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Képviselő-testĺilete szőmár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helýségek bérbeađásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) <inkormányzati ľendelet (Helýség bérbeadási ľendelet)
szabźiyozza a helyiségekre megkĺitött bérleti szerződésęk feltételeit, t<ibbek köztjtt a felmon-
dás eseteit is. A bérbeadott helyiségek esetében felmeľült az igény, hogy a bérlő vendégköľé-
be tartoző személyek źita| a kĺjzterĹileten tanúsított magatartási problémák miatt is megszűnte-
tésre keľĹilhessen a bérleti jogviszony.

II. A beteľjesztés indok|ása

A nem lakás céljára szo|gá|o helýségek bérbeadásáról szóló rendelet móđosításáľa a
Képviselő-testtilet j ogosult.

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester és Soós György képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2014. augasztas 27 . ' sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Budapest Józsefváľosĺ Onkormányzat tulajdonában álIĺí nem lakás
céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeĺľő| sző|ő 3512013. (u. 20.) iinkoľ-
mánv zati ľendelet mĺódosítás áľa

A napirendetný|tlzárt ülésen kelltĺĺľgyalni, ahatározat és/vagy rendelet elfogadásához egy-
szeľtĺlm inős{ętt szav azattobb s ég szüks é ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság vé|eményezi tr
Ilumánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr
Határozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdá,|kodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesz-
tés megtárgyalását.
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III. Tényállás

A rendelętmóđosítást indokolaja, hogy az új Ptk. hatáIyba lépésével módosult a Lakástörvény
is, ęzért szükséges a helyiségek bérletéľe vonatkozó <inkormányzati rendęlet azon
szakaszainak a feltilvi zsgźůata, amely a Lakástörvényre hivatkozik.

Sztikségessé vá|t továbbá a ľendeletnek a felmondásra vonatkozó szakaszainak a pontosítása,
kiegészítése.

A bérleti szetződések jelenleg tartalmazzák, hogy a bérleti jogviszony ľendkívüli felmondás-
sal megsziĺntethető, ha ,,A bérleményt ugy hasznźtlja, a Bérlő, a tagai, a do|gozői, az iůz|eti
partnerei olyan maga1.artást tanúsítanak, amely az épĺjletben levő másik bér|őt,lakókat, szom-
szédokat, a tevékenységében zavaqa vagy veszé|yhelyzetet. teremt, és ezt a magatartását a
Bérbeadó felszólítását kcivető 8 napon bęlül nem szüntęti męg.''

Ez a rcndelkęzés nem ľögzíti, hogy a bérlő a helyiséget elhagyó, a közteľületen kifogásolható
magaÍartźst tanúsító vendégeiért is felelősséggeItartozik. A törvényi módosulások valamint a
felelősség kiteľjesztése érđekében szükséges a rendelet 2. $ (2) bekezdésének, a 33. $-ának
valamint a rendelet 1. szám,í melléklętének _ Bérlęti szęrzőđésben rogzítendő adatok,
kikotések és megállapodások - módosítás illetve kiegészítése.

IV. Dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában á1ló nem |akźs céLjára szo\gáIő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló jelenleg hatályos 3512013. (VI. 20.) önkormanyzati renđelet 2. s Q)
bekezdését az a|ábbiak a|apjźtrl javasoljuk módosítani:

2. s Q) A bérbeadó a bérbęadói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a
lakások és helýségek béľletéľe, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) és e rendelet alapján kĺjthet megállapodást és
tehet j o gný latko zatot.

Az önkormányzati rendelet 33. $ (1) bekezdését az alźlbbiak alapján javasoljuk módosítani:

33. $ (1) A bérlőnek felľóható okból a bérbeadó a Ptk. valamĺnt aLtv.24. és 25. $-a alapján
felmondja a bérleti szetződést.

Az önkoľmányzati ręndelet 33. $-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Bérlő köteles a bérlemény közvetlen köľnyezetében akár a bérlő vagy tagsa, đolgozői,
uz|eti partnerei, ügyťelei által tanúsított, a közösségi egytittélés kĺivetelményeivel kirívóan
ellentétes magatartásokat, aZ ĺinkormányzat közterület felügyeletét e||átő szętve felé
haladéktalanul bejelenteni' Amennyiben Bérlő ezen kötęlezettségét neki felróható okból
megszegí, bérbeadó jogosult a bérleti szerződés (1) bekezdés szeľinti felmondására.

Az önkormányzati rendelet I. szźlmű mellékletének n) pontj a az alźlbbira módosul:

n) a bérbeadó és a béľlő felelősségét, abér|ő kcitelęzettségszegésének jogkövetkezményeit, a
bérbeadói felmondás egyes lényeges szabá,|yait, a közterület felügyelet értesítésre vonatkozó
ktitelezettségét,

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

A ľendelet módosítása pénzigýfedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľny ezet ĺsmeľtetése



Magyarctszág helý önkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXxx. törvény 42. s |. pontja
alapjźln ,,A képviselő-testület hatáskĺjréből nem ruházhatő át a ľendeletalkotás.''

A Képviselő-testület és Szęľvęi Szervezetí és Múkĺjdési SzabáIyzatźtrő| sző|ő 2512013. (v.
27.) szźtmú önkormányzati rendelęt 4I. $ (1) bekezdése alapján, A Képviselo-testĺilet önkor-
mźlnyzati rendeletęt alkot, valamint noľmatív és egyedi hatátozatothoz.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az eIíđegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokról
szőló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 36. $ (1) bekezdése értel-
mébęn a nem lakás céIjára szo|gźůő helýség bérletének létrejöttére, a felek jogaíra és kötele-
zettségeire, valamint a béľlet megszűnésére a lakásbérlet szabźiyait _ a Lakástörvény Második
részében foglalt eltérésekkel - megfelelően kell a|kalmazni.

A Lakástorvéĺy 2. szám,ímelléklet c) pontja értelmében a felek megállapodásának tarta|mát a
bérbeadó jogai és kötelezettségei vonatkozásában az önkormáĺyzat rendeletben határozza
meg.

Az indoklással ellátott rendeletmóđosítás két hasábos osszehasonlító elľendezésben csatolásľa
került, amelynek bal olđala az ercđeti rendelęt szöveget, míg jobb oldala a módosítási javasla-
tokattarlalmazza.

Fentiek a|apjćtn kéťük, hogy a módosító rendeletęt elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. augusztus 1 4.

Soós Gyöľgy Ł.z
képviselő

Töľvényességi ellenoľzés :
Danada.Rĺmán Edĺna

jegyző
nevében éi ňegbízásábót: // fu)4ąV w.// uw

Dr.Mészár Erika
a|jegyző

Melléklet:
- rendelettewezęt
- kéthasábosösszehasonlítórendelet tervęzęt
- indoklás

dľ. Kocsis N I6té



Budapest Főváľos VIII. kerůilet Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő.testiiletének

... 120|'4. (.....) önko rmńnyzati ľendelete
Az önkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céll!ára szolgáló helyiségek

béľbeadásának feltételeiľől sző|ő 3512013. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendelet módosításá.
ľól

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormétnyzat Képviselő-testtilete az Alaptőr-
vény 32. ciktĺ (1) bekezdés a) pontjában meghatźlrozott feladatkĺjrében eljźtrva, valamint a
lakások és helýségek bérletéľe, valamint az e|ídegenítésükľe vonatkozó egyes szabá|yok'rő|
szőIő 1993. évi LXXVII. törvény 58. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltak a|apján a k<jvetke-

zőket rendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuárosi onkormanyzat túajđonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő

helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.) önkormiĺnyzati rendelet 2. $
(2) b ekezdése az a|źlbbiakra módo sul :

2. s @ A bérbeądó a bérbeadói jogok g1lakorlása és kijtelezettségek teljesítése során a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó eg/es szabólyokról
szóló 1993. évi LXXWil' tt)rvény (a továbbiakban: Ln'), a Polgári torvénykönyvről szóIó
2013' évi V. törvény (a továbbiakbąn: Ptk.) és e rendelet alapján lcĺjthet megállapodást és

tehet j ognyilatkozatot.

2. $ Azönkormányzati rendęlet 33.$ (1) bekezdése az a|ábbial<ra módosul:

33. s (1) A béľlőnekfelróható okból a bérbeadó ą Ptk. valamint a Ln. 24. és 25. $-a alapján

felmondja a bérleti szerződést.

3. $ Az önkormányzati rendelet 33. $-a az a|ábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Bérlő koteles a bérlemény közvetlen környezetében akáľ a bérlő vagy tagja, dolgozói,
üzleti partnerei, ügyfelei által tanusított, a közósségi eg,,üttélés követelményeivel kirívóąn
ellentétes mągatartáSokat, aZ önkormányzat köztertilet felügleletét ellátó szerve felé
haladéhąląnul bejelenteni, Amennyiben BérIő ezen ki)telezettségét neki felľóhątó okból
megszegi, bérbeadó jogosult a bérleti szerződés (l) bekezdés szerinti felmondására.

4. $ Az önkormányzati ľendelet 1. számű mellékletének n) pontja az a|ábbiramódosul:

n) a bérbeadó és a bérlő felelősségét, a bérlő kotelezettségszegésénekjogkövetkezményeit, a
bérbeadói felmondás egyes lényeges szabályait, ą ktjzterület felügyelet értesítére vonatkozó
kôtelezettségét,

5. $ Ez a rendelet 2014. szeptember 1-én lép batá|yba.

Budapest, 201 4. augasztus 27 .

Danađa-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgiírmester



Budapest Főváros VIII. keľület József.
váľosi Onkoľmányzat Képviselő-
testületének 3512013. (VI. 20.) iinkoľ.
mán.yzati rendelete
az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeiről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosr
onkormányzat Képviselő-testtil ete az Alap-
törvény 32. ci|<k (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatköľében e|jźrva, vala-
mint a lakások és helýségek béľletére, vala-
mint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokĺól szóló |993. évi LXXVIII. tör-
vény 58. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltak
alapján a k<jvetkezőket rendeli el:

2. s @ A bérbeądó a bérbeadói jogok
głakorlása és kötelezetts.źgek teljesítése
során a ląkások és helyiségek bérletére,
v alamint az eli degenítés üĺĺr e vonatkozó egy eS

szabályokról szóló ]993, évi LWĺ/III.
törvény (a tovóbbiakban: Ln.), a Polgári
törvénykónyvről szóló ]959. évi Iľ' torvény
(a tovabbiakban: Ptk,) éS e rendelet alapján
köthet megállapodást és tehet
jognyilatkozatot.

33. s (1) A bérlőnekfelľóható okból a bérbe-
adó a Ln. 24.$-a alapjánfelmondja a bérleti
szeľződést.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvá.
rosi Onkoľ mányzat Képviselő.testületének
... ĺ20L4. (. . ...) iinko rmányzati rendelete

az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeiľől szóilő 35l20l3.
(vI. 20.) iinkoľmányzatĺ renđelet módosí.
tásáról

Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsęfuárosi
onkormányzat Képviselő-testĹil ete az Alap-
törvény 32, c1kk (1) bekezđés a) pontjában
meghatärozott feladatkorében eljárva, va|a-
mint a lakások és helýségek bérletéľe' vala-
mint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. töľ-
vény 58. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltak
a|apjáĺ a kovetkezőket ľendeli el:

1. $ A Rende|ęt 2. $ (2) bekezdésę az
alábbiakľa módosul:
2. $, (2) A bérbeadó ą bérbeadói jogok
glakorlása és kötelezettségek teljesítése
soran a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LMI/III.
törvény (a továbbiakban: Ln.), a Polgári
törvénykonyvről szóló 2013. évi V. töľvény (a
továbbiąkban: Ptk.) és e rendelet alapján
köthet megállapodást és tehet
jognyilatkozatot.
2. $ Az önkormányzati ľendelet 33. $ (1)

bekezdése az alźtbbiakĺa módosul:
33' s (1) A bérlőnekfelróható okból a bérbe-
adó a Ptk. valamint a Ltv. 24. és 25, $-a
alapj ón felmondj a a bérleti szerződést.
3. $ Az onkormányzati rendelet 33. $-a az
alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Bérlő kiiteles a bérlemény közvetlen
környezetében akáľ a bérlő vagy tagja,
dolgozóí, ijzleti paľtneľei, iigyfelei úkal
tanúsított, a kiiziisségí együttélés
kiivetelményeivel kírívóan ellentétes
m agatartás o kat, az önkorm únyzat kii zteľiilet
felügyeletét elldtó szerve felé haladéktalanul
bejelenteni. Amennyiben Béľlő ezen
kötelezettségét neki felróható okból
megszegi, bérbeadó jogosult a béľleti
szerződés (1) bekezdés szeľinti
felmondósdra.



n) a bérbeadó és a bérlőfelelősségét, a bérlő
kötelezetts égszegés ének j o gktivetkezményeit,
a bérbeadói felmondós eg/es lényeges szabá-
lyait,

4.$ Az önkormányzati ręndelet 1. számtl
mellékletének n) pontj a az a|ábbira módosul:
n) a bérbeadó és a bérlőfelelősségét, a bérlő
köteĺezeus égszegés ének j ogkövetkezményeit,
a bérbeądói felmondás eg/es lényeges
szabályait, a kijzteríilet felíiglelet éľtesítésre
v o n atko zó köte le zetts é g ét,



Indoklás
az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáraszolgä|ő helýségek béľbeadásanak

feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló renđelet mó-
dosításához

Az onkormányzat felé több partasz is érkezett a tulajdonában ál1ó, bérbeadás útján hasznosĹ
tott helýségek vendégkĺizönsége áItaI, a kĺizterĹileten tanúsított magatartási problémfü miatt.

A bérbeadó kötelessége fenntartani a k<jzterĹileti rendet és érvéný szerezni az e|vérhatő maga-
taľtási normák betaľtásának. A ľendelet módosítás lehetővé teszi, hogy a béľlő felelősséggel
tartozzon a vendégei, üzleti paľtnerei által tanúsított magatartási problémákért, és az akát a

bérleti jogviszony megszűntetésével szankcionálható legyen.

Az tĄ Ptk. hatályba lépésével móđosult a Lakástĺirvény is, ezéľt szükséges a helýségek
béľletéľe vonatkozó ĺinkormiányzati rendelet azon szakaszainak a fęlülvizsgá|ata, amely a

Lakástörvényre hivatkozik.


