell meghatátozni és havonta levonni a
bérleti díjból' hogy a munkálatok e|végzése utźn fizetendő béľleti díjba beszámíthatő
koltségek a munkálatok befejezésétőI szátmítva - ha a hatáskörrel rendelkező bizottság
másként nem dönt _ az a|ábbiak szerint téľüljenek meg a béľlők szálmźra, figyelembe véve,
hogy a megáIlapodás időtartama nem taľthat tovább a bérleti jogviszony |ejfuatáná|:
a) gazdasági táľsaság és egyéni váIla|kozó béľlő esetében legfeljebb 4 év alatt
b) magánszemély bérlők esetében legfeIjebb 3 év alatt.

(2) Bérbeszámítási megállapodás így is megköthető, hogy abérIo áita| végzett munkálatok
ellenértéke nem a bérleti díjban, hanem a helyiség megvásźrIása során a véte|árből kerül
levonásľa úgy, hogy a beruhá,zálsok értékét az avulással csökkenteni kell. Az I|yeĺ módon
kötött megállapod ással az onkormányzat nem vállal kĺjtelezetts éget a helyiség eLadására.

(3) A bérbeszámítást a számviteli és adójogszabályok betartásá*al kell végľehajtani.

(4) Ha a b&|ő bérleti jogviszonya a beszámíthatő kĺiltségének bérbeszźtmítás útjan való
megtéľülése előtt megszűnik, a helyiség bérébe még be nem számított ĺisszegre a volt bérlő
vagy jogutódja nem tarthat igényt, kivéve ha a bérleti jogviszoný rendes felmondással a

béľbeadó sztinteti meg vagy a béľleti szeruőďés megszüntetésre közos megegyezéssel a
béľbeadó kezdeménvezéste került soľ.
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l. Számú melléklet

(5) Ha a béľleti jogviszony azéĺt. szílnk meg, meľt a bér|ő a helyiséget megvásárolja, az
éttéknövelő bentházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek eladäsáról
szóló onkormáĺyzatí ľendelet szeľint kell eliárni.

IX. FEJEZET

A BÉRLETTEL KAPcSoLATos EGYÉB SZABÁLYoK

Béľlőkijeliilési jog biztosítása

43. $ (1) Bérlőkijelölési jog biztosításáróI _ péĺzbe\i térítés ellenében _ és az erről szóló
megállapodás feltételeiről a hatáskorľel rendelkezo bizottság dĺint. A megállapodásban
részletesen kell szabályozni a bértőkijelölésľe jogosult, a bérbeadó és a kijelölt bérlő jogait és
kötelezettségeit, valamint a bérlőkijelölési jog gyakorolhatóságának számáĺ. A jogosult magáú
is jelölheti béľlőnek.

(f) A pénzbeli térítés nem lehet annál kevesebb, mint a helyiség bekoltözhető foľgalmi
éĺtékének ÁFÁ-val nĺjvelt cjsszese.

A béľbeadó képviselete

44. $ (1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a döntés a Képviselő-testületľe, a hatáskörrel
rendelkező bizottságra tartozk, a jogvitában az onkormányzat képviseletének ellátásarő| a
Polgármester gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat és a bérbeadó szervezet közötti megbízási szerződés keretei k<jzött a
bérbeadó szervezet jogosult a bérbeadói jogok éľvényesítése érdekében fellépni és
gondoskodni a jogvitás ügyek viteléről. Az álta|a megbízott jogi képviselők _ amerľryiben az
onkormányzat képviseletére a polgríľmester meghata|mazta őket _ az onkormá,nyzatot
képviselik.

(3) Azon helyiségek esetében, amelyeknél a bérbeadói feladatokat aZ onkormiínyzat
költségvetési szerve látja eI, éľtelemszerűen a költségvetési szerv végzi azokat a feladatokat,
amelyeket más helyiségek estében a bérbeadő szervezet|át eI.

Részletfizetés és kamat

45. $ (1) A bérbeadő szervezet abéflő, a volt bér|ó, a bérleméný jogcím nélkül haszĺá,Ió
lejáľt esedékességű tartozása rendezéséte kérelem a|apjőn az 1959. évi IV. tcirvény (Ptk.)
szeľinti pénztartozáts esetére jráró kamattal terhelt rész|etfizetést engedélyez, amennyiben a
kérelmezőnek 5 éven belül nem volt nem teljesített ńsz|etfízetési megállapodása. A
kérelmezo a teljes lartozásnak minimum f5 %o-át a megállapodás megkötésekoľ egyösszegben
köteles megfizetni, a vá|Ia|t részletťlzetés legalacsonyabb ĺisszege 10.000,- Ft/hó lehet. A
részletfizetés feltételeiĺő|, atartozás megfizetésének źttitemezésérő|, illetve a kamat
mérsékléséről' sző|ő megállapodást a bérbeadó szewezet kĺiti meg.
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1. számú meIlék|et

(2) Ferľrálló bérleti jogviszony esetén a részletfízetés időtaĺtama a bérleti jogviszonyból még
hátralévo időľe, de legfeljebb 24 hónapľa szólhat. Ez esetben ab&|o köteies vállalni, hogy á
havi törlesztő részletek befizetése mellett az esedókessé váló havi béľleti díjat is megfizeti.

(3) Ervényes bérleti szeľződéssel nem rendelkező adós kérelméľe engedélyezett rész|etfizetés
időtartama legfeljebb 24 hónapra szólhat. A béľleményt jogcím nékfu haszná|óköteles
vállalni, hogy a havi tĺirles ztł| részletek befizetése mellett az esedékessé váló havi használati
díjat is megfizeti.

@) Az adós által a végrehajtóval kötött rész|etfizetési megállapodás legfelj ebb 24 hónapos (a
megkĺitcitt megállapodásból eltelt időszakot is magáłba foglaló) időtaľtamra történő
módosításáľa vonatkozó nyilatkozatot a hatáskönel ľendelkező bizottságkülön döntése nélkül
a béľbeadő szewezet adja ki, és kéri fel a végrehajtót a ńszletfizetési megállapodás
módosítására.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaknál kisebb összegrĺ vagy az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál
hosszabb időtartamú rész|etfizetés engedélyezéséről, valamint a kamat méľsékléséről,
elengedéséről a hatásköľrel rende|kező bizottság jogosult dönteni.

A helyÍség használatĺ diia

46. $ A helyiség jogcím nélküli hasznáIőja a béľleti díjjal azonos mértékú basznáiati díjat
köteles fizetni.

A béľleti jogvĺszony szünetelése

47. s (1) A bérlő kezdeményezésre köthető olyan megállapodás is, hogy bérlő a helyiség
haszná,|atát felújításon vagy átalakításon trílmenően átmeneti időre egyéb okból is szünetelteti.
E;gy évet meghaladó időtaľtamú szüneteltetésről a hatáskonel rendelkező bizottság dönt.

(f) 
^ 

szünetelés ideje alatt a bérlőnek legalább a társasházi kĺjzös költséggel azonos
költségtéľítést kell fizetnie; nem tiársasházban lévő helyiség esetében, pedig a bérbeadó
épületľe fordított költségeinek területariínyosan megállapított arányos ré'szét. Meg kell fizetnie
továbbáĺ különszolgáItatási díjakat, valamint a kozuzemi szolgáltatással kapcsolatban
felmerĺilő költségeket. Ettől eltérni csak tartósan üres helyiség esetén, a hatáskörrel
rendelkező bizottság jóv áů:ragy ása esetén lehet.

(3) A szünetelés időtartamáłt' feltételeit, a bér|őre háruló kötelezettségeket megállapodásban
kell ľögzíteni. Ebben ki kell kötni, hogy a bérlő ugyanrigy köteles a helyiség tisztántartására,
katbantartásiára, hibáinak kijavítására, ideéľtve a külső homlokzat, pottá|, a helyiség előtti
jfuđatisztálntartását is mintha a bérleti jogviszony nem szünetelne.

A bérlemények ellen őrzőse

48. $ A bérleményellenőrzés során rogzített _ intézkedést igénylő _ megá||apítások esetén a
vagyonkez eIő lntézkedik a bérbeadás s al kapcs olatos problémák rendezés e érdekében.

Adatvédelmi szabálvok
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19. $ (1) A Polgáľmesteri Hivatal, a bérbeadó szervezet, a vagyonkezelő a bér|őre, a
helyiségre és a béľbeadói hozzájáru\ással érintett személy,e, s,ěi,ezetre vonatkozőan a
kovetkezőket tarthatja nyilván:
a) a helyiség adatait'
b) abéflo, a bérbeadóihozzá,járulással éľintett személy neve, anyja neve, születési helye, év,

hó, nap, lakcíme, székhelye, telęfonszáma, vállalkozói ígazo|vány, cégegyzék-,
bankszámlaszáma, adőszáma, aszetyezetképviselőjének neve, lakcíme, telefonszźtma,

c) jogi személy (ogi személyiség nétküli szervezet) bérIő nevét székhelyét, nyilvántartásba
vételéľől sző|ő igazolás alapjan megállapított nyilvántaľtási adatokat (pI. a bejegyző
szeÍvezet nevét, nyilvántaľtási számát), a képviselő nevét, sztiletési évét és anyja nevét, a
lakcímét.
a bérbeadó i hozzájáralás tartalmát, a bérb eadói kikötés eket,
a helyiségbérre, abérleti jog ellenéľtékéľe vonatkoző adatokat,
a bérleti díj megfizetésére vonatkozó adatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokról - a jogszabáĺIyban megjelölt szerveken kívül -
harmadik személynek csak az adattal érintett szeméIy hozzájáru\ásával' vagy töľvényi
felhatalma zás a|apj án adható tálj éko ztatás.

Hatálybalépés

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

(z) A rendelet hatá|ybalépésével egyidejtĺleg hatőĺ|yát veszti a L7l2oo5. (IV. 20)
önkormanyzati rcnde|et az onkormanyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gáIő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről.

(3) A rendelet hatáiyba|épése előtt előterjesztett béľbeadói hozzájáĺulás iranti kérelmeket a
kéľelem e|óterjesztésekor hatályos rendelkezések alapj án kell elbíľálni.

(4) A ľendelet hatálybalépése után kért bérbeadői hozzájárulásľa a rendelet hatálybalépése
előtt kötött bérIeti szeľződések esetében is a rendelet szabá|yait kell alkalmazni.

(5) A (f) bekezdésben megjelölt jogszabźly hatályon kívtĺI helyezése nem érinti a rendelet
hatálybalépése előtt kötött bérleti szerzőđésekkel kapcsolatos nyilatkozatok, és a ľendelet
hatálybalépése előtt kiadott bérbeadói hozzájálru|ások és más bérbeadói nyilatkozatok
hatá|yát, Az llyeĺbérbeadói hozzájáru|ás és más írásba foglalt bérbeadói nyĺIatkozat az abban
foglalt taľtalomma| vá|tozatlanul éľvényes, akkoľ is, ha a nyilatkozat a hatályon kívül
helyezett j o gszabályr a hivatkozik.

(6) A ľendelet hatá|ybalépése előtt előteľjesztett, a bérleti szeruodés közös megegyezéssel
történő megszüntetésére irányuló kérelmeket a rendelet alapjánkell elbírálni.

(7) A ľendelet hatálybalépése előtti időszakĺa vonatkozó bérbeadói és bérlői igéĺyek.re, az
igény keletkezésekor hatályos ľendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a ľendelet
hatá|ybalépése előtti időszakĺa vonatkozó igény érvényesítése a ľendelet hatálybalépése utan
toľténik.

Budapest, 2013. ......
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Rimán Edina
jegyző

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

l. számú' melléklet

1. mellék|et

az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek
bérbeadásának feltételeĺről szóló ľendelethez

1. A bérleti szerződésnek különösen, de nemkizáĺólag taľtalmaznia kell:
a) a szerződĺ3 felek _ bérbeadó és az onkormanyzat bétbeadói feladatainak ellátásával

megbízott szeÍvezet, HVT teľĹileten lévő helyiség esetében a város-rehabilitációs
ľendeletébenmeghatálrozottvagyonkeze|oszervezetnevét,székhelyét,
azt,hogy a bérleti szerződés az tnkoľmányzatnevében és javára kerül megkötésľe,
abérbeadźlsról döntésthoző nevét és a dĺintés számáłt, valamint keltét'
amagáĺnszemély béľlő nevét, születési évét és anyjanevét, a lakcímét,
jogi személy (ogi személyiség nélküIi szervezet) béľlő nevét székhelyét, nyilvántaĺtásba
vételéről szőIő igazolást alapjrán megállapított nyilvántartási adatokat (pl. a bejegyzo
szeľĺezet nevét, nyilvántaľtásí szátmátt), a képviselő nevét, születési évét és anyja nevét, a
1akcímét,
a helyiség (csoport) címét,he|yrajzi szátmát, alapterületét és a helyiség egyéb lényeges
adatait,
a béľleti jogviszony időtartamát (a bérleti jogviszoný megszüntető feltételt),
a helyiségben folytatható tevékenységet,
a bérbeađó és a bérlő épülettel, helyiséggel, valamint a közĺjs haszná|atra szo|gá|ő
helyiségekkel és területekkel kapcsolatos kötelezettségeit

j) a helyiségbéľt és a külön szo|gáItatások díjának mértékét, megá||apításuk, megfizetésük
és elszámolásuk mődját, a megváitoztatásukra vonatkozó szabályokat, a külön
szolgá|tatások köľét,
a bérlőnek a helyiség haszná'|atáxal kapcsolatos, rendeletben illetve a felek
meg á1l ap od áłs źtb an me ghatár ozott j o gait é s kötel ezetts é geit,
a s ziiks éges b érbeadó i hozzáj árulás ok kérés ének kotelezettségét,
a ľendeletb en meghatáto zott tilalmakat,
a bérbeadó és a bérlő felelősségét, abér|ő kötelezettségszegésének jogkövetkezményeit, a
béľbeadói felmondás egyes lényeges szabáIy aít,

o) a helyiség átadásának, visszaadásának idejét és módját,
p) mindazokat a kikĺjtéseket, amelyek a bérbeadó oldalan szĺiletek,
q) a felek egyéb megállapodásait,
r) a bér|ó hozzájálru|ását ďlhoz, hogy a bérbeadó rendeletben meghatfuozott adatait

nyilviíntartsa,
s) a béľleti szerződés létrejcittének helyét és idejét.

Đ ha a béľbeadó úgy döntĺitt, az egyoLdalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének
kötelezettségét, amelYben a bérlő kĺjtelezi magőłt arra, hogy amennyiben a béľleti
jogviszonya feImondásra kertil, vagy |ejálr, elhagyja a bérleméný, illetve kcjtelezi magát
arra is' hogy a bérleti jogviszonyból eredő tartozás mértékére elfogadja a bérbeadó
nyilvántartásai a|apján készült ténytanúsítváný, valamint azt ís, hogy a tartozás elismerő
nyilatkozat nélkül a bérleti szerzodés nem lét érvénybe

Táĺbér|et esetén az egyes bérlőkkel megkötésre kerülő bérleti szeruódésben az előzőekben
me ghatáro zottakon túl me g ke|| hatátr o zni:

s)
h)
i)

k)

l)
m)
n)
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l. számú mellék]et

u) a helyiség bér|ő áIta| kizárólagosan használható tészét,
v) a helyiség bérlők által ktizosen használhatő részeit,
w) a helyiségbérlők által kozosen használható részeihasznáIatára vonatkozó szabálvokat.

2.Abéfl etiszerzł5désbeĺlrogzítenikelltovábbá,hogy:

a.) a bérleti jogviszony létĘöttekor, valamint az azt követően megadott béľbeadói
hozzájáru|ások és azok taĺta|ma (feltételei), valamint a felek kĺizött létrejött _ a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos - egyéb megállapodások a bérleti szerződés értelemszeriĺ
mellékletétképezik,

b.) az Ltv-nęk és az onkormányzat helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabőĺ|yoző
rendeletének a bérbeadásľa, a bérbeadói hozzájáruIásra és a bérleti jogviszony
megszűnésére vonatkozó szabáÄyai akkoľ is a béľleti szerzłĺdés tarta|mátképezik, ha azok
a szerződésben nem szerepelnek,

c.) ha a bérlőnek az onkoľmányzat vagy a vagyonkezelő
lejáľt taľtozása van, a taftozáłst az onkormányzattő| a
vonni.

felé a helyiséggel kapcsolatban
béľlőnek járő térítésből le kell

3. A bérleti szeľződés tarta|mára vonatkozó ľendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a
béľleti szerződések módosításiára és kiesés zítésére is.
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f.)

1. számú melléklet

2. melléklet

az Onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáIó helyiségek
bérbeadásának feltételeiľő| szóIó ľendelethez

1. Ha határozatlan időre szóló szeruodéshatźrozott időtartamľa szóló módosításáľa vonatkozó
kérelem nem tartalmazza az alábbiakat, a bérbeadó szervezetnek a bérlőtől íľásbeli
nyilatkozatot kell kérni aľról, hogy:
a.) milyen időtartamú hatfuozott időre szőIő bérleti szerződésľe kívánia a fennálló

szer ző đés ét mó do s ítani.
b.) a bérlő a helyiséggel kapcsolatban indított-e peľt' s ha igen milyen okból és hová kerül

benyújtásra a kereset,
c.) a helyiség alapterületének több mint a felét ténylegesen abértó haszná,|ja-e, ha ahelyiség

albérletbe van adva.
d.) a helyiséget béľlővel ki'tött üzemeltetési szerződés alapján más szemé|y(szewezet)

használja-e,
e.) a helyiség bármelyik részét a bérbeadó hozzájáru|álsa nélkül adták-e albérletbem vagy a

helyiségbe bármilyen más címen a bérbeadó hozzájáru|ása nélkül fogadtak.e be más
s zemél y( s z erv ezetet),
helyiséget ténylegesen ki és milyen jogcímen, illetve milyen célľa használja; ha több
hasznźió van' a használók között hogyan van meghatźrozva a kizfuőLagosan használt
teľületek nagyság és helyiségek szeľint, s melyek a közos hasznőiatra szo|gá|ő helyiségek,
függetlenül attól, hogy ki hasznáIja a helyiséget, a helyiségben hatósági engedélyhez
vagy bejelentéshez (bejelentés tudomásul vételéhez) kötÓtt tevékenységetvégeznek-e, s
ha igen, ezek rendelkezésľe állnak-e,
fĺ.iggetlenüL attőI, hogy ki haszná,|ja a helyiséget, a helyiségben folytatott tevékenységet
hatóság vagy szakhatóság megtiltotta-e, s ha igen milyen okból,
abér|ő ismeretei szerint a helyiséget magában foglaló társasháĺz közgyúlése a helyiséggel
va1y a helyiségben folytatott tevékenységgel kapcsolatban hozott-e határozatot. ha igen
annak mi volt atartalma.

2. Akére|eĺnhez másolatban mellékelni kell:
a.) ha a bérlő gazdasági táľsaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a|áftásí

címpé|dáĺĺý' ha pedig a b&|ő társadalmi szeÍyezet, a bíľósági nyilvántartásról szóló
végzéstvagy igazoIást

b.) ha a helyiségben végzett tevékenységnek ez a feltétele, a műkodési engedélyt, a
hatősághozvalóbejelentésmegtörténténekigazo|ását,

c.) ha a helyiséget vagy egy részét abér|ő vagy jogelődje létesítette, az ezzelkapcsolatos
béľbeadóval kötött megállapodást és a hasznźlatba vétel építésügyi- és szakhatósági
engedélyeit.

(3) Ha a kérelem nem taľtalmazza az (I) bekezdés szerinti nyĹ|atkozatokat vagy a (2)
bekezdésben meghatározott mellékleteket és a bérlő bérbeadó szervezet f'e|hívására _ a
felhívás átvéte|étĺĺI szátmÍtott _ 15 napon belül azokat hiánytalanul nem csatolja, úgy kell
tekinteni, hogy a bérlő a kéľelmét visszavonta. Ha a visszavont kérelmet ismételten
előterjesztik, új kérelemként kell kezelni. Amikor a kérelem és mellékletei hiánýalanok a
bérbeađőszetvezetdöntéstelŕĺkészítőe|jáltáłstfolytatle.

s.)

h.)

i.)
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l. számú melléklet

A vagyonkeze|o ahelyszíni szemle keretében ellenőrzi, hogy:
a.) a bérbeadó fe|sző|ítása esetén a béľlőtjogszabályon alapuló vagy abérleti jogviszonnyal

ĺisszefüggő kötelezettségének eleget tett-e,
b.) a helyiséget csak a béľlő hasznáIja-e,
c.) ha a helyiség albérletbe van adva vagy a helyiséget befogadott személy(szervezet) is

hasznílja, hogyan alakult a nem abér|ő á]ta||lasznált alapteľüleL aránya,
d.) albéľIetbe adás vagy befogadás esetén a bérbeadó hőzzájáĺu|ása szerint történik-e a

helyiség használata.

Kétség esetén be kell szerczni a Polgármesteľi Hivatal építésĹigyi hatósági feladatait e||áúó
szetvezeti egység nyilatkozatált anó|, hogy a fővárosi építési keretszabáIyzat, fővárosi
településszerkezeti terv, főváľosi szabályozási keretterv, kertileti városrendeżési és építési
szabá|yzat, kerületi szabá|yozási terv (részletes rendezési terv) vagy már kiadott építéiügyi
hatósági határozat értelmében a helyiség (a helyiséget éľintő épületrész) átalakítáita,
lebontásra keľül-e vagy arendeltetésének a megváItoztatásátvégľe kell-e hajtani.

Amennyiben a csatolt engedélyek, igazolások nem tarta|mazzźkegyéľtelmúen a tényállást, be
kell szerezni a további, szĺ.ikséges igazolásokat, állásfoglalásokat.

3. Amikor a kérelem és mellékletei hiánýalanok a Polgármesteri Hivatal a Vagyonkezelő
közreműktjdésével dontést előkés zítő elj á,r ást folytat le.

4. A jegyző hatáskĺjrébe tartoző tevékenységek esetében kétség esetén be kell szerezni a
Polgármesteľi Hivatal műk<idési engedélyek ügyében eljáłró szewezęti egységének
állásfoglalását aruő|, hogy a helyiségben folyó tevékenység a szĹikséges engedélyek
bitokában történik, illetve az előírt bej elentéseket megtették-e.

5. A bérbeadó szervezet a szerződés módosításához szĺikséges további e|okészítő eljáĺás
keľetében őLtadja (megküldi) a béľlőnek a szetzođés határozott id&e szőIő módosításanak
feltételeit, valamint a szerződésnek a módosításokat taľtalmaző, jovoben hatályos szöveg-
tervezetét.

6. A bérlőt tájékoztatni kell, hogy a kizáľó feltétel megszűnése és ennek igazo|á,sa esetén az
e|jáłtás lefolyatásľa kerül. AITóI, hogy az e|játás folytatása esetén mely iratokat kell
ismételten csatolni és mely eljárási cselekményeket kell megismételni, a Polgármesteri
Hivatal a tényá||ás tisztázásźůloz fíiződő önkormányzati éľdekek figyelembe vétele mellett
dönt.

7. Ha a bérbeadó szewezet azt á||apítja meg, hogy a szerzodés módosítása nem kizátt,
javaslatot tesz a hatáskörľel rendelkező, hogy engedélyezze a szetzódés módosítását.

8. A hatáskorľelrendelkező dontéséről a bérbeadó szeÍvezet éĺtesíti abér|őt.
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l. számú melléklet

Indokolás
a Budapest JőzseÍvárosi Onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló

helyiségek béľbeadás á,ľôi szőlő ľendelethez

Általános ĺndokolás:
A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szo|gáIő
helyiségek bérbeadását a I7/20O5. (IV. 20.) számlj, <inkormányzati rend,elet szabályo,,ä. A
rendelet foos. évi hatályba lépését követően 104 db módosítáion esett őĺt, ezért célszenĺ új
rendelet alkotása.

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

Az űj rendeletben ezek szeľkezeti átszervezése, a módosítások során töľtént hibák. utalások
kij avítása megtörtént.

A rendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos, visszavonásľa kerÍilő I712OO5. (IV. 20.)
számú' rendelethez képest :

- megszűnt a /betűjel paľagľafusszámozźłs,
- átvezetésre kerültek a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései,
- abizottságok megnevezése egységes: a hatáskoľrel rendelkező bizottság,
- a szerzodés megszüntetéséľe és a biľtokbaadásra vonatkozó rendelkezések

értelemszeľűen rendezésre kerültek'
- kijavításra keľÍiltek a mondatszeľkesztési hibák,
- töľlésre, javításra kerültek a téves hivatkozások,
- új iĺtézménykéĺtbevezetésre került a társbéľlet intézménye,
- módosításľa, illetve pontosításľa került a bérleti szeruődés közjegyzői okiľatba

foglalása.

A rendelet megalkotása az onkotmáĺyzat számára költségvetési hatással nem rendelkezik,
mivel olyan ľendelkezéseket nem tarta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni.
A rendelet lehetőséget nyĺt aľra, hogy a romló gazđasági helyzetben az onkormá'nyzat
kedvezó,bérlőbaráłt bérbeadást folytasson, és csĺjkkentse aZ üľes helyis égek számát.

A rendelet megalkotásával a feladatellátóra tĺibbletmunka nem háľul.

Részletes indokolás:

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

2. $ Meghatźľozza a rendelet a|ka|mazása soľán döntéshozó szinteket.

3. $ A rendelet tekintetében szükséges meghatározĺi a fogalmakat, amelyet a jelen szakasz
tartalmaz.

4.-6. $ A rendelet a|kalmazása szempontjából meg kell határozni azon helyiségek koľét,
amel y az Ltv . a| ap 1 an b éľb e ad ás tátr gy át kép ezi.
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l. számú melléklet

7. $ A rendelet a|ka|mazása szempontjából meg kell határozní azt a módot és esetet, amely
alapjrán a helyiség kizáró|ag versenyeztetés údán, illetve Veľsenyeztetési eljáľás mellőzésével
lehet bérbeadni.

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

9. $ A rendelet alkalmazása soľán meg határozni abér\őtáľsak felelősségeit és kötelezettségeit
egymás viszonyában.

10. $ A rendelet alkalmazása soľán meg határozni atőĺrsbérlők felelősségeit és kötelezettségeit
egymás viszonyában.

11. $ A bérbeadás során meg kell határozni azokat a tevékenységet, amelyet a bérlő a béľleti
j ogviszony keretében v égeůlet.

If. -I3. $ Abérleti jogviszony idotaĺtamáthatátozzameg.

I4.-I5. $ Az Ltv. alapján a béľleti díj rendeletben nem határozhatő meg, ellenben rögzíteni
sztikséges azokat az elveket ós hatáľokat, amelyek alapján a dontéshoző egységes elv szeľint
jár eI a bérleti jogviszony létesítése során.

16. $ Meghatźľozza azokat a szo|gáitatásokat, amelyeket a bérleti díj mellett - amennyiben a
szolgáItatás fennáll - a béľlőnek a bérleti díj mellett a béľbeadó részére meg kell fizetníe.

17.-18. $ Meghatátozza a bérleti szeruodés megkötésének feItételeit, a bérleti szeruődés
hatálybalésépének eseteit.

19.-20. $ A béľleti szeruőđés megkötéséhez sztikséges bérbeadói hozzájáruLás korét, és a
b érb e adó i hozzáj áru|ás el évülés ének idej ét határ ozza me g.

2I. $ A bérleti jog źłtrvházásának, cseréjének feltételeit, a bérbeadói hozzájáru|ás
hatálybalépésének feltételeit időpontj át határozza meg'

22. $ Meghatározza azoknak az eseteknek a korét, amelyben a helyiségbéľlemény albéľletbe
adható, azok feltételeit, és a béľleti jogviszony megszűnése esetén, az a|bér|ő jogait és

kötelezetts égeit.

23.-f4. $ Meghatározza azokat az eseteket, amelyben a bérbeadó hozzźĄá,n:Jása kéľheto'

25. Š A béľleti szerzodés módosítását szabáIyozza.

f6.-27. $ Meghatáľozza azokat az eseteket, amelyekben a bérleti szerződés időtartama
módosításľa keľi.il, valamint azokat a feltételeket, amelyeket a bérleti szerzóđés időtatamanak
módosítására vonatkozó kéľelem elbíľálása esetén vizssálni kell.

28. $ Meghatáľozza a bérleti szerzódés módosításáľa vonatkozó megállapodás tatalmát, a
hatá|yba lépés eseteit, valamint a korábbi ľendelkezések szerint kötött bérleti szerződések
taľtalmának jelen rendelet szerinti feltétekhez igazításźnak feltételeit.
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f9. $ A hatátozott idejű béľleti jogviszony |ejártát követően új béľleti szerzőđés
megk<ité s ének feltéte |eit hatáĺ ozza me g.

30. $ Ezen $ a másik helyiség bérbeadásáľa és a pénzbe|i térítésre a szerződés közcjs
megegyezéssel toľténő megszüntetésének esetéľe vonatkozó szabályokat tartalmazza,
amelyben ľendelkezik a döntésre jogosult szervről, a megáilapodás feltételiről, a fizethető
ellenértékérő1.

3L.-32. $ Ezen $-ok a másik helyiség bérbeadására és a pénzbe|i térítésre vonatkozó azon
szabályokat taĺtalmazzők. amelyek a béľbeadói rendes felmondása esetén alka|mazandóak.

33.-34.$ F;zeĺ tész a béľleti jogviszony rendkívüli felmondással töľténő megszüntetésének
esetét szabályozza, amikor arĺa a bérlőnek felróható okból kerül sor, és amelYľe
háttt&szabályként a Lakástoľvényt rendeli alkalmazni.

35.-37.s A bérelt helyiség átadás-átvételévelkapcsolatos eljráľást szabźlyozza.

38. $ Az épület és a helyiségfenrfiaťtásávalkapcsolatos szabályokattarta|mazza.

39.-40.$ A helyiség rendeltetésszeĺu hasznáiatra alkalmassá tételére, átalakítáłsára és
koľszerűsítésére vonatkozí szablyokat tartalmazza, ame|yben ľendelkezik a bérlővel kĺjtendő
megállapodás taľtalmi elemeiről

4I-4f.g A hatékonyabb bérbeadási stľatégia érdekében sztikséges a béľbeszámítás
íntézményének feltételeit valamint a bérbeszámítástő| szóló megállapodás tartalmi elemit
ľé s zlete s en me ghatár o zni.

43. š A térítés ellenében biztosított béľlőkijelölési jog gyakoľlásának feltételeit hatátrozza
meg.

44. $ Azokat a szervezeteket, személyekethatározza meg, amelyelďakik az onkormányzatot
elj áľás típusonként képviselhetik.

45. $ A bérleti díj nem fizetésébőI eredő taľtozások rendezésére vonatkozó részletfizetési
megállapodások megkotésének eseteit és feltételeit, a kamat méÍtékét hatátozza meg.

46. š A bér|eti jogviszonnyal nem rendelkező helyiség'hasznáIó ź]ta| fizetendó
kötel ezetts é get határ ozza me g,

47. $ Amennyiben abérIő bármely okból a helyiség haszná|atźtt felfüggesztíűgy, hogy az nem
eľedményezi a bérleti jogviszony megszüntetését, a felfiiggesztés időtaľtamára vonatkozó
kĺjtel ezetts égeket hatá'r ozza me g.

48. $ A béľlemény-ellenőrzés eseteit határozzameg.

49. s A bérleti jogviszonyra vonatkozó adatok kezelésének szabályaithatározzameg.

30



2. számú'melléklet

224t2012. (vlr.0s.)
Képvĺselő.testüIeti határ ozat

Fogalom meghatározások

5. A határozat a|ka|mazásában:
a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség

beköltözhető forgalmi értéke a|apján
meghatátozott teljes, egy évre vonatkozó
bérleti díj ÁFA nélkül számított (nettó)
összege,

b) a telek bérleti díj alapja: a negyed
bes orolás a a|apj án me ghatfu ozott ĺis s zeg,

c) gépkocsi-beálló bérleti díj a|apja: a
negyed besorolása alapj án meghatározott
összeg,

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

e) foľgalmi érték megáÄ|apításanak
időpontja:
ea.) új bérleti szerzóđés esetén a

bérbeadásról való döntés
időpontjában éľvényes aktuális
beköltözhető foľgalmi érték,

eb.) ha a helyiségek bérbe adásának
feltételeit szabá|yozó ľendelet
szerint a béľbeadói
hozzáłjźtruIásának vagy a béľleti
jogviszony keretében más
bérbeadói döntésnek az a fe|tétele.
hogy a bér|o a béľbeadó á|tal
meghatátozott bérleti díjat
elfogadja, az ezzel kapcsolatos
önkormányzati jognyilatkozat
kiadásáról való dcintós iľánti
kéľelem előterjesztésekor érvényes
aktuális beköltözhető forgalmi
éÍték,

ec.) határozat|an idejű bérleti szerzođés
határozott időre szóló szerzőđéste
való módosítására iľrínyuló bérlői
kezđeményezés esetén. aZ ezzel
kapcsolatos önkormánvzati
jognyilatkozat kiadásáról valő

t2013. (.....)
Képvĺselő.testületÍ határ ozat

döntés iránti
e|ĺĺterjesztésekoľ
beköltözhető forsalmi érték.

kérelem
érvényes



2. számű melléklet

Đ aktuális bekölttjzhető foľgalmi éľték: a
helyiség tulajdonjogrának bérleti vagy
más a hasznáiati joggal nem teľhelt _
illetve az Llyen jogokat figyelmen kívül
hagyva és helyiség üres (kiürített)
állapotában illetve üľes (kiüľített)
á||apotáĺ fe|tételezve megállapított
tbrgalmi értéke.
A forgalmi érték az onkoľmáłĺyzat á|ta|
megállapított, évente aktaa|izá'|t, becsült
éÍték, amely értéken a helyiségek aZ
onkormányzat vagyonkataszterében
szerepelnek. Kétség esetén _ amennyiben
a bérbeadó a nyilvántaľtott foľgalmi
értéket a valóstól eltérőnek ítéli meg _
Soron kívüli értékbecslés elvégzése
sztikséges.
A forgalmi értéket az onkormányzat
tulajdonában á|Iő nem lakás céIjára
szolgáló helyiségek eladásának
feltételeiről szóló ľendeletben foglaltak
szerint kell meghatározni. Az
értékbecslés költségeit az onkormányzat,
illetve az á|tala abérbeadálssal megbízott
vagyonkez e|ó szerv ezet viseli.

g) rendeltetés: aZ a használati cél, amelyre a
bérbeadás tĺiľtént, vagy amelyrekérk azt,

h) kereskedelmi alapellátás: aZ
élelmiszeriárusítás és az éIe|miszer jellegű
vegyes ĺjzlet, ha a bérlemény hetvenöt
száza|ékáłt meghaladó harryađát ilyen
tev ékenys é g cé|j źĺt a has znál|j ák,

Đ egészségügyi tevékenység: a gyógyszeľ,
gyógyntivény iíľusítás, illetve a
győgyászatĹ segédeszköz
kiskereskedelem is,

j) a lakossági kisipari szolgáltatás: a
kízátrő|ag lakossági fogyasztók számátra
történő szolgáltatás,

k) raktáľ: az a helyiség, amely ahatátozat8.
pontjában felsorolt tevékenység cé|jára
szo|gá|ó helyiségen (helyiségcsopoľton)
kívül ta|á|hatő és kizáĺőIag raktározás
cé|jára alkalmas,

l) telek: felépítménnyel nem rerĺďelkezo, az
ingatlan-nyilvántanásba önálló helyrajzi
számmal bejegyzett, körülhatárolt
ingatlan,

m) gépkocsi-beálló: telken vagy |akőház
udvarán kialakított. ki

2



2. számú melléklet

n)

o)

tár olásáĺ a alkalmas beálló hely,
egyéb dologbéľlet: őríźłsplakát,
falraszerelt kirakat, neontábla,
ľeklámtábla,
a helyiségben végzett tevékenységet
aĺľrak aLapjan kell megállapítani, hogy a
helyiséget milyen céIra adtak béľbe,
illetve a helyiségben az elhelyező
hatóság, illetve a bérbeadó milyen
tevékenységet engedéIy ezett,
ha a helyiségben (helyiségcsoportban)
többféle tevékenységet végeznek, a
bérleti díj megállapításáná| azt a
tevékenységet kell figyelembe venni,
amelynek alapjrárr a 8. pont szerinti
magasabb béľleti díj igényelhető,
HVT teľĹĺlet: az tnkormiányzat hetyi
város-rehabilitációs teľtilet kijelöIéséről
ésaterületenaľehabi|itáciő
megvalósításfuő| szó|ő 3212001. (X. 26.)
s zámú' rendeletéb en me ghatár ozott v áro s -

rehabilitációs terület.
civil tevékenységet végzo szeÍvęzetet: az
egyesülési jogról, a kozhasznú,
jogállásról, valamint a civil szeľvezetek
múködéséről és támogatásáľól sző|ő
20IL. évi CLXXV. törvény hatá|ya a|á'

tartozó civil szervezet vagy a
lelkiismeľeti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak' vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáró| 2011'.
évi CCVI. törvény hatáiya a|á tatoző
egy}ráz vagy Budapest Főváros VIII.
kerĺilet Józsefvárosi onkormányzatta|
kozszo|gá|tatási szerződéses
kapcsolatb an ál|ő szeÍv ezet.

r) önkormányzati feladatoklroz es
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetet: aZ egyesülési jogról, a
közhasznű jogállásról, valamint a civil
szewezetek működéséről és támogatásárőI
szó|ő 20LI. évi CLXXV. törvény hatá'|ya a|á
tartoző civil szervezet vagy a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról' valamint aZ
egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogá||ásáró| 20II. évi CCVI.
tĺirvény hatáIya a|á brtozó egyház vagy
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi
Onkormányzatta| közszolgáltatási
szerző déses kapcs olatb an áI|ó szeÍv ezet

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

nagyon ľossz ( 1)' amelynek ľészletes
feltételeit a jelen hatáĺozat mellék]ete
talÍalmazza.
Đ szociális fe|zátkőztatíst. oktatást.
fo glalkoztat ást v égzó szeÍv ezet: j óz sefvaro s l
bejelentett lakcímmel ľendelkező
személyeket foglalkoztatő, Józsetváľos
teľtiletén legalább telephellyel ľendelkezo

i vállalkozás

p)

q)

Í)



2. számú' melléklet

II. FEJEZET
A BÉRLETI nfi nĺmcÁLLAPÍTÁSÁn,q,

voNATKoZo sZABÁĺ-yor

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen hatáľozat és a Kt. más hatá'rozataszerint
aktua|izáIt beköltözhető forgalmi értéke
szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadására' veľsenyeztetés vagy pályázat.
útján kertil soľ, a minimális bérleti díjat a
helyiség Ár.ą. neľ<tĺli beköltozhető forgalmi
étékének 807o-át alapul véve kell
meghatáĺozni. Amennyiben a pályázatban a
bérbeadás soľán végezhetó tevékenység nem
kerül meghatározásta, ú,gy az alap bérleti díj
éves mértéke a helyiség ĺta nélküli
bekĺjltĺizhető forgalmi éľtékének a IO vo-a
A bérlő a béľleti szerződé,s megkotését
megeIőzően köteles a bérbeadónak 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, amely bankgarancíával', vagy az
onkormányzatra engeđményezett
értékpapínal kiváltható, ameĺľryiben ehhez
az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
j ogokat gyakorló bizottsága hozzájóm|.

8. a) pont:
Iroda, raktározáłs és garázs, bemutatóteľem
8Vo

Közművelődési, oktatási és szociális
tevékenység, mtĺteľem, kiállító terem,
m(szelm, szírlház, próba-, toľna- és
táncterem, klubhelyiség 67o

Üres, legaIább 6 hónapja, de legfeljebb 12
hónapja nem hasznosított nettő f5INd Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a helyiség
AFA nélküli beköltözhető foľsalmi éľtékének
8ovo-áĺ alaoul véve kell

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a
jelen határozat és a Kt. más hatfuozata szerint
aktualizált bektjltözhető foľgalmi értéke
szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadására' versenyeztetés vagy pá|yázat

'itján 
ken.łl soľ, a minimális bérleti díjat a

helyiség AFA nélküli bekciltözhető foľgalmi
énékének 807o-át alapul véve kell
meghatározni. Nyilvános pályáztatás esetén
önkoľmányzati érdekből a minimális béľleti
díj a bekoltozheto foľgalmi éfték 807o-ná|
kisebb éĺékben is meghatáľozható azza\,
hogy ez aZ éľték nem lehet kevesebb a
beköltözhető foľgalmi éfték S}a/o-nől,
Amennyiben a páiy ázatban a bétbeadás soľán
végezhetó tevékenység nem kerül
meghatálrozásra, úgy az a|ap bérleti díj éves
méľtéke a helyiség Áfa nélküli beköltozhető
forgalmi értékének a8 %o-a

i

8.a) pont:
hoda. bemutatótercm87o
Raktáľozás, gatázs, mťlhe|y 67o

Közművelődési, oktatási, szociállis és sport
tevékenység, miiterem, kiállító terem,
múzeum, színház, próba-, toľna- és

táncterem, klubhelyiség 67o

Jelen pontban nem nevesített szeszárusítást
nem tar-talmazó tevékenységi körök esetén
8 olo

Üres, lega|ább 6 hónapja, de legfeljebb 12
hónapja nem hasznosított nettó 25IVĺ Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a helyiség
AFA néIküli bektjltozhető forgalmi értékének
80vo-áĺ alaoul véve kell meghatározni.

j



2. számlj'melléklet

nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti
szotzők érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a
helyiség Áľe. nen<ĺĺli beköltözhető foľgalmi
értékének 70vo-át alapul véve kell
meghatáľozni.

Ures, lega|ább 12 hónapja nem hasznosított res, legalább 12 hónapja nem hasznosított
nettő 25IN'ĺ Ft alatti helyiség esetén a fenti
szorzók éľvényesíthetők, de a béľleti díjat, a
helyiség Áľ',ą nelľuli bekölttjzhető foľgalmi
énékének 707o-á't alapul véve kell
meghatározni.
Ures, legalább 24 hónapja nem hasznosított
nettő 25ľd Ft alatti helyiség esetén a fenti
szorzők érvényesíthetők, de a bérleti ĺIíjat, a
helyiség AFA nélküli beköltözhető foľgalmi
értékérrek 50o/o-át alapul véve kell
meghatározni.

c.) Gépkocsi-beálló béľIeti díja: fol3. évben
nettó 6.368,- Ft/hó, majd ezt követően 20|4.
évtől évente az iĺlf7áció méľtékével nove]ni
kell.

d.) Egyéb dologbérlet béľleti díja:
- óľiás plakát fo13' évben I7.3z8,- Ft/hó,

majd ezÍ követően f014. évtoI éveĺte az
iĺlflácíó mértékév eI rrö velni kel l.

- falraszerelt kiľakat, reklámtábla' neon
reklám: nettó 2.000,- FtJmflłtó (min. 1

mf)

u: pont (innentől kezdve a pontozás
módosul):
10. Ugyananĺrak a kérelnrezőnek ugyanaĺrnak
a helyiségre vonatkozó több eltérő
iđőporrtban benyújtott kérelme esetén a
legkoľábban benýjtott kérelem időpontj ában
irányađó számított bérleti đljat kell tészére a
későbbiekben is felaj ĺánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bér|ó a
kerületfej les ztés i cél ok kĺizött me ghatár o zott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni,
és határozott idejrĺ, minimum 48 hónapľa
szóló bérleti szerződést köt. a fizetendő
bérleti díj méľtéke a hatáskörrel ľendelkeza
bizattsá,g dontése alapján évente növekvő
méľtékben is meghatározhatő. A bérleti díj
mértéke az első 12 hónapban a7. és 8. pont
alapján szálnÍtott bédeti díj 50vo.a, a
második 12 hőnapban 75a/o-a, majd a 24.
hónapot követően a számított béľleti díj
összegéľe emelkedik. Erről a bérbeadással

ízott v szervezeĹ

c.) Gépkocsi-beálló bérleti díja: 2011. évben
nettó 5.799,- FtIhő, amelyet 2012. évtől
évente az inf7áłciő mértékével növelten kell
alkalmazni.

d.) Egyéb dologbéľlet bérleti díja:
- óriás plakát 20LI. évben 15.735,- FtIhó,

amelyet 2oI2. évtől évente az inf7áłciő
méľtékével nĺjvelten kell alkalmazni.

- falraszerelt kirakat, reklámtábla, neon
reklám: nettő f.OOO,- Ftlm2ĺhó (min. 1

m2)

10. Uj bérbeadásnál _ amennyiben abéflő a
kerületfej lesztési célok köz<itt meghatározott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni
és hatátozott idejű, minimum 48 hónapra
sző|ó bérleti szerződést köt, a fizeteĺdő
bérleti đíj mértéke progresszív módon is
meghatáľozhatő. Enől a béľbeadással
megbízott vagyonkezelő szewezet
javaslatára az onkormányzat
TulajdonoslBérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága hoz döntést.



2. szátmú' melléklet

11. Új béľbeadásnái,ha olyan utcai bejáratú
pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető
helyiség kerĹil béľbeadásra, amelyľe legalább
egy éve nem érkezett bérbevételi ajiánlat,
Vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapján számított bérleti díjon nem
lehetséges, a bérleti díj a jelen hatfuozat Y.
Fej ezete alapján is megállap íthatő.

javaslatára aZ onkoľmiányzat
TulajdonosýB&beaďői jogokat gyakorló
bizottsáłga hoz dontést. Az erre vonatkozó
megállapodást a bérleti szeľződésnek
tartalmaznia kell.

I2. Uj bérbeadásnái, ha olyan utcai bejáratú
pinceszinti, vagy udvaľľól megközelíthető
helyiség kerül béľbeadásľa, amelyre legalább
egy éve nem éľkezett bérbevéte|i ajáľ'lat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapjan számított bérleti díjon nem
lehetséges, továbbá aZ 5. s) pontbaĺl
lnegállapított 4-es vagy arurál alacsonyabb
kategóriába besorolt állapotú, a béľleti díj
méľtékét a mindenkoľi közös költsés
osszegén kell megállapítani.

A határozat új pontokkal egészül ki:
13. Uj béľbeadásnát|, ha olyan utcai bejáľatri
foldszinti helyiség kerül bér.beadásľa,
amelyre legalább egy éve nem érkezett
béľbevételi ajánlat, vagy érkezett, de
haszrrosítása a 8. pont alapjan számított
bérleti drjon nem lehetséges, továbbá 3-as
vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt
állapotú, a béľleti díj mértékét a mindenkoľi
közös költség osszegén kell rnegállapítarri.

14. A 12. és 13' pontok alapjan töľtéĺrő
béľbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a
helyiség f.elújítását saját koltségerr, továbbá a
bérleti jogviszony időtartanra alatt és azt
kovetően sem éllret bóľbeszámítással, és a
felújítás kĺiltségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkoľrn ány zattőI.

15. Új bérbeadás esetén, a |2. és 13. pont
szerinti bérbeadást kivér'e, amennyiberr a
kér e|mezo nyil r'ános' b áľki számáĺ.a elérhető
onkormányzat állta| indított vállalkozói
progľarnban vett részt, székhelye a
Józsefváľosban található és hatátozott idej ti,

minimum 60lrónapľa szóló bér1eti szerződést
köt, a fizetendo béľleti đíj nrértékét az e|so
f4 hónapbalr a mindenkoľi közös ko|tség 10

?o-ka| nove]t éĺtékének megfelelő összegben
kell meghatáłrozni, majd ezt követően a
bérleti dtj nrértéke a 7. és 8. pont a|apjan
számított béľleti díiľa emelkedik.

6



2. számli' melléklet

III. FEJEZET
AZ UJ I{ELYIsÉGnÉn vĺncÁI-L,q,PooÁs
ľÉnľBło oĺ ĺlozzĺĺÁnulÁs. És vĺÁs

BÉRBEADor ooNľÉs nsnľÉx

14. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szeÍvęzet javas|atára az onkormiínyzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló
bizottsága dĺjntése a|apján a bérbeadói

módosításáľa irányuló bérlői kérelem esetén
a7-I3. pontban foglalt szabályoktól eI lehet
témi és az egyébként igényelendő bérleti
đíjnáI alacsonyabb összegtĺ bérleti díjľól is
meg lehet állapodní _ vagy a bérleti díj
emelésétől el lehet tekinteni _ az a|áhbi
körülmények mérlegelése alapján:
a) ahatározat|an időre szóló bérleti szerzőđés đíi

a) Amennyiben olyan gazđasági táľsaság
vagy egyénj vőIlalkoző részéte töľténik a
bérbeadás, amely józsefr,árosi lakosok
oktatását, foglalkoztatását, szociálís
felzárkőztatását elősegítő oktatási
tevékeĺrységet végez minimum |?.19 fti
tészére, a bérlęti díját a 7' és 8. pont
alapján szźlmítatt béľieti díj 75 a/o-án,20

fő felett pedig a 7. és 8. pont alapjĺán
szánított bérleti Clíi 65 a/o-án kell
megállapítani.
A béľleti szeľződésben ľögzíteni kell,
hogy a béľlő negyedévente kciteles a
bérbeadó felé megküIdeni az oktatottak,
foglalkoztatottak nevét és lakcímét,
amelyet béľbeadó a lakcím-nyilválrtartón
kereszttil a Humárszolsáltatási
Ügyosztály ellerrőriz.
Ameĺuryiben a bér|ő jo-eosultsága a
foglalkoztatottak, oktatottak számának
növekedóse, csĺjkkenése miatt változik,
űgy a kedvezmény ĺnértéke aZ a)
pontban foglaltaknak megfeleloen
változik a béľleti jogviszony fennállása
alatt.
Arnennyiben a bérlő a b) pont szeľinti
beszőmolási kötelezettségének egyrnást
követő két alkalommal t.elszólításľa sem
tesz eleget, úgy a kedvezményt elveszti.

III. FEJEZET
A HELYISÉc ľÉRI-BTI DÍJ

n,ĺópos íľÁsÁna VoNATKoZo
MEGÁLLAPoDÁS

19. A béľbeadássa| megbízott vagyonkezelő
szewezet javaslatára az onkormiínyzat
TulajdonosýBérbeadői jogokat gyakorló
bizottsága döntése a|apján a bérbeadói

módosítására _ beleértve a béľleti díj
feľĹilvizsgálatát is _ irányuló bérlői kérelem
esetén, kiilönösen, ha a kérelem a kéreleĺl
indokaként előadjak, hogy a béľleti díi
összege nagy terhet ľó a váI|a|kozásra, a7-
17. pontban foglalt szabályoktól el lehet
téľĺri, és aZ egyébként igénylendő bérleti

1.6.

b)

c)

d)

hozzájáru|ásra vagy a szeÍZődés I hozzájáruIásra vagy a szeruodés

íeliebb 5ja/o.ka| alacson



f. számú'melléklet

határozott időtartamľa való módosítása
után milyen időtaľtamĺa szól,

b) a módosított bérleti szerzodés szerint
fizetenđő bérleti ĺisszege mióta
vá|tozat|an összegű,

c) a bérleti jogviszony időtaľtamát, ideéľtve
azt is, ha a bérlő jogutódlássa| szerzett
béľletijogot,

d) a bér|ő fizeté,si fegyelmét a bérbeadó
irányáłba.

IV. FEJEZET
A I{ELYIsÉcnÉn ÁrIr,ĺBľľ,ľl

roosz.ą.xRA VALo CS oKKENTÉSE

15. A helyiségbér átmeneti időszakľa a
bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szeÍyezet javaslatára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsőĺga dĺjntése a|apján kül<jnosen az
alábbi j ogcímeken csökkenthető :

a.) az épületen vagy a közteľĹileten végzett
építési, szerelési munka miatt,

b.) a helyiség áta|akítása vagy felríjítása
miatt,

c.) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének
has ználhatatlan állapo ta miatt,

d.) az tnkoľmanyzat éľdekeit szolgáló
egyéb, vagy kozérđekű okból (pl. ha a
helyiséget táľsadalmi szetvezet,
koza|apítvány béľli)

e.) a gazdasági életben beállt negatív
váitozás miatt.

A gazdasági életében beállt negatív
váitozáĺsra hivatkozott kérelem esetében
vizsgá'|ni kell, hogy a kére|mező rírbevételei
a kérelmet megelőző két évben (amennyiben
a fé|év mfu eltelt, az e|ł|zo félévet is
figyelembe véve) valóban történt-e negatív
vá]tozás.

összegű bérleti díjról is meg lehet állapodni -
vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni
- az a|ábbi körĹilmények fennállása esetén:
a) a bérleti szeruodés szeľint fizetendo bérleti

dlj összege legalább |Sc/o-kal meghaladja
a 7. és 8' alapján számított béľleti díj
mértékót, és

b) a bérleti jogviszony tĺibb mint 36 hónapja
fennáll' ideértve azt is' ha a béľlő
jogutódláss aI szeľzett béľleti jogot, és

c) a bérlő fizetési fegyelrne megfelelő a
béľbeadó irárryába.

20. A helyiségbér átmeneti időszakľa, arníg
az akadály fennáll, ab&beadátssal megbízott
vagyonkezelő szervezet javaslatára aZ
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apján
különösen az alálbbi jogcímeken legfeljebb
SUvo-ka| cscikkenthető, anrennYiben azok
nem az onkorlnányzat fele|łisségí koľében
merülnek fel:
a') aZ épületen vagy a kĺjzterületen
végzett építési, szerelési munka miatt,
b.) a helyiség áta|akítáLsa vagy felújítása
miatt,
c.) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy
rés zének hasznáihatatlan áll apota miatt.

@
ĺv

łŕlíłtez{ís-fiiatŁ.'

ĺv

a rc+a ľrtĺtr eltęlt; *z eleze r*exet x
ĺv

váłtęzár-'

Ahatfuozatűj 2I. ponttal egészül ki:
2r.
a) A gazdáIkodő szeÍvezet vagy egyéni

v ál|a|koző gazdáLkodásában beállt negatív
vá|tozás miatt * külcjnösen: isazolható
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L6, a) Ha vendéglátás, kereskedelmi,
lakossági kisipari szolgá.'Itatás, raktározás,
gatázs, gépkocsi-tárolás cé|jáĺa szolgáló
bérlemény, telek bejárata e|ott az épületen,
vagy a kozterületen az onkormányzat
megbízásálbő| végzett építési, szerelési
munka vagy az épületen végzett munka a
bérlemény megk<lzelítését harminc napnál
hosszabb ideig gátolj a, a bér|eti díj fizetési
kötelezettség felfüggeszthető aÍra az
időtartamľa, amíg az emlitett akadály feĺmáll.
b) Amerľryiben a munkálatok nem az
onkormányzat megbízásáhó| tĺ!ľtéĺľrek, a
bérleti díj a bér|ő kérelméľe legfeljebb a
bérleti díj 50 vo-ig mérsékelhető arra az
időtaľtamľa, ameddig az említett akadály
fermáll. Ha a munkálatok a helyiség
megkĺizelítését íey gátolják, hogy a
helyiségben végzett uzleti tevékenység
bizonyíthatőan hátrán1lt szenved, a
megállapított bérleti díj ĺitven százaléknái
nagyobb mértékben is mérsékelhető. Ebben
az esetben a kieső bérleti díj bevételt a
kivitelezőtőVa kivitelező megbízőjátő| ke||
kémi. E rendelkezést lehet alkalmazni akkor
is, ha a bér|ő a helyi a béľbeadó

árbevétel csokkenés, veszteség,
káľesemény, betegség a helyiségbér
mértéke hatźrozatlan időtartamĺa szóló
bérleti szerződés esetében legfeljebb 36,
hatźtrozott idejrĺ bérleti szeruóđés esetében
legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szeÍvezet
javaslatára aZ onkormánvzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága döntése alapján legfeljebb
507o-kal csökkenthető. A kérelem
mega|apozottságáĺ aZ onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága vizsgálja.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban
meghatáľozott esetben nem
hosszabbítható meg a lejáĺ bérleti
szerzodésben meghat átrozott feltételekkel
a bér.beadási ľerrdelet f9, $-a alapján,
hanem a béľleti díj méľtékéről a
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága dönt.

22. i;

ĺ
(t

amĺ@
ff. Ha vendég|átás, kereskedelmi, lakossági

kisipari szolgáltatás, rukt.ározás' gaľázs,
gépkocsĹtáľolás céljára szolgálĺi
béi1emény, telek bejárata előtt az
épületen, va1y a közteľületen nem aZ

onkormányzat megbízásáhől végzett
építési, szeľelési munka va1y aZ épĹĺleterr
végzett munka a béľlernény
megkozelítését gátolja, a bér|eti díj a
bérlő kérelmére legfeljebb a bérleti díj
50 %o-ig mérsékelhető arÍa aZ

időtartamľa, ameddig az em|ített akadály
ferľráll. Ha a munkálatok a helyiség

ítését iák, hogy a

9
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hozzájárulásávalátalakítja,vagyfelújítja.

Ű. Ha új bérbeadás esetén a
helyiségbéľleményben a korábbi használattól
eltérő tevékenységet kívánnak folytatni, a
bérlő á|ta| fizęteĺđó béľleti díj összege
átmeneti időszakľa csokkenthető, ennek
méľtékéről béľbeadással megbízott
vagyonkezelő szervezet javaslatára a az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönt.

18. A jelen határozat meghozatalakor
fizetendő bérleti díj a jelen hatátozatra
hivatkozva nem csökkenthető, kivéve, ha a
cstjkkentés t6.-I1 .) pontban meghatźtrozott
okból, átmeneti időszakľa töľténik.

VI. FEJEZET
CIVII- TEVÉKENYsÉGľľ vnczo

S,ZEF.VEZETEK BÉRLETI DÍJA

fI. Civil tevékenységet végző szetvezet
részére történő bérbeadásnál aZ
onkormányzat Tulaj donosi/B érbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága az illetékes
szakmai bizottság javaslata aIapján
kedvezményes bérleti đíjat határozhat meg,
az a|ábbi kategóľiák szerint.
a.) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség ÁFA

nélküli beköltozhető forgalmi éĺtékének a
4 Vo-a, amennyiben a szewezet havonta
|egaLáhb 2 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

b.) a bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA

helyiségben végzett üzleti tevékenység
bizonyíthatóan hátranyt szenved, a
megállapított bérleti díj ötven száłzalékľrái
nagyobb métékben is mérsékelhető.
Ebben aZ esetben a kieső béľleti díj
bevételt a kivitelezőtőUa kivitelező
megbízőjźłtól kell kéľni. E rendelkezést
lehet alkalmazni akkor is, ha a bérlő a
helyiséget a bérbeadő hozzájárulásával
áLtalakítj a, v ag y felúj ítj a.

23. Ha új bérbeadás esetén a
helyiségbérleményben a korábbi használattól
eltérő tevékenységet kívánnak folytatni, a
bérlő áita| fizetendő bérleti díj osszege
átmeneti időszakľa leg1'eljebb 50%l-ka|
csökkenthető, eĺľrek mértékéľől béľbeadás sal
megbízott vagyonkezelő szeÍvezet
javaslatára az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága dönt.

BÉRLETI oÍr,ą.

26. onkoĺ:mányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységeÍ' végző szervezet
részéte töľténő bérbeadásnál aZ

onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága aZ illetékes
szakmai bizottság javaslata a|apján
kedvezményes béľleti đíjat határozhat me1.'

az a|ábbí kategóľiák szerint.
a) a bérleti díj éves méĺtéke a helyiség ÁFA

nélküli beköltcjzhető forgalmi értékének a
4 Vo-a, amermyiben a szetvezet havonta
legalább 2 alkalommal folytat a bérelt

isésben tevéken

VI. FEJEZET

TEVEKENYSEGET V
SZEP.Y EZETEK KED VEZMEN Y ES

10



2. számú' melléklet

c.)

nélküli beköltĺjzhető foľgalmi értékének a
2 %o-a, amerľlyiben a szeÍvezet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a bére|t
helyiségben tevékenységet,
a bérleti díj mértéke a mindenkori közös
költséggel vagy tizemeltetési költséggel
megegyező összeg, ameĺuryiben a
szeÍvezet havonta legalább 8 alkalommal
folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet.

22. a.) A kedvezményes bérleti díj
megadásának előzetes feltétele, hogy az
onkormányzat illetékes bizoĺisága
igazo|ja, hogy a legalább I évebejegyzett
és működő civil tevékenységet végzó
szervezet Józsefváros lakossága
érdekében látja el a tevékenységét,
amelyhez a civil tevékenységet végzo
szervezetnek be kell csatolnia a b.)
pontban köľülíľt szakmai beszámolót,
valamint szakmai tervet.

b.) A kedvezményes bérleti đíi
engedéLyezésének a feltétele továbbá,
hogy a civil tevékenységet végzó
szervezet a következő feltételeknek
eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein

szerepeltesse támogatóként aZ
onkoľmrínyzatot,

bb) a legalább havi rendszerességtĺ
helyiséghasználatot igénylő
eseményekĺől (fogadó őra, gyúlés,
rendezvény, tanácskozás, stb.)
küldjön éľtesítést, meghívót az
onkoľmanyzatnak. Az események
népszeľűsítéséte az onkoľmányzat a
honlapján, facebook pľofilján,,civil
eseménynaptáľt'' hoz |étre és
múködtet.

bc) minden év máľcius 15. napjáig
nffitsa be az adott évre vonatkozó
szakmai tervét, amelyből kiderül,
hogy milyen eseményeket teÍvez az
év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó
tevékenységet végez, az mennyiben
szo|gálja Józsefváros és a

j ózsefvárosi lakosok érdekeit.
bd\ az e|őző évi tevéken l nvúitson

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA
nélküli beköltözhető foľgalmi értékének a
2 Vo-a, amennyiben a szervezet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

c) a béľleti díj météke a mindenkori kĺjzĺjs
költséggel vagy üzemeltetési kciltséggel
megegyező összeg, amennyiben a
szervezet havonta legalább 8 alkalommal
folyat a bérelt helyiségben
tevékenységet.

f7. a) A kedvezményes bérleti díj
megadásának elozetes feltétele, hogy az
onkormányzat illetékes bizottsága
ígazo|ja, hogy a legalább I évebejegyzett
és műk<jdő onkormányzati t-eladatokhoz
és cólokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szeÍvezet Józsefváros lakossága
éľdekében látja el a tevékenységét,
amelyhez a civil tevékenységet végzo
szeľvezetnek be kell csatolnia a b.)
pontban körülírt szakmai beszámolót,
valamint szakmai teľVet.

b) A kedvezményes bérleti díj
engedélyezésének a feltétele továbbá,
hogy az önkornrányzati feladatokhoz és
cé|o|ďloz kapcsolódó tevékenységet
végző szetvezet a következo
feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein

szerepeltesse támogatóként aZ
onkoľmanyzatot,

bb) a legalább havi rendszerességű
helyiséghasznáĺ|atot igénylő
eseményekľől (fogadó óta, gyűlés,
reĺdezvény, tanácskozás, stb.)
ktildjon értesítést, meghívót az
onkormányzatĺak. Az események
népszenĺsítésére az tnkormányzat a

honlapján, közĺisségi poľtál pľofiljart

,,civil eseménynaptárt,, hoz létre és
mfüödtet.

bc) minden év miíľcius 15. napjáig
nffitsa be az adott évre vonatkozó
szakmai tervét, amelyből
megállapítlrató, hogy milyen
eseményeket tervez aZ év során
megrendezni, illetve a bérleményben
milven állandó tevéken

11
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be beszámolót tárgyév május 31.
napjáig.

be) a helyiségben az a|apszabáiyában
megjelĺilt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedélyezett
tevékenységet folyamatosan
folytassa.

c.) A kedvezményes bérleti díj
megállapításánáI aZ onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az alábbi kĺitériumoknak
megfelelő, Józsefváros és a józsefvĺírosi
polgárok éľdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe:
ca.) kozérdek mentén, a Józsefvárosban

működő önszerveződő közösségek,
továbbá miivészek és sportolók
páiyázati támogatásátő| szóIő
22/zu1 (IV.12.) önkoľmányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében
meghatáľozott közcélok elérése
érdekében történik,

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

cc.) közszolgáltatási kapacitást vált ki,
vagy erősít meg'

f4. A szakmai terv és a szakmai beszámoló
értékelésére és elfogadásáľa az
Önkormányzat hatáskĺjrľel ľendelkező
szakmai bizottsága jogosult. Amermyiben a
szakmai bizottság a szakmai tervet és
beszámolót elfogadta , ťlgy az onkormiányzat
TulajdonosýBérbeaďői jogokat gyakoľló
bízottsága a civil tevékenységhez kapcsolódó
bérleti díjat az adott évre is engedélyezi.
Ameĺmyiben a szervezet a kötelezettségeinek
nem tesz eleget, így a béľleti díj az éľintett
év január t. napjáftól' visszamenőlegesen az
aktuális foľgalmi értéket aIapul véve a 7. és
8. pont szerint kiszámított a nem civil
szeľvezetekĺe meghatáľozott bérleti díjnak
megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben
a szakmai terve, beszámolója alapján
bizonyított, hogy tevékenységét csak részbeĺ
végezte Jőzsefváros érdekében, űgy a bérleti
díi a 2I. szabá|

az meĺmyiben szolgálja Józsefváros
és a józsefváľosi lakosok érdekeit.

bd) az e|oző évi tevékenységéről nffitson
be beszámolót tálrgyév május 3I.
napjáig.

be) a helyiségben az
megjelĺilt céloknak
bérbeadáskor
tevékenységet
folytassa.

alapszabályźlban
megfelelően a

engedé|yezett
folvamatosan

c.) A kedvezményes bérleti díj
megállapításanáI az onkoľmányzat
Tulaj donosi,/Béľbeadói j ogokat gyakorló
bizottsága az alábbi kľitériumoknak
megfelelő, Józsefváľos és a józsefviárosi
polgárok érdekében kifejtett
tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) közérdek mentén, a Jőzsefváľosban

működo önszerveződő közösségek,
továbbá művészek és sportolók
pályázati támogatásárőI szőIő
Żflzoll (tV.12.) önkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében
meghatározott közcéIok elérése
éľdekében történik,

cb) önmagában is életképes, valós
telj esítméný produkál,

cc) közszolgáltatási kapacitást vált ki,
vagy eľősít meg.

29. A szakmai terv és a szakmai beszámoló
értékelésére és e|fogadására az
onkormrányzat hatásktjnel ľendelkező
szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a
szakmai bizottság a szakmai teľvet és
beszáĺmolót elfogadta, Ĺlgy az onkormanyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizotts ága az ĺj nkoľm őĺny zati fe l adatokho z é s

célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díjat az adott évľe is
engedélyezi. Amennyiben a szeÍvezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a
bérleti díj az érintett év január I. ĺapjátőI
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi
értéket alapul vévę a 7. és 8. pont szeľint
kiszámított a nem civil szervezetekre
meghatározott bérleti díjnak megfelelő
összegre emelkedik. Amerľryiben a szakmai
terve, beszámolój a a|apján bizonyított, hogy
tevéken csak részben vésezte
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kategóľiába sorolt bérleti díjra emelkedik

25. Az onkoľmanyzat Tulajdonosi./Béľbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönthet rigy új
béľbeadás esetén, hogy a civil tevékenységet
végző szewezet ľészéľe a bérbeadőtst, illetve
a kedvezményes bérleti díjon tcirténő
bérbeadást nem engedé|yezi, amennyiben a
szeÍYezet céLja, profitja az onkormźnyzat
á|ta| ellátandó feladatokhoz nem
kapcsolható, vagy azt már más civil
s zerv ezet kiel égítő en el|átj a.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉ1EK

Bérbeszámítás

29. Béľbeszálmítás esetén, ha annak egyéb
feltételei fennállnak, a bérleti díj tekintetében
a 7. llletve a 8. pontot kell alkalmazni, az
ezen pontok alapján megállapított bérleti
díjba lehet a beszámítást végrehajtani,
figyelembe véve jelen rendelet V.
Fej ezetében foglaltakat.

3I. Az új béľleti szerződésben és a szerzőđés
módosítása soľán minden esetben ki kell
kötni, hogy a bérbeadó a helyiség új béľleti
díjának mértékét meghatározhatja, ha a
helyiséget magában foglaló épület előtti
kĺizterĺ.ileten díszburkolat létesül vagy
jelentős beruházás valósult meg. A bérIeti díj
novelésének osszesében külön kell
megállapodni.

Józsefváľos érdekében, úgy a béľleti đíj af7.
pontban szabáiyozott magasabb kategóľiába
sorolt bérleti díjľa emelkedik'

30. Az onkormányzat Tulaj donosi/B érbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönthet úgy új
béľbeadás esetén, hogy az önkoľmányzati
feladatoklroz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végzó szeÍvezet tészéte a
bérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti
díjon töĺténő béľbeadást nem engedé|yezi,
amermyiben a szeÍvezet céIja, ptofl|ja az
onkormányzat által ellátandó feladatokhoz
nem kapcsolható, vagy azt már más civil
szeÍv ezet kiel égítően ellátj a.

Béľbesaímíns
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38. Az új bérleti szeruődésben és a szerződés
módosítása során minden esetben ki kell
kötni, hogy a bérbeadó a helyiség bérleti díját
IUo/o-kaI megemeli, ha a helyíséget magátban
foglaló épület előtti közterületen díszburkolat
létesül vagy jelentős beruházás valósult meg,
és a bérleti díj összege nem éľi el a 7. és 8.

pont szerint számított bédeti díj f}vo-kal
eĺnelt osszegét.
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