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Hatáľ ozati jav as|at a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ

előteri es ztés mestáľsy a|ásźt.

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

I. Tényáltás és diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kertiletJőzsefvárosi Polgármesteri HivatalBelső Ellenőrzési kodája a Kisfalu
Kft.-nél végzett vizsgáiatfuól szóló I8-4lf0I5. iktatószámú jelentésében a szabáiyszenĺ és hatékony

műkcidés éľdekében javasolta az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáůó helyiségek
bérbeadásának feltételelrő| szóIó 35l2ol3 (vI.20) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

kiegészítését ar'ra vonatkozóan, hogy ha a béľbeszámítás ítjáłn érvényesíthető ĺisszegről a bérlő nem

biztosítja a szabályos számviteli bizonylatokat, akkor mi az eljárási rend, mi a szankció, valamint a

bérbeszámítás érvényesítésének hiánya miatt a hátra\é|<kezelés hogyan történik.

Budapes t J őzsefv álľosi Onkoľmányzat
Képviselő.testület e szálmá,ľ a



A^ lakások és helyiségek bérletére' valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. ttlrvény (továbbiakban: Lakástörvény) 36. $ (2) bekezdése értelmében á ľ,"lyi,égbé,.
mértékét az önkormőlnyzati rendelet nem szabá|yozhátja, a 37. $ pedig rogzíti, hogy a Ĺelyĺség
felújításával kapcsolatosan a bérbeadó és bérlő jogáiľa, k<jtelezettség"i."-uo',atkozóan a felek
megállapodása az iľányadó. Tekintettel arľa, hogy a bérbeszámítőls a béľleti díjľa és a felújításľa
vonatkozó rendelkezéseket szabályozza így _ a Budapest Főviíľos Koľmányhivatallaĺ történ egyeztetésľe
is tekintettel _ szükséges a Rendelet helyett a Képviselő-testület 248/2oI3. (YI. 19) śzálrrlű az
o1*o.ľm{ľzat tulajdonában á1ló nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiség),
te|kek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáÍő| 

'żolo- 
hatfuozatában megállapit*i- u

bérbeszámításra vonatkozó szabőł|yokat, a belső ellenőri jelentésben javasolt módosításokkal
kiegészítve. A bérbeszáłmításra vonatkozó szövegrészt ahatźrozatijavaslat, až előterjesztés mellékletét
képező kéthasábos összehasonlító, továbbáazegységes szeľkezetű váitozattarta|mazza.

A Versenyeztetési szabáIyzat módosításával sziikségessé vált af48lf}Í3. (VI. 19.) számú, Képviselő-
testületi hatáĺozat 7. pontjának módosítása is. Ily módon a Versenyeztetési e|járás soľán jelenleg
kĺitelező foľgalmi érték csökkentést a továbbiakbaĺ a pál|yázatkiírőjának lehetőségként biztosítaná a
ľendelkezés, így mérlegelhető, hogy a jobban hasznosítható, értékesebb helyiségek esetébena|ka\mazza-
e a kiÍľó a foľgalmi éĺék csökkentését' vagy csak azokban az esetekben' amelyekben olyan helyiség
bérbeadásáratesz kísérletet az onkormźnyzat, amelyek bérbevételére kisebb az érdeklődés.

Fenti indokok alapján javasoljuk, hogy a határozat 7. pontjának szövegét a Képviselő-testület az
alábbiak szerint módosítsa:

A helyiség bérleti díjĺínak alapjĺiul a helyiségeknek a jelen hatdrozat és a Kt. mĺis hatĺirozata szerint
aktualizdlt beköltözhető forgalmi értéke szolgdl. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeaddsdra
versenyeztetés vagy pótyózat útjdn kerül sor, a minimdlis bérleti díjat a hetyiség Áre ,au,ĺłlt
beköltözhető forgalmi értékének 80 vo-ĺit alapul véve lehet meghatłirozni. Nyilvónos pdlydztatds esetén
önkormdnyzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatdro7ható, mely
nem lehet kevesebb 50 %o-ndL Amennyiben a pĺźlyózatban a bérbeadĺis sordn végezhető tevékenység nem
kerül meghatdrozdsra, úgy az alap bérleti díj éves mértéke a hetyiség l,pl',almli beköltözhető forgalmi
értékének legaldbb a 8 vo-a.

Az onkormányzatifeladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzo szervezetrészére történő

bérbeadásnál több alkalommal meľült fel a gyakoľlatban az a kérdés, hogy a szervezetet a

kedvezményes bérleti díj a ľaktározási tevékenységľe történő bérbeadásnál megilleti-e és ha igen, akkor

milyen feltételekkel, így eĺnek pontosítása szükségessé vált, továbbá a hatáltozat 28. pontjában elíľt
hivatkozási számot is javasoljuk korľigálni.

Fenti indokok alapján javasoljuk, hogy a hatźrozatf6' pontját a Képviselő-testület a d) ponttal egészítse

ki:
d) az a), b) és c) pont alapjđn kedvezményes bérleti díj dllapítható meg a helyis'égben végzett

tevékenység gyakorisĺigĺinak figyelmen kívüI hagyĺisĺival js, aľnennyiben az onkormĺinyzati

feladatokhoz és célokhoz kapcsotódó tevékenységet végző szervezet egynél több önkormĺźnyzati

bérleménnyel rendelkezik, abban az önkormĺinyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végez és az egyik helyiséget raktĺirozósi tevékenységre haszndlja.

Fenti indokok alapján javasoljuk, hogy a hatáłrozat 28. pontjának szĺivegét a Képviselő-testület az

alábbiak szerint módosítsa:

28. Új béľbeadds esetén az alap bérleti díj éves mértéke a hetyiség ep,ą',eu,ali beköltĺjzhető forgalmi
értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szeĺvezet a 27. pont szerinti első .éves beszómolójdt a szakmai

bizoxsĺig részére benyújtoxa, és azt a bizottsdg elfogadta, az onkormdnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsóga kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefvdros, valamint a józsefvĺirosi

Iakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasznĺiltsógafiiggvényében a 26. pont a), b) vasy c)
pontja szerinti mértékre módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek vóltozatlanul hagydsa

mellett.



II. A beteľjesztés ĺndoka

A rendelet és a Képviselő-testület hatfuozatáĺak módosítása a Képviselő-testület hatáskĺire.
Itr. Dłintés célja, pénzügyĺ hatása

A döntés cé|ja a Rendelet magasabb szintiĺ jogszabályokkal való összhangjának megteremtése és az
önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok hatékonvabb ellátása

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testület hatásköre az Alaptĺirvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén,
valamint a Magyaľország helyi önkormányzatairó| szó|ó 2OI1. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 13. s (1) bekezdés 9. pontján, valamint a lakások és helyiségek béľletére, valamint az
elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi Lxxvm. tĺlrvény 36. $ (2) bekezdésén
alapul. A minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. $-án alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy aZ előterjesztés 1. szőlm(l mellékletében szeľeplő
önkormányzati rendeletet és határozati j avaslatot elfogadni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

.,,, . . ĺ2015. (. . ..) számú Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a248/fo13. (VI. 19.) számú határozatőnak 7. pontja2oI5. decembeľ 4-ihatáů|yal a kcivetkezők
szerint módosul:

A helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatőrozata szeľint
aktualizá"It beköltözhető foľgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeađásá,ra

veľSenyeztetés vagy páLyázat útján kertil sor' a minimális bérleti díjat a helyiség AFA nélküli
beköltözhető foľgalmi értékének 80 %o-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános pźůyáztatás

esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is
meghatfuozható, mely nem lehet kevesebb 5ovo-ĺáL. Amennyiben a pályázatban a bérbeadás soľĺán

výEezhető tevékenység nem kerül meghatőrozásra, űgy az alap bérleti díj éves méľtéke a helyiség
AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének legalább a8 %o-a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

2.) a 248lfo13. (VI. I9.) számű, határozatának f6. pontot a d) pontta| 2015. decembeľ 4-i hatáĺIlyal

kiegészíti:

d) az a), b) és c) pont alapján kedvezményes béľleti díj állapítható meg a helyiségben végzett

tevékenység gyakoriságának figyelmen kívül hagyásával is, amennyiben az cinkoľmányzati

feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szęÍvezet egynél tĺibb önkoľmányzati
bérleménnyel rendelkezik, abban aZ önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégezés az egyik helyiséget raktáľozási tevékenységľe használja.

Felelős : polgiármester
Hatáľidő: f0I5. decembeľ 3.

3.) a248lf013. (VI. 19) számú'határozatának28. pontja 2015. decembet 4-ihatá||ya| a kcivetkezők
szerint módosul:



28. Uj bérbeadás esetén az aIap bérleti díj éves mértéke a helyiség Ár..ł neu<uti beköltözhető
forgalmi értékének a 6 ?o-a. Amennyibel a szeÍvezet a 2.| . pont izeľi-nti első éves beszámolóját a
szakmai bizottság yý1zér2 benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, "; ô"k;;;;;;;,
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺe a b?rleti aĺ1ut uhelyiség Józsefváros,
valamint a józsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinii kihasználtsága
fiiggvényében a 26. poĺlt a), b) vagy c) pontja szerinti mértékľe .đoo'ĺtľ'atia' a bérleti szeľződés
e gyéb feltételeine k v áLto zat|anul hagyás a mel lett.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: zol5. december 3.

4.) a248/f013. (vL 19.) számli határozat VIII. FEJEZET címe 2015. decembeľ  -íhatáÄIval az a|áŕlbira
módosul:

BÉnsEszÁvĺÍrÁs

Felelős: polgármester
Határidő: 2oI5. december 3.

5.) a248lf013. (VL 19.) számri határozatőnak34-36. pontja az a|őbbiak szeľint módosul, valamínt új
31 -4I. ponttal egésztil ki 201 5. december 4-i hat6ů|ya|:

34. A bérlő kérelme alapján a bérbeadói jogktir gyakoľlója hozzáłjőłru|hat a bérbeadót terhelő
munkálatok költségének a bérlőt terhelo helyiség béľleti díjba történőbeszámítátsához.
A jelent pont szerintihozzáĄőĺulás esetén az írásbe|i megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
abban az esetben köthető meg, ha:

a) a bér|ő az e|vé,gezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes
költségvetés benyúj tás ával hitelt érdemlően \gazo|ja,

b) az épületen végzendő munkálatokhoz a társash ázi a|apító okirat vagy szerve zeti és miĺk<idési
szabáiyzatának ilyen értelmű kikotése esetén atźnsasházi kcizgyűlés bazzőjáru|t,

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok e|vé'gzéséľe jogerős és végrehajtható
építési (létesítéSi) engedély biľtokában kerüljön sor; toválbbá a bérlő vállalja a

használatbavételi engedély megszerzéséÍ,
d) a bérlőnek a munkálatokról való megállapodáskor az onkormányzatta| vagy a bérbeadó

szeruezettel szemben nem áll fenn lejárt béľleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal összefliggő
tartozása,

e) a bér|ő vőilalrja, hogy a bérleti szerzóđés mellett kozjegyzó előtt egyoldalú
kcjte1ezettségvá||a|ő nyilatkozatot tesz a saját költségén, amerľlyiben eÍTe a béľleti
jogviszony aIatt még nem kerĺilt sor.

35. A béľbeszámításrő| szólró megá,llapodásban ki kell kötni a kĺivetkezőket:
a) a bérlőnek a munkálatok befejezésére megállapított hatĺáridő |ejártát követő 30 napon belüI

igazolnia kell a munkálatokra foľdított költségeinek és a beszámítható ĺisszegnek a méľtékét,

be kell szeteznie a szükséges hatósági engedélyeket (vagy legalább igazo|nia ke|L az

engedély iľánti kéľelem benyújtását),
b) ha a munkálatok műszaki taľtalma és költsége előre nem látható műszakĹépítészeti

pľobléma felmeľülése miatt meghaladja a megállapodásban rogzítetteket, a többletköltségek

csak akkoľ érvényesíthetők, ha en:ó| a béľlő és a bérbeadó szervezet abérbeadői jogköľ
gyakorlój a hozzájátu|ása alapján előzetesen megállapodtak,

c) ha valamelyik munka nem készül el, vagy hibás, késedelmes teljesítést ľcĺgzítenek az őłtadás-

á,tvéte|ijegyzőkönyvben, a bérbeszámítás összegét az e| nem végzett, vagy hibás teljesítés

értékév el c s ĺikkenteni ke l l,
d) ha a béľbeszámítás időtaľtama a|att ahelyiség utáni bérleti díj tartozáls mértéke e|én a három

havi _ ténylegesen (abérbeszámításhiányában) fizetendő - bérleti díjat, abérbeszőmítáłsbő|

még fennmaľadó cisszegre a bérbeszámítás megszűntethető, és aZ arra igényelhető

beszámítást vagy megtérítést a bérbeadói jogkĺir gyakorlója jogosult elbírálni,



e) a költségek beszőmításá,nak és szám|ázásának37.pontban rogzítettfeltételeit,
Đ ha a bérlő bérleti jogviszonya a beszátmíthatô költségéiek bérbeszámítás útján vató

megtértilése előtt megszűnik, a helyiség béľleti díjábamog ue nem számított össze!ĺe a volt
bérlő vagy jogutódja nem taľthat igényt, kivéve, ha a bérleii jogviszonyt ľendes felmondással
a bérbeadó szĹinteti meg Vagy a bér|eti szeruódés megsztĺntětésre k-cizös megegyezéssel a
bérbeadó kezdemény ezéste keľült sor.

36. A bérheszámítás Ĺrdán érvényesíthető költsógck tónylcges ráfoľdítását, valarrritrt a
megállapodásban szereplő munkák elkészültének arányát, a munkák készre jelentését követően
taľtandó műszaki áLtadáls-á,tvételen felvett jegyzőkĺinyvben a béľbeadó szetvezet igazolja le.
Béľbeszámításra csak a megállapodásban rogzített tételek esetében van lehetőség - amennyiben
azok megfelelő minőségben, határidőre elkészültek _ legfeljebb a megállapoáásban ro[zített
keretösszeg eľejéig.

37. A költségek beszámításának feltételei a következők:
a) a bérbeadói jogkcir gyakoľlója jóváhagyásáłva| a bérbeadó szervezet és a bérlő közötti

Írásbeli megállapodás megkötése a munkálatok miíszaki taľtalmáró|, avfuhatő költségeiről, a
beszámítható költségek legmagasabb mértékéről és időtartamáľól, és a munkálatok
elv é gzésének hatáľidej éľő l,

b) a béľbeadó szetv ezet az e|v égzett munkákat jegyzők<inyvben leigazolj a,
c) a bérlő a bérleményben e|végzett munkálatok összegéľől a bérbeadó szervezet igazo|ását

követő 15 napon belül számlát nyrijt be a béľbeadő szervezethez,
d) a bérlő által kiállított általános foľgalmi adómentes számla esetén abérbeszámítás a bérleti

díj nettó ĺisszegével szemben lehetséges,
e) szám|a kiállításrára nem jogosult bérlő esetén az engeďé|yezett felújítási munkákhoz

szükséges vásáľolt anyagokľól és szolgáltatásokľól az tnkormányzatnevére sző|ő szőlm|őkat
nyújt be az e|számo|áshoz,

Đ szátm|akiől|ításárajogosult bérlő esetén a bérlő továbbszám|ázza az e|végzett ós a leigazolt
munkráról az összeget az onkoľm ány zat tészére,

g) a benyújtott számláknak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelnitik.

38. A megállapodásban ki kell kötni, hogy amerľlyiben a 37. pontban foglalt feltételeket a bérlő nem
telj es íti, a b érb eszámítás lehető s é, gét elv eszíti.

39. A bérleti díjba beszámíthatő ktiltségeket úgy kell meghatfuozni és havonta levonni a bérleti
díjból, hogy a munkálatok e|végzése után fizetendő bérleti díjba beszámírhaó költségek_ ha a
bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt - az a|áĺbbiak szerint térüljenek meg a bérlők
számźta, figyelembe véve, hogy a megíi|apodás időtartama nem tarthat tovább a bérleti

j o gvi s zony |ej fu atáná,|:

a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet és egyéni vállalkozó bérlő
esetében legfeljebb 4év alatt,

b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

40. Bérbeszáĺnítási megállapodás úgy is megkothető, hogy a bér|ó álta| végzett munkálatok

ellenétéke nem a béľleti díjban, hanem a helyiség megvásánlátsa során a véte|árből kerül
levonásra úgy, hogy aberuházások értékét az avulással csökkenteni kell. Az ilyen módon kötött

megállapodássa| az onkormányzatnemváilat'kötelezettséget a helyiségeladására.

41.IJaabérleti jogviszony azértszunlkmeg, mert abér|ő ahelyiségetmegvásárolja,az éĺéknövelő
beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás cé|jfua szo|gáiő helyiségek elidegenítésének

feltételeiľől szóló önkormányzati rendelet szeľint kell eljrárni.

Felelős: polgáľmester
Hatátldő: f015. decembeľ 3.

6.) af48/2o13. (vI. t9.) száműhatáĺrozatúj IX.FEJEruTTEL egészül kif}Is. december  -ihatállya|:



IX. FEJENT
VEGYES RENDELKEzÉspr

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: f015. decenbeľ 3.

7,) a?,48ĺf013. (u. 19.) számú határozat2Ol5. decembeľ 4 i hatíllval:
a.) 34. számozása42.-re módosul
b.) 35. szźtmozása 43.-ramódosul
c.) 3ó. számozása 44.-re módosul
d.) 31. szőĺmozása45.-re módosul

Felelős: polgĺármester
Határidő: 2oI5. december 3.

8) af48/2o13. (VI. 19.) számú,hatfuozat(Ij 46. ponttal egészül ki:

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem bírált kéretemre is alkalmazni kell.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2oI5. december 3.

A végrehajtástvégzó szervezeti egység: Józsefváľosi GazdálkodáłsiKłjzpotZrt.

Budapest, 2015. november 23.

Töľvényességi ellenőľzés:
Danada.Rimán Edina

Jegyzo
nevébgn és megbíEálsából :

/, ,ĺł/uL/L. 
Dľ. MěszárBrlka

aljegyző /

Me1léklet:
I.számímelléklet: Rendeletmódosítás
2.számű'melléklet: Indokolás
3.számú'melléklet: Hatástanulmány
4. szálmú'melléklet: Kéthasábos összehasonlító nézet
5.szátműmelléklet: 248/fOI3. (vI. 19.) szálm(lKépviselő.testületi hatźttozat-módosítás kéthasábos

cisszehason|ítő nézet
6.száłműme|léklet: Egységes szetkezetu248lfol3. (VI. 19.) számĹlKépviselő-testiiletihatfuozat



1. számú melléklet
A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja: 2015. december 4.

Danada-Rimán Edina
jegyző

tartós távollétében
dr.Mészát Erika

a|jegyző

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkormńnyzat Képviselő-testiiletének
...lf015. (........) iinkoľmányzati rendelete

a35l2013. (W. 15.) számú, az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
hetyisé gek béľbeadásának feltételeiľől szólró rendelet módos ításár ói

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi Önkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptowény 32.
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkorében e|jźltva, a lakások és helýségek béľletére, va|amint az
elidegenítésiikľe vonatkoző egyęs szabályokľól szóló |993. évi LXXVIII. törvény 36. $ (2)

bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźtn a következőket renđeli el:

1.$ A renđelet VIII. fejezet 41. $ és 42. $-ai hatályukat vesztik.

2.$ Jelen rendelet 20t5. december 4-én lép hatá|yba.

Budapest, 20t5. decembeľ 3.

Danađa-Rimán Edina Dr. Kocsis Máté
jegyzo polgármester

tartós távollétében

dr. Mészar Erika
a|jegyző



2. száműmęlléklet

INDOKOLAS

Részletes indokolás

A döntés célja, hogy az onkormányzat rendelete megfeleljen az A|aptiłrvény, ajogalkotásľól szóló
2010. évi CXXX. törvény és a lakások és helyiségek béľletéľe, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó
egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXVIII. torvény rendelkezésęinek.

1. $-hoz

A rendelęt megalkotás áva| az onkormanyz at az A|aptörvénynek, a jogalkotási követelményeknek
és a Lakástörvény rendelkezéseinek tesz eleget.

2. $-hoz

Hatá|yb a léptető rende l k ezé st tartaImaz.



3. számímelléklet

Hatásvizsgá|at

A jogszabály előkészítése során figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX
t<iľvény 17. $ (1) bekezdése előitja, hogy rendeletalkotásnáI előzetęs hatásvizsgálatot kell lefolyatni

- tarsadalmi, gazdasági, költségvetési hatás;
- környezeti és egészségi következmények;
- adminisztativ terheket befolyásoló hatás;
- jogalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának vźrhatő kĺivetkezményei;
- a jogszabá|y a|ka|mazásához szükséges szeméIý, szervezeti,tźtrgý és pénzügý feltételek

tekintetében.

A hatásvizsgálatot a rendeletteľvezet I. $-a tekintetében kell lefolytatni.

1.) Táľsadalmio gazdaságio ktiltségvetési hatás: a rendeletnek nincs hatása, mivel a ľendelkezések
átkeľülnek a helyiségek bérleti díjáról sző|ő 24812013. (VI. 19.) szám,Ú Képviselo-testtileti
határozatba.

2.) Kłirnyezeti és egészségĺ ktivetkezményeĺ: A rendelet szempontjábólnem releváns kérdések.
3.) Adminĺsztľatív terheket befotyásoló hatása: A rendelet szempontjábólnem releváns kérdés.
4.) A jogszabály megalkotásának szĺikségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatő

következményei: A ľendelet megalkotása sztikségszetu, mivel a Lakástörvény szeint a

hel ý s é gb ér m éľtékét az önkorm án yzatí r endel et nem szab á|y ozhatj a.

5.) A jogszabály a|kalmazálsához szĺikséges személyĺ, szervezeti, táľgyĺ és pénzügyÍ feltételek:
A rendelet megalkotása nem igényeli többlet személý, szewezeti tátgy és pénzügyi feltételek
biztosítását.



tsudapest Főváros VIII. kerület Jĺízsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének

35ĺ20t3. (vI.20.) tinkormányzati rendelete

az onkorm ányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyĺségek

béľbeadásának feltételeĺľől

VIII. FEJEZET

A BÉRBEszÁvĺÍľÁs

41. $ (1) Ha bérlő elfogadja az e fejezetben
foglalt feltételeket és a hatáskĺjrľel rendelkező
bizottság hozzźĄźtru|, a rendelet hatáIyba lépése
után elvégzett munkálatok ęsetén a bérbeadót
terhęlő munkálatok költségét a bérlo
beszámíttathat1a a helyiség bérleti dijába a
bérbeadó szervezettęl kötött megállapodás
alapján.

(2) A bérbeszámítás feltételei a következők:
a) a hatáskörľel ľendelkezo bizottság

jőváhagyásáva| a bérbęadó szervezęt és a
bérlő közötti írásbeli megállapodás (a
továbbiakban: megállapodás) a munkálatok
mrĺszaki l'artalrmttrőI, a várhatő költségeiről,
a beszámithatő koltségek legmagasabb
méľtékéről és idótartamtrő|, és a
munkálatok eIv égzésének határidej éről,

b) az épületen végzenđő munkálatokhoz a
k<jzös képviselő vagy a társasházi a|apitő
okirat ilyen értelmtí kikötése esetén a
tár sashäzi kö z gyűl é s ho zzźĺj áru|ása,

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok
esetén jogeros és végrehajtható
építési(létesítési) engedély a|apján kerülj ön
Sor' és a használatbavételi engedély
megszetzése, ha engedélyk<iteles munkáról
van szó,

d) a bérbeadó és a bérlő megállapodäsábaĺ
rögzitett munkálatok a megállapodásban
meghatározott határidőben telj es egészében
és szakszerűen elkésziilj enek,

e) a bérlő a bérbeszámítźsnä| figyelembe
vehető költségeinek indokolt felmeľiilését
hitelt érdem|oen igazo|ja,

Đ a béľlőnek a munkálatokľól való

4. számímelléklet

Buđapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi
Onkoľmányzat Képviselő.testületének

35lf013. (vI.20.) önkoľmányzati rendelete

az Onkoľm ányzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyĺségek

bérbeadásának fe|tételeiľől

VIII. FEJEZET tĺjrlendő

A BÉRBESzaIrĺÍres törlendő

41. $ hatályátveszti

l0



megállapodáskor aZ onkormányzatta|,
vagyonkezelő, bérbeadó szewezeÍtę|
szemben semmilyen jogcímen nem áll fenn
lejáľt bérleti díj vagy közijzemi díj
háÍTaléka,

g) a bérlő költségére sor keľĹilt a munkálatok
elvégzése rttán f,lzetenĺlő bérlęti ĺlíjat is
tartalmaző bérleti szerzoďés végrehajtási
záradéI<kal ellátható kozjegyzői okiratba
foglalása, ha a bérleti szeľződés egyébként
nem keľtilt a 17 ' $ (4) bekezdés szerinti
kozjegyzői okiľattal kiegészítésre,

h) a bérlő a béľleményben e|végzett
munkálatokat továbbsz ámIázza a bérbeadó
részére. A béľlo áIta| kíáI|ított általános
forgalmi adómentes szźtm|a esetén a
bérbeszámítás a bérleti díj nettó összegével
szemben lehetséges.

Đ amennyiben a bérlő jogszabéiy erejénél
fogva nęm állíthat ki szám|át, abban az
esetben a teljesítést az á|talakészitett, és a
vagyonkezelő á|ta| |eigazolt teljesítési
igazolás helyettesíti a száml.tŃ.

(3) A bérbeszámításľól szőIő megállapodásban
ki kęll kötni a k<jvetkezoket:

a) a megállapodásban rcgzitett feltételek
megszegése esetén a bérlő a bérbeszámítási
igényét nem éľvényesítheti'

b) a bérlőnek a munkálatok befejezésére
megá||apított hatáľidő |ejźrtźń követő 30
napon belül igazolnia kell a munkálatokra
fordított igazo|t költségeinek és a
beszámitható összegnek a méľtékét, be kell
szereznie a szükséges hatósági
engedélyeket (vagy Lega|ább igazolnia kell
az engedé|y iránti kérelem benýjtását),

c) ha a munkálatok műszaki tartalma és

k<lltsége elore nem láthatő műszaki-
építészeti pľobléma felmerülése miatt
meghaladja a megállapodásban
rögzitetteket, a többletköltségek csak akkor
érvényesíthetők, ha erró| a bérlő és _ a
hatáskĺjnel rendelkező bizotÍság előzetes
jőváhagyásával a bérbeadó szewezęt
elozetesen me gállapodtak'

đ) ha a bérbeszámitás iltján érvényesíthető
béľlői ráfoľdítások mértékének
megállapítását kovetően a helyiség utáni
bérleti díi tartozás mértéke eléri a három

l1



havi ténylegesen (a bérbeszámítás
hiányában) ťĺzętęndó - bérleti dýat, a még
fennmaradt beszámítandó ĺisszegľe a
bérbeszámítás lehetősége megszűntethető, s

a bér|o á|tal a még fennmaľadt összegre
igényelhető beszámítást vagy a bármilyen
jogcímen való megtérítést a hatáskörrel
rendelkező bizottság jogosult elbírálni.

(4) Bérbeszámítási megállapodás nem köthető a
béľleti jogviszonyt meghaladó időtartamľa. A
bérbęszámítás útján éľvényesíthető tényleges
(igazo|t) költségek megźilapítását, valamint a
megá11apodásban szeľeplő munkák
elkészültének atánytú,, a munkák készre
jelentését követően taľtandó műszaki átadás.
átvételen felvett jegyzőkĺinyvben a bérbeadó
szewezet határozza meg. Bérbeszámításra csak
a megállapodásban rogzitett tételek esetében
van lehetőség - amennyiben azok megfelelő
minőségben, hatáľidőľe elkészültek - legfeljebb
a me gáilapo dásb an r ö gzitett keretĺi s sz eg erej éi g.

Amennýben valamelýk munka nem készül el,
vagy hibás, késedelmes teljesítést rogzitenek az
átvételi jegyzőkönyvben, a bérbeszźlmítás
<isszegét az e| nem végzett, vagy hibás teljesítés
értékével csokkenteni kell.

42. $ (1) A bérleti díjba beszźtmithatő
költségeket úgy kell meghatátozni és havonta
levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok
elvégzése után ťlzetendő bérleti díjba
bęszámíthatő költségek a munkálatok
befejezésétől számitra ha a hatásköľrel
rendelkező bizottság másként nem dönt _ az
a|ábbiak szerint térüljenek meg a bérlők
sztmára, figyelembe véve, hogy a megálIapodás
időtartama nem tarthat tovább a bérlęti
j o gvi szony |ej fu atánźi:
a) gazdasági taľsaság és egyéni váIla|koző

bérlő esetében legfeljebb 4 év a|att,
b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3

év alatt.

(2) Bérbeszámítási megállapodás így is
megköthető, hogy a bér|ő á|taI végzett
munkálatok ellenértéke nem a bérleti díjban,
hanem a helýség megvásárlása során a
vételárból kerül levonásra t,gy, hogy a
beruházások értékét az avulással csökkenteni

42, $hatźiyźúveszt1
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kell. Az ilyen módon kötött megállapodással az
onkormányzat nem vźilal kĺitelezettséget a
helýség eladására.

(3) A bérbeszámítást a számviteli és
adójogszabályok betaľtásával kell végreh ajtani.

(4) Ha a béľlo bérleti jogviszonya a

beszámítható költségének bérbeszámítźs tftjáĺ
való megtérülése előtt megszíjnlk, a helyiség
bérébe még be nem számított összegĺe a volt
bérlő vagy jogutódja nem tarthat igéný, kivéve
ha a bérleti jogviszoný rendes felmondással a
bérbeadó szünteti meg vagy a béľleti szerződés
megsztintetésre k<jzös megegyezéssel a
bérbeadó kezdeményezésre keľült sor.

(5) Ha a bérleti jogviszony azért szűnLk meg,
mert a bérlő a helyiséget megvásárolja, aZ

éľtéknövelő beruházásokkal kapcsolatban a nem
lakás cé|jźra szo|gá|ő helýségek eladásáról
szőIő önkormányzati rendelet szęrint kell
eljárni.

l3



5. szám.ű melléklet
A Képviselo-testĹilet f48l20l3. (VI' 19.) száma

hatáĺozata

A helyíség bérleti d1jáĺak alapjául a
helyiségeknek a jelen hattrozat és a Kt. más
határozata szerint aktua|izá|t beköltözhető
forgalmi értéke szolgál. Abban az esetbeĺ, ha a
helyiség bérbęadásaľa, veľsenyeztetés vagy
pá|yázat útján keriil sor, a minimális bérleti díjat
a helyiség AFA nélktili beköltözhető forgalmi
értékének 80 %-át alapul véve kell meghattrozĺi.
Nyilvános ptiyáztatás esetén önkormányzati
érdekből a minimális béľleti díj a bekĺjltözheto
forgalmi éÍték 80 o/o-ná| kisebb értékben is
meghatározhato azza|,hogy ez az érték nem lehet
kevesebb a beköltözheto forgalmi éľték 50 oÁ-ĺáI.

Amennyiben a pá|yázatbaĺ a bérbeadás során
végezhető tevékenység nem kerül
meghatározásra, úgy az a|ap bérleti díj éves
méľtéke a helyiség Afa nélküli beköltözhető
forgalmi értékének a8 oÁ-a.

26. Önkormányzati feIadatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végz.ő szeryezet
részére történő bérbęadásnál az onkoľmányzat
TulajdonosilBéľbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az illetékęs szakmai bizottság javaslata
alapján kedvezményes bérleti díjat határozhat
meg, az alábbi kategóriák szerint:
a) a bérleti díj éves mértéke a helyíség ÁFA

nélküli bek<jltözheto foľga|mi értékének a 4
%o-a, amenĺyiben a szervęzet havonta
legalább 2 alkalommal folýat a bérelt
helyiségben tevékenységet,

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA
nélküli beköltözhető foľgalmi értékének a 2
%o-a, amennyiben a szeÍyezet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a béľelt
helyiségben tevékenységet,

c) a béľleti díj mértéke a mindenkori kozös
költséggel vagy üzemeltetési költséggel
megegyezó összeg, amennyiben a szervezet
havonta legalább 8 alkalommal folýat a
bérelt helyiségben tevékenységet.

A Képviselő-testület f48l f0I3, (VI. 1 9.) számil
hatźrozata

7.
A helyiség bérleti díjétnak alapjául a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más

határozata szeľint aktua|izźit beköltözhető
forgalmi értéke szo|gáI' Abban az esetben, ha a
helyiség béľbeadására versenyeztetés eIjárás

útján kerÍil Sor' a minimális bérlęti dijat a

helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi
értékének 80 %-át alapul véve lehet
meghatźlrozni. Nyilvános pá|yáńatás esetén

onkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj
alacsonyabb foľgalmi éľtéken is
meghatírozható, mely nem lehet kevesebb 50

"/o-ná|. Amerľryiben a pźůyázatban a bérbeadás
soľán végezhető tevékenység nem kerül
meghatźlrozásľa, ugy az a|ap bérleti díj éves

mértéke a helyiség Afa nélküli beköltözheto
forgalmi értékének legalĺíbb a8 %o-a.

f6. onkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végz.9 szervezet
tészére történő bérbeadásnál az onkormtnyzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az illetékęs szakmai bizottság javaslata
a|apjźln kedvezményes bérleti ďijat hattrozhat
Íneg, aZ alábbi kategóriák szerint:
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA

nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének a 4
,Á-a, amennyiben a szeÍyęzet havonta
IegaIább 2 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet'

b) a bérleti díj éves mértékę a helyiség AFA
nélküli bekĺjltözhető forgalmi értékének a f
%o-a, amerľryiben a szeÍvęzet havonta
legalább 4 alkalommal folytat a béľelt
helyiségben tevékenységet,

c) a bérleti díj méĺéke a mindenkori közös
koltséggel vagy iizemeltetési költséggel
megegyező cisszeg, amennyiben a szervezet
havonta legalább 8 alkalomma| fo|ýat a
béľelt helyiségben tevékenységet'

d) az t), b) és c) pont alapjĺĺn kedvezményes
béľleti díj állapítható meg a helyĺségben
végzett tevékenység gyakoľÍságának
figyelmen kívül hagyásával is, amennyiben
Lz Onkoľmányzatĺ feladatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezet egynél ttibb önkormányzati
bérleménnyel ľendelkezĺk, abban az

ínvzzti feladatokhoz és célokhoz

t4



28. Uj bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves
ĺlléľĺ.ékę a helyiség AFA rlélküli beköltözhető
forgalmi értékének a 6 o/o-a. Amennyiben a
szeryezet a 27 ' pont szerinti első éves
beszámolóját a szak,łnai bizottság részére
benyújtotta, és ań' a bizottság eIfogaďta, az
onkormányzat Tulaj donosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kéľelemľe a
bérleti dijat a helyiség Józsefuáros, valamint
a józsefuárosi lakosok érdekébęn folýatott
tevékenység szęrinti kihasználtsága
fiiggvényébeĺ a 27. pont a.), b') vagy c.)
pontja szerinti méľtékre módosíthatja, a

bérleti szerződés egyéb feltételeinek
v á|to zat|aĺul hagyá s a mell ett.

kapcsolódĺó tevékenységetvégez és az egyik
helyiséget raktározási tevékenységre
használia.

28. Uj bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves
nrértéke a helyiség AIA nélki'ili beköltözhető
forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a
szervezet a f7. pont szeľinti elso éves
beszźmo|óját a szakmai bizottsźry részére
benyrijtotta, és azt a bizottság elfogadta, az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti dijat a
helyiség Józsefuáros' valamint a józsefuárosi
lakosok érdekébęn folytatott tevékenység szeńnti
kihasználtsága fiiggvényében a 26. pont a), b)
vagy c) ponda szerinti méľtékre módosíthatja, a
bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul
hagyása mellett.

34. A béľlő kéľelme alapján a béľbeađói
jogkör gyakoľlója hozzíjáru|hat a bérbeadót
terhelő munkálatok költségének a bér|ót teľhelő
helyisé g bé ľleti díj ba tii rté n ÍÍ beszámítálsához.

A jelent pont szeľinti hozzáĘírulás esetén az
íľásbeli megállapodás (a továbbÍakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg'
ha:
a) a béľlő az e|végezni kívánt bérbeadót

teľhelő munkálatok költségét előzetesen
tételes költségvetés benyrÍjtásával hitelt
éľdem|ően igazo|ja,

b) aZ épĺileten végzendo munkálatokhoz a
társasházi alapitó okirat vagy szervezeti és
működési szabáĺyzatának ilyen értelmű
kikötése esetén a társasházi közgyiĺlés
hozzájáru|t;

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok
esetén azok elvégzésére jogeľős és

végľehajtható építési (létesítési) engedély
birtokában keľüljon sor; továbbá a bérlő
vállalja a használatbavételi engedély
megszeľzéséto

d) a béľlónek a munkálatokról való
megállapodtskor az onkormányzattal vagy a
bérbeadó szewęzęttę| szemben nem á11 fęnn
lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
ö s szefii ggő tartozása;

e) a béľ|ő váIlaljao hogy a bérleti szeľződés
mellett közjegyz(1 e|őtt egyoldalú
ktitelezettségvái|alő nyilatkozatot tesz L
saját költségén, amennyiben erľe a béľIeti
jogviszony a|attmég nem keľiilt sor.
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35. A bérbeszámitásrő| szőIő megźilapodásban ki
kell kotni a következőket:
a) a bérlőnek a munkálatok befejezésére

megállapított hataridő |ejártát k<ivető 30
napon belül igazolnia kell a munkálatokra
fordított költségeinek és a bęszámithatő
összegnek a mértékét, be kell szeręznię a

sztikséges hatósági engedélyeket (vagy
legalább ígazo|nia kell az engedély iránti
kérelem benyújtását) )

b) ha a munkálatok miĺszaki tartalma és

költsége előre nem látható műszaki-építészeti
probléma felmeľĺilésę miatt megha|adja a
megállapodásban rogzitetteket, a

többletköltségek csak akkoľ érvényesíthetok,
ha eľről a bérlő és a bérbeadő szervezet a

bérbeadói jogkör gyakoľlója hozzájáru|ása
a|apján előzetesen megállapodtak,

c) ha valamelyik munka nem készül el, vagy
hibáso késedelmes teljesítést rőgzítenek az
átadás-átvételi jegyzőkiinyvben' I
béľbeszámítás iisszegét az el nem végzett,
vagy hibás teljesítés éľtékével cstikkentenĺ
kell,

d) ha a bérbeszámítás időtaftama a|aÍÍ. a helyiség
utáni bérleti díj tartozás mértéke eléri a
háľom havi _ ténylegesen (a bérbeszámítás
hiányábaĺ) fizetendő béľlęti ďíjat, a
bérbęszámitásból még fennmaradó összegre a

bérbeszámítás megsztĺntethető, és az arua

igényelhető beszámítást vagy megtérítest a
bérbeadói jogkoľ gyakorlója jogosult
elbírálni'

e) a kiiltségek beszámítrísának és

számliőzísának t 37. pontban rögzített
feltételeit'

Đ ha a béľlő béľleti jogviszonya a
beszámíthatĺó kiiltségének béľbeszámítás
űtján való megtéľülése előtt megszűnik' a
helýség bérletĺ díjába még be nem
számított tĺsszegľe a volt béľlő vagy
jogutódja nem taľthat igényt, kĺvéve, ha a
bérletĺ jogviszonyt ľendes felmondással a
bérbeadó szünteti meg vagy a béľleti
szeľződés megszüntetésľe k.tiztis
megegyezéssel L
kezdeményezésľe keľĺilt soľ.

bérbeadó

36. A bérbeszámítás tl/rjźn éľvényesíthető
költségek tényleges ráfoľdítását, valamint a

megállapodásban szereplő munkák elkészültének
aľánytlt, a munkák készre jelentését követően
taľtandó műszaki átadás-átvétęlen felvett
jegyzókönyvben a bérbeadó szervezet igazo|jt
le. Bérbeszámításra csak a mełál
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rögzitett tételek esetében van lehetőség
amennyiben azok megfelelő minoségben,
határidőľe elkéŚZtiltek legfeljebb a

me gállapo d ásb an r ö gzített keretö ssze g eĘ éi g.

37, A ktiltségek beszr{mításának feltételei a
kiivetkezők:
a) a béľbeadĺói jogktir gyakoľlója

jóváhagyásána| a béľbeadó szervezet és a
bér|ő kiiztitti írásbeli megállapođás
megkötése a munlľálatok műszaki
tarta|márói, a váľhatĺí költségeiľő|' a
beszámítható költségek legmagasabb
méľtékéľől és időtartamáľól, és a
munkálatok elvégzésének hatáľidejé ľől,

b) a bérbeadó szervezet Lz elvégzett
munkákat jegyzőkönyvben leigazo|ja'

c) a béľlő a béľleményben elvégzett
munkálatok összegéľől a béľbeadó
szervezetigazo|ását kiivető 15 napon belül
szímllät nyújt be a bérbeadó szervezethez.

d) a béľlő által kiállított általános foľgalmi
adómentes szímllĺ esetén a bérbeszámítás
a béľleti díj nettĺó összegével szemben
lehetségeso

e) szálm|a kiállításáľa nem jogosult béľlő
esetén Lz engedélyezett felújítási
munkákhoz sziikséges vásárolt anyagokról
és szolgáltatásokľól Lz onkormányzat
nevéľe szó|ó számlákat nyújt be tz
elszámoláshoz,

Đ számla kiállításríľa jogosult béľlő estén a
béľlő továbbszám|ánza az e|végzett és a
leigazolt munkáľól Lz iisszeget Lz
Onkoľmányzatrészére,

g) a benyújtott szĺímláknak a számviteli és
adójogszabĺĺlyoknak meg kell felelniük.

38. A megállapodásban ki kell kötnÍ' hogy
amennýben a 37. pontban foglalt feltételeket a
béľlő nem teljesíti' a béľbeszámítás lehetőségét
elveszíti.

39. A bérleti díjba beszámitható költségeket úgy
kell meghattlrozni és havonta levoĺlĺi a bérleti
díjból' hogy a munkálatok elvégzése után
fizetendő bérleti díjba beszámítható költségek-
ha a bérbęadóí jogkör gyakorlója másként nem
dönt - az a|źlbbiak szeľint téľĹiljenek meg a bérlők
számára, figyelembe véve, hogy a megállapodás
időtaľtama nem tarthat tovább a bérleti
j o gviszony |ej fu atáná|:

a) jogi személy, jogi személyiséggel nem
ľendelkező szervezet és egyéni vá|la|koző
béľlő esetében liebb 4 év a|att,
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b) magánszemély béľlők esetében legfeljebb 3

év a|att.

40. Bérbeszámításí megállapodáS úgy is
megköthető, hogy a bér|ó źita| végzett
munkálatok ellęnértéke nęm a bérlęti díjban,
hanem a helyiség megvásáľlása során a vétęlárból
kerül levonásra úgy, hogy a beruházások értékét
az avulással csökkenteni kell. Az ilyen módon
kötött megállapođással az onkormányzat ĺem
vállal kotelezettséget a helyiség eladásáľa.

4I. Ha a bérleti jogviszony azért szűnik meg,
mert a bérlő a helyiséget megvásáľolja, az
értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban a nem
lakás cé|jttra szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló
öĺkormányzati rendęlet szerint kell eljárni.

D(. FEJEZET

42. A bérleti díjľól (vagy módosításáról) való
megállapodás soľán - fiiggetlenül attól, hogy az
milyen okból történik - minden esętben ki kell
kötni éS a béľlőnek vá'||a|nia kell, hogy az új

béľleti dijat - vagy ha a bérleti díj nem módosul a
jövőben a ťlzetett béľleti díjat - a következő
évtől' évente január l-jétől a KSH źital' az e|ozo
évre vonatkozőn közzétett fogyasztói árindex
méľtékével növelten fizeti. Amennyiben a béľlő a
közüzęmi- és ktilönszolgáltatási díjak összegét a

Bérbeadónak ťtzeti meg, évente janattr l-től a
Fovárosi Közgyűlés tůta| a tźtrgyévre
meghatározott áron számított díjakat fizeti meg.
A béľlőnek írásban nyilatkozatot kell adni arľól,
hogy ezen bérletĹ, kozuzemi- és

ktil<inszolgáltatási díj emelést ellenvetés nélktil
elfogadja.

43. Az új bérleti szerződésben és a szerzódés
módosítása soľán minden esetben ki kell kotni,
hogy a bérbęadó a helyiség bérleti díját 10 Yo-kal
megemeli, ha a helyiséget magábaĺ foglaló
épület elótti kozterületen díszbuľkolat létesül
vagy jelentős beruházás valósult meg, és a bérletí
díj összege nem éń e| a 7. és 8. pont szerint
számitott bérleti dij f0 %-kaĹemelt összegét.

Egyéb szabályok

44. P á|yázat esetében ań. a đíjmértéket, amelynek
az ęmelésére ajánlatot lehet tenni, a páLyázati
kiírásról való döntés során kell meghatározni.
Pźiyázat esętében a nyertes á|ta| aján|ott béľlęti
díiat kell a béľleti szeľződésben rögzíteni

34. A bérleti díjról (vagy módosításáról) való
megállapodás soľán - fliggetlenül attól, hogy az
milyen okból tĺirténik _ minden esetbęn ki kell
kötni éS a béľlőnek vállalnia kell, hogy az új

béľleti đl1at_ vagyha a bérlęti díj nem módosul a
jövőben a ťlzetett bérleti dijat - a kĺjvetkező
évtől, évente január 1-jétől a KSH źůta| az e|óző
éwe vonatkozőn kozzétett fogyasztói árindex
méľtékével növelten fizeti. Amennyiben a bérlo a
kozizemi- és ktilönszolgáltatási díjak összegét a
Bérbeadónak ťlzeti meg, évente január l-től a
Főváľosi Közgyűlés źilta| a tárgyévre
meghatározott áron számitott díjakat fizeti meg.
A bérlőnek írásban nyilatkozatot kell adni arľól,
hogy ezen bérleti-, könizemi- és
ktilönszolgáltatási díj emelést ellenvetés nélktil
elfogadja.

35. Az új béľleti szerződésben és a szerzodés
módosítása során minden esetben ki kell k<itní,

hogy a bérbeadó a helyiség bérleti díját 10 %o-ka|

megemeli, ha a helyiséget magában foglaló
épület előtti köztertileten díszburkolat létesül
vagy jelentős beľuházás valósult meg' és a bérleti
díj összege nęm éľi ęI a 7. és 8. pont szęrint
számított bérleti díj 20 %-kal emelt összegét.

Egyéb szabályok

3 6. P tiyázat esetében ań. a díjmértéket, amelynek
az emelésére aján7atot lehet tenni, a páIyázati
kiírásról való döntés során kell meghatźrozni.
Ptiyázat esetében a nyertes által ajánlott bérleti
díjat kell a béľleti szerződésben rögzíteni.

37. Ha a béľleti szerzodés időtatamhoz koti a

béľleti díi módosítésát. a ielen határozat szęnnti
bérleti díi módosítása előzetes értesítés nélkĹil
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végrehajtható'
45, Ha a bérleti szerződés időtaľtamhoz koti a
bérleti díj módosítását, ajelen hatarozat szennti
bérleti díj módosítása előzetes értesítés nélkiil
végľehajtható.

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem
bírált kéľelerrľe is alkallrrazni kell.
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6. szźmumelléklet

247 l 20 1 3 . (VI. 1 9.) szám,ű Képvi se l ő -testiileti határ ozat

A Képviselő-testůilet úgy dĺint, hogy a 22412012. (uI. 05.) számu képviselő-testtilęti határozatot f0I3.
jurrius 20. napjáv al visszavorrja.

248 l 20 | 3 . (VI. l 9. ) szźlmű Képvi se lő-testĹileti hatźr ozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Budapest Józsefuáros onkoľmányzatänak (a továbbiakban:
onkormányzat) Képviselő-testi.ilęte (a továbbiakban: Kt.) az ÔnkormányzaÍ' tulajdonában álló nęm lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiség), tęlkęk, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek
bérleti díj áľó1 a következő határozatot (a továbbiakban : hatáľ ozat) hozza:

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A hatáľozat rendelkezései a bérbęadóra kötelezőek. A béľleti díj mértékét a bérbeadó és a béľlő
megállapodása határozza męg, A hattlrozatot 2013. június 20. ĺapjátć:l kell alkalmazli, azzal, hogy a
folyamatban lévő, még el nem bírált kéľelmek esetében is alkalmazni kell.

2. A határozat hattůya az onkormźnyzat tulajdonában á1ló minden, bérbeadás útján hasznosított
helyiségre, telekre, gépkocsi-beźĺ||őra, egyéb dolog bérletre kiterjed, kivéve a HVT területen |évő és az
onkormányzat költségvetési szervei ä|tal bérbe adott béľleményeket.

3. A hatáľozatot - az abban meghatćrozott kivételekkel - a meghozata|a e|ott és azt követően kötött
vagy módosított bérleti szerzodések esetén egyaúnt alkalmazni kell, ideéľtve ahatźľozatmegbozata|a
uttn elbírttlt béľbeadói hozzájźłrulás iľánti kérelmeket is. Ennek megfelelcíen a határozat alapján kell
megállapítani a helyiség bérleti díját:
a) új bérleti szeľződés esetén,
b) ha a helyiségek béľbeadásának feltételeit szabä|yoző rendęlet szeľint a bérbeadói hozzźĘáru|źlsának

vagy más ö'nkormányzati döntésnek az a feltétele' hogy a bérlő a bérbeadó á|ta| meghatźlrozott
bérleti díjat elfogadja,

c) határozatIan idejíĺ bérleti szerződés határozott időre szóló szerzodésre való módosításáľa iľányuló
bérlői kezdeményezés ęsetén.

4. A jelen hattrozatban szabä|yozott esętekben a Łlatározat aIapjáĺ kell kezdęményezru a bérleti
szetződésbęn ňgzített bérleti díj megállapítását és módosítását.

Fogalom meghatározások

5. A határozat a|ka|mazásäban:
a) a helyiség bérleti díj alapja: a'helyiség beköltözhető forgalmi értéke a|apjén meghatározott teljes,

egy éwe vonatkozó béľleti díj AFA nélk{il számitott (nettó) összege,
b) a telek bérleti díj alapja: a negyed besorolása a|apjánmeghatározott összeg,
c) gépkocsi-beálló béľleti díj alapja: a negyed bęsoľolása a|apjáĺmeghatátozott összeg,
d) az egyéb dologbérlet béľleti díj alap1a a dologbéľlet funkciója a|apjánmeghatźtrozott cisszeg,

e) forgalmi érték megállapításának időponda:
ea) új bérleti szerzodés esetén a bérbęadźlsról való döntés időpontjában érvényes aktuális

beköltözhető ťorgalmi érték,
eb) ha a helyiségek béľbe adásának feltételeit szabźiyoző ľendelet szerint a béľbeadói

hozzźĄźmlásának vagy a béľleti jogviszony kerętében más bérbeadói döntésnek az a feltétele,



i)
k)

r)

hogy a bérlő a béľbeadó által meghatátozott béľleti díjat elfogađja, az ezze| kapcsolatos
önkormányzati jognyilatkozat kiadásáról való döntés iránti kéľe|em előterjesĺésekor érvényes
aktuális beköltözhető forgalmi éľték,

ec) határozat|an idejű bérleti szęrződés hatźrozott időre szóló szęrződéstę való módositástlra
iľányuló bérlői kezdeményezés esętén, az ezze| kapcsolatos önkormányzati jognyi|atkozat
kiadásáról való döntés iránti kérelem előteľjesĺésekoľ éľvényes beköltözhető foľgalmi énék.

Đ aktuális beköltözhető forgalmi'érték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más ahaszná|atijoggal
nem terhelt - illetve az Llyen jogokat figyelĺnen kívtil hagyva - és helýség üres (kiürített)

állapotában - illetvę üľes (kiürített) állapotát feltételezve _ megállapított foľgalmi étéke.
A forgalmi érték az onkormányzat źital megállapított, évente a\an|izźůt, becsült éĺék, amely
éľtéken a helyiségek az onkoľmányzat vagyonkatasz.terében szerepelnek. Kétség esetén -
amennyiben a bérbeadó a nyilvántartott forgalmi értéket a valóstól eltérőnek íté|i meg - soron kívüli
értékbecslés elvégzése szükséges'
A forgalmi étéket az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgźůő helyiségek
eladásának feltételeiről szóló ręndeletben foglaltak szerint kell meghatározni. Az éľtékbecslés
költségeit az onkormźnyzat, illetve az źita|a a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szęrvezet
visęli.

g) ľendeltetés: az ahasznźl|ati céI, amelyľe a béľbeadás történt, vagy amelyre kéľik,
h) keľeskedelmi alapellátás: az élelmiszeľáľusítás és az élelmiszer jellegű vegyęs üzlet, ha a béľlemény

hetvenöt szźnaléktttmeghaladó bányadźtt ilyen tevékenység cé|járahaszná|jttk,

Đ egészségügyi tevékenység: a győgyszer, gyógynövény árusítás, illetve a győgytszati segédeszköz
kiskereskędelem,,
a lakossági kisipaľi szo|gźitatäs akizźtrő|ag lakossági fogyasztók számára történő szo|gá|tatás,

ľaktáľ: az a he\yiség, amely a hatźrozat 8. pontjában felsorolt tevékenység céljáľa szo|gźlő
helyiségen (helýségcsoporton) kívül található és kizźrő|agra|ďźrozź.s cé|jźra alkalmas,
tęlęk: felépítménnyel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásba onálló he|yrajzi szźlmma|

bej egyzett, koľülhatárolt ingatlan,
m) gépkocsi-beálló: telken vagy lakóház udvarán kialakított, kizárő|ag gépjármű táro|ására alkalmas

beálló hely,
n) egyéb dologbéľlet: óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, ręklámtábla,
o) a helyiségben végzeÍt tevékenységet armak a|apjäĺ kell megállapitani, hogy a helýséget milyen

cé|ra adták bérbe, i|lętve a helyiségben az e|he|yezó hatőság, illetve a bérbęadó milyen
tevékenysé get engedél y ezett,

p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) ttjbbfélę tevékenységet végeznek, a béľleti díj
megá|Iapitásánti azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alap1án a 8. pont szerinti
magasabb bérleti díj megállap ithatő,

Đ HVT teľület: az onkormányzat he|yi város-rehabilitációs tęrület kijelöléséľől és a területen a

rehabilitáció megvalósitásärőI szóIő 3fl2001. (X. 26.) önkormáĺyzati ľendeletben meghatátozoÍt
váro s-ľehabilitációs terület.

r) önkormányzatife|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezetet: az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásľól, valamint a civil szeľvezetek műkĺjdéséről és támogatásáról szóló
20II. évi CLXXV. törvény hattiya aIá tartoző civil szeĺvezet vagy a lelkiismereti és

vallásszabadság jogáľól' valamint az egyhäzak, vallásfelekezetek és vallási közĺisségek jogállásáľól
2011. évi CCu. törvény hatá|ya a|á tartoző egyház vagy Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuáľosi Önkormányzatta|közszo|gá|tatási szerződéses kapcsolatban á||ő szeruezęt,
s) helyiség műszaki állapotának kategóriái: kiváló (5)' jó (4),kozepes (3), rossz (2),nagyoĺ rossz (1)'

amelynek részletęs feltételeit a jelen határozat melléklete tarta|mazza,

Đ szociális fęIzátkőztatást, oktatást, foglalkoztatást végzó szervezęt: józsefváľosi bejelentett

lakcímmel ľendelkező személyeket fog|a|koztatő, Józsefuáros területén legalább telephellyel
rendelkező gazdasági v ti|alkozás.
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u) lvárosľehabilitációs Beavatkozási Tęľület: a Képviselő-testtilet 27412013. (V[.17.) számil
határozatáĺak 2a) pontjában elfogadott Szalonai megalapozó tanulmányban meghatéltozott
tęľíilet.

v) 2kortárs ga!éna az alábbi egyĹittes kritériumoknak felel meg:
- tcibbségében koľtáľs művészeti pľofilú (a képviselt művészek nagyobb része koľtáľs

múvész),
- saját, állandĺi múvészkĺinęl ľęndęlkęzik,
- minimum 6-8 művészt képvisel (menedzsel), ideális esetben inkább 12-|5 művészt,
- átlandó kiállítóhellyel ľendelkezik, ahol kizźtrő|ag kortárs művészetet mutat be (tehát nem

kombinálja antikvitássa|, gasztronómiával, ajánđéktérgyakkal stb. a kínálatát),
- egy évben minimum 4 kiállítást rcndez (nýlvános megnýtó eseményekkel),
- ahétminimum 3 napján nýtva tart (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd-szombat),
- ingyenes látogatható a kiállítótere,
- szakalka\mazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonoslígazgatő múvészettĺjrténész vagy esztéta

végzettségu).

6. A bérlemény fizikai, építészetijellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa egyebekben az

OTEK meghatározásait kell ťrgyelembe verľri.

II. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEcÁrr,q.pÍľÁsÁne' VoNATKozo szpsxlYoK

7. 3A helyiség bérleti dijtnak alapjául a helyiségeknęk a jelen határozat és a Kt. más hatélrozata szeńnt

aktua|izá|t beköltĺizhető forgalmi éľtéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására

veľsenyeztetés vagy pälyázat útján kęrül sor' a minimális bérleti dijat a helyiség AFA nélkiili
beköltözhető forgalmi értékének 80%-át alapul véve lehet megllatźlrozni. Nyilvánospályáztatás ęsetén

önkormányzati étdękből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értékęn is meghatározható, mely
nem lehet kevesebb 50 %-ná|. Amennyiben a pźúyázatban a béľbeadás során végezhető tevékenység

nem kęrül meghatźrozásľa,ilgy aza|ap béľleti díj évęs mértéke a helyiség ĺfa nélkĹili beköltözhető

forgalmi értékének legalább a8 oÁ-a'

8. a) A helýségben végzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az a|ap bérleti díj a következők
szeľint váItonathatő:

B érleményb en v égzett tevékenység

Italbolt, dohányárusitás, jźltékterem, szexshop
Vendéglátás, ipari tevékenység
Elelmiszer kiskeľesked e|em szęszźlrusítással
Keľeskedel em (izlet, intemetęs kereskedelem)
Egészségi'igyi magánpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszázs és

fogyasztószalon
Kölcsönző, nyilvános internet-szolgáltatás
[roda, bemutatóteľem, ľaktáľo zils utcai ftjldszinti helyiségben
Szeszmentes vendéglátás
Kereskedelmi alapel|źttás (élelmiszer, élelmiszer jellegű Vęgyes üzlet) szeszáľusítás

l módosította a9Il2O15. (IV. 16.) számú Képvisęlő-tęsttilęti határozatf . poĺtja
2 módosította a91/2015. (IV. l6.) számri Képviselő-testĹilęti határozat2. pontja
3 módosította a ...120|5. (XII. 03.) számú Képviselő-testĹilęti határozat

Bérleti díj a nettó
forgalmi éték

aränyźlban:.
f5%
If%
r0%
8%

8%
8%
8%
6%
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nélktil 6 o/o

Népi ipaľművészeti-, képzomuvészeti-,kulturcikk kiskeľeskedelem, könyvárusítás 6 %

Raktározás utcai és udvań pinceszinti, uđvari fijldszinti, emeleti helýségben,
garázs, műhely 60/o
aA parkolási zőnźlban elhelyezkedő garázs céIjźra hasznosított helyiség esetében

a havi bérleti díj méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az
adott parko|ási zőna 50 óra parkolási díjźtnak megfelelő összeg.
Közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység, műterem' kiállító terem,
múzeum, sziĺlház,próba-, torna- és tánctęrem, klubhelyiség, 6%

Lakossági kisipań szo|gźitatás (p1': fodrászat, kozmetika, műkörömépítés' varľoda) 6 %

Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bor, konfekcionált teľmékek és lábbeli'
villamos és híradástechnikai, szźlmitźstechnikai' közsztikségleti cikkek iavítása; 60/o

LźÍszęrészeti és optikai eszkozök javitása; fogtechnika; óra- és ékszerjavítás; mosás,
v e gýisztitźls, texti lfe stés ;

f%Trafőhźn, vízőra-és gázfogađő, valamint WC helyiség
Jelen pontban nem nevesített, szesztrusitást nem tafta|maző tevékenységi köľök 8 %

esetén

Üres, legalźLbb 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nęttó 25M Ft
alatti helyiség esetén a fenti szoľzők érvényesítendok azza|' hogy a béľleti díj
ö nko rmány zati ér dękb ől le gfe lj ebb 20 % -ka| c sökkenth ető.

Üres, legalább 12 hónapja, de legfelj ębb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft
alatti helyiség esetén a fenti szotzők érvényesítendok azza|, hogy a bérleti díj

ön ko rmány zati ér dękb ől l e gfe lj eb b 3 0 % -kal c sökkęnth ető.

Üres, legaltbb f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a
fentí szorzók éľvényesítęndők azza|, hogy a bérlęti díj ĺinkormźlnyzati érdekbő|

legfelj ebb 50 %-ka| csökkentheto.

5A kedvezmény megállapítźsáná| nem lehet ťlgyelembe venni azt az időtartamot,
ameddig a helyiség nem szeľepęlt a bérbe adható helyiségek listáján.

b) Telek béľleti díja:
- Palotanegyed, Népszínház negyeđ, Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó 200,- Ftlm lhő,
- Magdolna negyed, Orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- Ftlm'lhő,
- Tisztviselotelep, Ganz-negyed, Kerepesdu|ő,Szánados negyed: nettó 125,- Ftlrŕ lhó.

c) 6Gépkocsi-beálló bérleti díja: 2015. évben nettó 10.000,- Ft/hó, majd ezt kc}vetően 2016. évtőI
évente azinfláciő méľtékével növelni kell.

d) Egyéb dologbérlet bérleti díja:
- óriás plakát 2OI3. évbęn 17 .328,- Ft/hó, majd ezt követően 2014. évtol évente azinfláciő ménékével

növelni kell,
- fakaszęľelt kirakat, reklámtábla, neon ľeklám: nettó 2.000,-Ftlmzlhő (min. 1 ď).

s. Ú1 rcrteadás esetén a fentiek szęrint meghatźrozoľt alap bérleti díj mértékét kell felajánlani, illetve
versenyeztetés esetén amennyiben a pá|yázat kiírásakor a veľsenyeńetett helyiségben végezhető

tevékenység meghatźĺrozásra keľül, alap bérleti díjként meghatźrozni. A jelzett éĺékęk irányadóként

a módosította a28|12013. (VII' 17') számri képviselő-tęstiilęti határozat
5 módosította a45120|4. (III. 05.) számú képviselő-testtilęti hatáĺozat
6 módosította a 143/20|5. (VI. 04.) számú Képviselőtestületi határozat 1. pontja
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funkcionálnak, a bérleti díj mindig az a mérték, amelyről a bérlővel megállapodás kötheto. A béľlő által
ťlzetęndő bérleti díj legkisebb mértékét jęIenhatározat V. Fejezete szabźiyozza.

l0. Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több eltérő időpontban benýjtott
kéręlme esetén a legkorábban benýjtott kérelem időpontjában iľányadó számitott bérleti díjat kell
részérę a későbbiekben is felajánlani.

11. Új béľbeadásnál, amennyiben a bérlő a kerĹiletfejlesztési célok között meghatározott tevékenységet
kíván a he|yiségben folytatni, és hatfuozott idejű, minimum 48 hónapra szóló bérleti szerzódést köt, a
fizętendo béľleti díj mértéke a hatáskörrel ľendelkező bizottság d<jntése a|apjźn évente növekvő
mértékben is meghatározhatő. A bérleti díj méľtéke az e|ső |f hőnapban a7 , és 8. pont a|apján számított
bérleti díj 50 %o-a, a második If hőnapban75Yo-a, majd a 24.hőnapot követően a számított bérleti díj
összegéľe emelkedik. Enől a bérbęadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az
Onkormányzat TulajdonosilBérbęadói jogokat gyakorló bizoÍtsźęa hoz döntést. Az enę vonatkozó
me gá| lapodást a bérl eti szerződé snek tarta|maznia kel l.

12.1Uj bérbeadásnźl|,Ila olyan utcai bejáratű pinceszinti, vagy udvaľról megközelíthető helyiség keľül
béľbeadásľa, amelyre legalább egy éve nem érkęzett béľbevéte|i ajźrlat, vagy érkezett, de hasznosítása a
8. pont a|apján szźtmított bérleti díjon volt nem lehetséges a béľleti szerződés megkötésénęk elmaradása
miatt, továbbá az 5. s) pontban megállapított, 4-es vagy allntú alacsonyabb kategóriába besoľolt źů|apotű,

a bérleti díj méľtékét a mindęnkoľi közös költség ö,sszegén lehet megállapítani a hatáskörrel rendelkező
bizottság döntése a|apjtn.

13. 8Új bérbeadásnál, ha olyan tcaibejáraťu ftildszinti helyiség kerül bérbęadźsta, amelyľe legalább egy
éve nem érkezett béľbevétęli ĄźnJ'at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. poĺt a|ap1tlnszámított bérleti
díjon volt nem lęhetséges a bérleti szerzódés megkötésének elmaradása miatt, továbbá az 5. s) pontban
megállapított, 3-as vagy allnźú alacsonyabb kategóriába besorolt állapotu, a béľleti dij mértékét a
mindenkori közös költség összegén lehet megállapítani a hatáskörrel rendelkęzo bizottság döntése
a|apjźn.

14. A |2. és l3. pontok a|apjźln történő bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség felújításźt saját
költségen, tovźhbá a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt kövętően sem élhet bérbeszámítássa|, és a
felujítás k<iltségét semmilyen jogcímen nęm kcivete|hleti az onkoľmányzattól.

15.9 10a) Új berbeaaás esetén, a 12, és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kéľelmező
nýlvános, bárki szźmára e|érhető onkormányzat által indított vá|IaLkozői progľamban vett részt,
székhelye a Józsefvárosban ta|á|hatő és határozott iđejű, 60 hónapra szóló bérleti szetződést köt, a

ťlzeĹendő béľleti díj méĺtékét

i. az e|ső 24hőnapban a mindenkori közös költség I0 o/o-ka| növelt értékének
ĺi. a25-36. hónapok közcitti időszakban azingatlanbeköltĺizhető forgalmi értékének 3 oÁ-ának

iii. a 37.48. hónapok k<jzĺjtti időszakban azingat|an beköltözhető forgalmi értékének 4,5yo-
ának

iv. a 49-60. hónapok közĺitti időszakban az ingat|an bekĺjltözhető foľgalmi éľtékének 6 oÁ-źnak

megfelelő összegben kell meghatározni.

, módosĺtotta a 45/20|4. (III. 05.) számú képviselő-tęstĹileti határozat
8 módosította a 45l2O|4, (III. 05.) számú képviselő-tęsttilęti határozat
9 módosította a9|120|5. (IV. 16.) számú Képviselő-tęstiiletí hatźrozat2. poĺtja
i0 módosítottaa |43l2O|5. (VI. o4.) számú Képviselőtestületi határozat2. poĺtja
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a.a.) Amennyben a köz<is költség 10 Yo-ka| növelt osszege magasabb, mint jelen pont ii.)-iv.)
pontja szerinti bérleti díj, .űgy a bérleti đíjat a jelen pont i.) pontja szerint kell
megállapítani.

a.b.) Amennyibęn a bérlő béľleti szerzőđése a 60. hónapot követően meghosszabbításra kerül,
a béľleti díjat a további időszakokĺa a jelen határozat 7. és 8. pont alapján számított összegen
kell meghatźrozni.

b; Új ueľueadás esetén, amennyiben a kérelmezo ny1|vános, bárki számáta eléľhető onkormányzat
á|ta| a VárosrehabilitációS Beavatkozási Területen kortáľs ga|éria működtetésére kiírt péiyázaton
nyert, és 60 hónapra szóló béľleti szerződéSt köt, a fizetenđő bérleti díj mértékét az e|so 36
hónapban a helýség beköltözhető forgalmi értékénęk a 3Yo-án, a 37. hőnaptól a 60. hónapig a
helýség beköltĺjzhető forgalmi értékének a 4%o-án kell meghatározni. Ebben az esetben a
bérbeadáskor a béľlőnęk vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt követően
nem élhet bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm ánvzattőI.

16.

a) Ameĺrnyiben olyan gazdasági táľsaság vagy egyéni vá|Ia|koző részéte történik a béľbeadás, amely
józsefváľosi lakosok oktatását, fog|a|koztatását, szociális fe|zárkőztatását elősegítő oktatási
tevékenységet végez minimum If-|9 fő részére, a bérleti díjált a 7. és 8. pont alapján számított
bérleti dij 75 %o-án,20 fo felett pedig a 7. és 8. pont alapján számított bérleti díj 65 %o-án kę||

megźi|apitani.
b) A bérleti szerződésben ľögzíteni kell, hogy a bérlő negyedévente köteles a béľbeadó felé

megkĹildeni az oktatottak, foglalkoztatotlak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a lakcím.
nyi l vántaľtón keresztÍil a Po l gármesteri Hi vata| e||enőriz.

c) Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak szźtmának növekedése, csĺikkenése
miattvźiltozik, úgy a kedvezmény ménéke az a) pontban foglaltaknak megfelelően változik a bérleti
jogviszony feĺľrállása alatt.

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

III. FEJEZET
A HELYISÉG g ÉRLBTI DÍJÁNAK Hĺooo s ÍrÁsÁne. VoNATKo zo lvĺE'c ALLAPoDÁS

17. Ha helyiségek bérbeadásának feltételeit szabá|yozó onkoľmányzati ľendelet szerint a bérbeadói
hozzé$źtru|tĺsnak vagy más - a bérlő źita| kezdeményezett - önkormányzati dontésnek az a feltéte|e,
hogy a bérlő a bérbeadó źitalr igényelt bérleti díjat elfogadja, a bérbeadó akkoľ kezdeményezi abérleti
szerződésben (módosításában) rögzitett béľleti díj módosításćt, ha a bérlői kérelem előterjesztésekor
ťlzętęttbérlęti díj nem éľi ela 7. illetvę a 8. pont a|apjtnszámított bérleti díjat.

18. Ha a jelen pont alkalmazástxa| megállapított bérlęti díj a béľbeađőihozzájźmlás vagy más - bérlő
tital kezdeményezett - <inkormányzati döntésre tekintettel már korábban eléľte a 7. illetve a 8. pont
aIapjźtnszttmitott béľleti díjat, az újabb béľbeadőihozzájárulás vagy _ más bérlő álta|kezdeményezett-
onkormányzati dĺjntés esetén, a bérbęadó a bérleti díj módosítását nem kezdeményęzi. Az ilyen mértéket
elérő béľleti díj csak va|orizáciő údán kerĺilemelésre.

19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szętvezet javas|atára az onkormányzat
TulajdonosilBérbęadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alap1áĺ a bérbęadói hozzź|źmIźlsľa vagy a
szerzódés módosítására _ beleéľrve a béľleti díj felülvizsgźůatźú is - iľányuló bérlői kérelem esetén,
kiilönösen, ha a kérelęm a kéľelem indokaként előadják, hogy a béľleti díj osszege nagy teľhet ró a
vá|Ia|kozásra, a 7-I7. pontban fog|alt szabályoktól el lehet téľni, és az egyébként igénylendő bérleti
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díjnál legfeljebb 50 %-ka| alacsonyabb ö'sszegű bérlęti díjról is meg lehet állapodni - vagy a bérleti díj
eme|ésétől el lehet tekinteni - az alźlbbi körtilmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerzódés szeľint fizetendő bérleti díj összege legalább 15 oÁ-ka| meghaladja a 7. és 8.

a|apjźn szttmitott bérleti díj métékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideértvę azt is, ha a bérlő jogutódlássa| szerzett

béľletijogot, és
c) a béľlő fizętési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányćlba.

IV. FEJEZET. 
A HELYISÉGBÉR e.ľvĺpNETI IDoSZAKRA VALó CSoKKENTÉSE

20. A helyiségbér átmeneti idósza|<ra, amig az akadály fennáll, a béľbeadással megbízott vagyonkezelő
szewezęt javaslatfua az onkormtnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló bízottsźrya döntése
a|apján ktilönösen az alttbbi jogcímeken legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető' amennyiben azok nem az
onkormányzat fe lel ő s sé gi kcirében merülnek fe l :

a) az épületen vagy a közteľületenvégzett építési, szeľelési munka miatt,
b) a helyiség źĺala|<ltása vagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy részének használhatatlan állapota miatt.

21,.

a) A gazdálkodó szervezet vagy egyéĺĺ vállalkozó gazdźikodźlsában beállt negatív vä|tozás miatt -
kĹilönosen: igazo|hatő áľbevétel csökkenés, veszteség, káľesemény, betegség - a helyiségbéľ mértékę
határozat|an időtartamra szóló bérleti szeľződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti
szerzódés esętében legfeljebb f4 hőnapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott
vagyonkeze|ő szervezet javas|atáÍa az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
b.izotÍsága döntése a|apjźn legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető. A kérelem megalapozottstryźt az
onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló bizottsźtgavizsgźija.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatározott esetben nem hosszabbítható meg a lejáľt bérleti
szerződésben meghatározott fęItételekkel az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet a|apjźn, hanem a
bérlęti díj méľtékéről a Tulajdonosi/Béľbeadóijogokat gyakorló bizottsága dönt.

22. H.a vendéglátás, keľeskedelmi, lakossági kisipari szoIgźůtatás, raktrozźls, garázs, gépkocsi-tárolás
cé|jfua szolgáló bérlemény, telek bejáľata előtt az épületen, vagy a közterületen nem az onkormányzat
megbizásźből, végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett munka a béľlemény
megközelítését gźúo|ja. a béľleti díj a bérlő kérelmére legfeljebb a béľleti díj 50 %o-ig mérsékelhető arra
az idotartamra, ameddig az ęm|ített akadá|y fęnnáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy
gáto|jźlJr', hogy a helyiségben végzettiz|eti tevékenység bizonyíthatőanhźtrźnyt szenved, a megállapított
béľlęti díj ötven száza|éknźi nagyobb mértékben is mérsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj
bevételt a kivitelezőtől/a kivitęlezo megbízójától kell kérni. E ľendelkezést lehet alkalmazn akkoľ is, ha
abér|o a helyiséget a bérbeadó hozzájátu|álsźwal' áta|akitja, vagy felúj ída.

23. Ha új bérbeadás esetén a he|yiségbérleményben a korábbi haszná|attól eltéľő tevékenységet
kívánnak folytatni' a bérlő á|ta| fizętęndő bérleti díj összege átmeneti időszakra legfeljebb 50 o/o-kal

csĺikkenthető, ennek mértékéľől bérbeadással megbízott vagyonkezelő szęrvezet javas|atára az
onkormányzat Tulaj donosi/B éľbeadói j ogokat gyakorló bizottsága dĺint.

V. FEJEZET
A FIZETENDo gÉRLpTI DÍJ LEGKISEBB N4ERľÉKE
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24. A ťĺzetendő nettó bérlęti díj egy hónapra jutó összege nem lęhet kevesebb, mint az onkoľmányzat
által táľsasházi k<jzös és egyéb költségként l<lťlzetett összeg, ideértve a [V. és VI. FEJEZET
alkalmazäsának esetét, tovtlbbábárnilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény esetét.

25.Ha a helyiség ne.m társasházbanyan, a fizetendő nettó béľleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet
kevesebb, mint az onkormányzat ź!|ta| a bérbeadói feladatok keľetében a helyiségľe fordított költségek
két éves átlaga, ideéľtve az épületľe foľdított koltségeknek a helyiségľe jutó részét és a [V. és VI.
FEJEZET a|ka|mazásźtnak esetét is, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő kedvęzmény esetét.

VI. FEJEZET
oNronir,ĺ,łNY ZATIFELADAT oKÍIoZ És cÉrorHoz KAPCSoróoó TEVÉKENYSÉGET

vÉczo ĺZERvEZETEK KEDVEZMÉNYES BÉRLETI DÍJA

26. onkormźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezęt ľészéľe történő
bérbeadásnál az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az illetékes szakmai
bizottsźry javas|ata alapjźnkedvezményes bérleti đíjathatźrozhatmeg, az a|źbbi kategóľiák szerint:
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélküli bekĺjltözhető forgalmi éľtékének a 4 %o-a,

amennyiben a szervezęt havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a béľleti díj éves mértéke a helyiség Ár.a' nelkĺili beköltözhető forgalmi étékének a f oÁ-a,

amennyiben a szęrvęzet havonta legalább 4 alkalommal folytat a béľelt helyiségben tevékenységet,
c) a bérleti díj méľtéke a mindenkori közös költséggel vagy üzeme|tetési költséggel megegyező összeg,

amennyiben a szętvęzęt havonta legalább 8 alkalommal folytat a béľelt helyiségben tevékenységet.
ď.) l|az a), b) és c) pont aIapjźn kedvezményes bérlęti díj állapítható meg a helyiségben végzett

tevékenység gyakoľisägźnak figyelmen kívül hagyásával is' ameĺmyiben az onkormźinyzaÍi
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet egynél több önkormźnyzati
bérleménnyel ľendęlkezik, abban az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégez és az egyik helyiséget raktározási tevékenységľehasznti1a.

f7.
a) A kedvezményes bérleti díj megadásának előzetes feltétele, hogy az onkormányzat illetékes

bizottsága igazo|ja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett és műk<jdő önkormányzati fe|adatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezęt Józsefuáros lakossága érdekében |átja e| a
tevékenységét, amelyhęz a civi| tevékenységet végző szervezętnek be kell csatolnia a b.) pontban
köľtilíń szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet.

b) A kedvezményes béľleti díj engeđéIyezésének a feltétele továbbá, hogy az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szęrvęzet a következő feltételeknek
eleget tegyen:
ba) honlapján' sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
bb) a|ega|ább havi rendszerességű helyiséghasznáIatot igénylő eseményekről (fogadó óra, gyűlés,

rendezvény,tanácskozás, stb.) kiildjön éftesítést, meghívót az onkormtnyzatnak. Az események
népszerűsítésére az Önkormányzat a honlapján, közösségi poľtál prof,rlján ,,civil
eseménynaptárt', hoz létre és működtet.

bc) minden év március 15. napjáig nýjtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét, amelyből
megállapítható, hogy milyen eseményeket tęrvęz az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen á||andő tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a
józsefuárosi lakosok érdekeit.

bd) az e|ozó évi tevékenységéről nyújtson be beszámolót tárgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabá|yában megjel<ĺlt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett

tevékenységet folyamatosan folytassa.

ll módosítottaa .,'lf}|5. (XII. 03.) számú Képvisęlő-testĹilęti hatźrozat
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c.) A kedvezményes béľleti díj megállapításćlnźi az Ônkormźtĺyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat

gyakoľló bizottsága az a|ź-ŕ,bi kľitériumoknak megfelelő, Józsefuáľos és a jőzsefvárosi polgárok
érdekében kifej tett tevékenysé geket veszi fi gyelembe :

ca) k<izérdek mentén, a Jőzsefvźrosban működő őnszęrvezódő közösségek, továbbá művészek és

sportolók pá|yázati ttlmogatźstról szóló ffl20I1 (IV.12.) önkoľmányzati rendelet 2. $ (1)

bękezdésében meghatár ozott kozcélok ęléľésę érdekébęn töľténik,
cb) onmagában is életképes, valós teljesítméný pľodukál,
cc) közszol gá|tatási kapacitást vált ki, vagy erősít meg.

za. |2Úi béľbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves méľtéke a helyiség e.r.a nelnili beköltözhető forgalmi
értékének a 6 oÁ-a. Amennyibeĺ a szervezet a 27. pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai
bizottság tészérę benýjtotta, és azt abizottsźry elfogadta, az onkormáĺyzat TulajdonosilBérbeadói
jogokat gyakorló bizottsźrya kérelemľe a béľleti dijat a helyiség Józsefuáľos, valamint a józsefuárosi

lakosok éľdekében folytatott tevékenység szeńnti kihasználtsźęafüggvényében a26. pont a), b) vagy c)
pontja szerinti mértékľe módosíthatja, a béľleti szerződés egyéb feltéte|einek vá|tozat|anul hagyása

mę1lett.

f9. A szakmai terv és a szakmai bęszámoló értékeléséľe és elfogadásćra az onkormányzat hatáskörre]

ľendelkęző szakmai bizottsága.. jogosult. Amennyiben a szakmai bizottsźlg a szakmai teľvet és

beszámolót elfogadta, űgy az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottstęa az

önkormányzati fę|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott

éwe is engedélyezi. Amennýbęn a szęÍvezet a k<itelezęttségeinek nem tęsz eleget, úgy a bérleti đíj az

érintett év január l. napjától visszamenőlegesen azaktuźiis forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont

szerint kiszámított a nem civil szervezetekľe meghatźrozott bérleti díjnak megfelelő cisszegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolój a a|apjtnbizonyított, hogy tevékenységét csak ľészbenvégezte
Józsefváros éľdekében, ugy abérleti đíj a26. pontban szabáůyozott magasabb kategóľiába sorolt bérleti
díjra emelkedik.

30. Az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönthęt úgy új bérbeadás

esetén, hogy az <inkormanyzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervęzet
tészére a bérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadást nem engedé|yezi,

amennyiben a szervezet célja, pľofilja az onkorměnyzat által ellátandó feladatokhoznem kapcsolható,

vagy aztmár más civil szęrvezetl<le|égítően ellátja.

VII. FEJEZET
HATÁSKoRI RENDELKEZÉSEK

31. Ha a bérleti díj méľtékéről és megfizetésének iitemezéséről, vagy bármilyen más béľleti díjat éľintő

kéľdésben bérbeadói döntésre van szükség a bérbeadással megbízott vagyonkeze|o szęrvęzetjavaslatáľa

az onkormányzatTulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsźrya jogosult döntęni.

32. Ha a bérlő és a bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szqvezet között a béľleti díj méľtékéről és

megfizetésének Ĺitemezéséről, illetve bármilyen más bérleti díjat érinto kérdésben vita alakulna ki, a
bérbeadó érvényesítendő álláspondáľól az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló

bizottsága dönt.

33. A Képvise|ő-testület dont az első bérleti díj méľtékéről és megfizetésénęk ütemezéséről, ha a bérlő

személyét a Képviselő.testtilet jelĺjlte ki.

12 módosította a ...120|5. (XII. 03.) számri Képviselő-tęstĹilęti határozat
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t3VIII. FEJEZET
gÉRBBszAMÍrAs

34. A bérlő kérelme a|apján a béľbęadói jogkör gyakorlója bozzźĄźrulrhat a bérbęadót terhelő
munkálatok költségének a bérlőt terhelő helyiség bérleti díjba történobeszámításához.

A jelent pont szerinti hozztĘárulás esetén az írásbe|i megállapodás (a

abban az esetben kcithető meg, ha:

a) a bérlő az e|végezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok költségét
benýjtásával hitelt érdemloen igazol'ja

továbbiakban: megállapodás)

előzetesen tételes költsésvetés

b) az épületen végzendó munkálatokhoz a társasházi alapitő okiľat vagy szervezęti és miĺködési
szabá|yzatźlnak ilyen értęlmű kikötése esetén atźrsasházi közgyűlés hozzźĄáru|t;

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok e|végzéséľe jogerős és végrehajtható építési
(létesítési) engedély bitokában keriiljön sor; továbbá abét|ő vá||a|ja ahaszná|atbavételi engedély
megszeruését,

d) a bér|őnek a munkálatokról való megá|lapodáskor az onkormányzatta| vagy a béľbeadó szervęzette|
szemben nem áll feĺrn lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal összefi.iggő tartozźsa;

e) a bérlő vźi|a|ja, hogy a bérleti szęrződés mellett közjegyzó előtt egyoldalú kötelęzettségvállaló
nyilatkozatot tesz a sajźlt költségén, amennyiben eľre a bérleti jogviszony a|attmégnem került sor.

35. A béľbeszámításľól szóló megállapodásban ki kell kötni a következőket:
a) a bér|őnek a munkálatok befejezésére megállapított határido |ejáľtát kovętő 30 napon belü| igazolnía

kell a munkálatokľa fordított kĺiltségeinek és a bęszámitható összegnek a mértékét, be kęll szerezlie
a szükséges hatósági engedélyeket (vagy |ega|źbb ígazo|nia kel| az engedély iránti kéľelem
benffitását),

b) ha a munkálatok műszaki tanalma és költsége előre nem látható műszaki-épitészeti pľobléma
felmerülése miatt megha|ađja a megźúlapodásban ľogzítetteket, a többletk<iltségek csak akkoľ
érvényesíthetők, ha erľől a bér|o és a bérbeadó szetvezet a béľbeadói jogkör gyakorlója
hozzäj áru|ás a a lapj án e l o zete sen m e gál l apo dtak,

c) ha valamelyik munka nem késztil el, vagy hibás, késedelmes teljesítést ľögzítenek az źĺadás.áwéte|i
jegyzőkönyvben' a bétbeszétmítás összegét az ę| nem végzett, vagy hibás teljesítés értékével
csökkenteni kell,

d) ha a bérbeszźtmítźs idótartama a\att a helyiség utáni bérleti dij tartozáts mértéke eléri a három havi _

ténylegesen (a béľbeszámítás hiányában) fizetendő _ béľleti díjat, a bérbęszźlmitásból még
fennmaradó összegre a bérbęszźlmitás megszűntethető, és az arra igényelhető beszámítást vagy
megtérítést a béľbeadói jogköľ gyakorlója jogosult elbírálni,

e) a költségek bęszámításának és számlźzásának a37.pontbarl rogzitett feltételeit,

Đ ha a bérlő bérleti jogviszonya abęszźtmítható kcĺltségének bérbeszámítás útján való megtérüIése előtt

megszűnik, a helyiség bérleti díjába még be nem szźtmított összegľe a volt béľlő vagy jogutódja nem

ĺarthat igéný, kivéve, ha a bérleti jogviszoný rendes felmondássa| abérbeadó sztĺnteti męgvagy a
bérleti szęrzodés megszüntetésrę közös megegyezéssel a bérbeadó kezdeményezésro kerĹi|t sor.

36. A bérbeszámítás útján érvényesíthető költségek tényleges rtlfordításät, valamint a megállapodásban

szeľeplő munkák elkészültének arányźú, a munkák készre jelentését követően taľtandó műszaki t|tadás-

átvételen felvett jegyzőkönyvben a bérbeadő szervęzet igazo|ja le. Bérbeszámításra csak a

megállapodásban rögzitett tételek esetében van lehetőség - amennyiben azok megfelelő minőségben,

határidőre ęlkészüItek _ legfeljebb a megállapodásban rogzitett keretösszeg eľejéig.

37. A költségek beszámításának feltételei a következők:
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a) a bérbeadói jogkor gyakoľlója jőváhagyásával a bérbeadó szervezęt és a bérlő közötti íľásbeli
megállapodás megktĺtése a munkálatok műszaki tarta|mtłrő|, a várható költségeiro|, a beszámíthato
költségek legmagasabb mértékéről és időtatamáról, és a munkálatok elvégzésének hatáľidejéről,

b) a béľbeadó szęrvezet az e|végzett munkákat jegyzőkĺinyvben|eigazo|ja,
c) a béľlő a bérleményben elvégzett munkálatok ö'sszegéről a bérbeadő szervęzetigazo|ását k<jvető 15

napon belül számlátnytqtbe a bérbeadő szęryezęthęz.
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén abétbęszźmítás a bérleti díj nettó

osszegével szemben lehetséges,
e) szám|a kiállítására nem jogosult bérlő esetén az engedé|yezett felújítási munkákhoz szükséges

vásárolt anyagokľól és szolgáltatásokľól az onkományzat nevére szőIő számlákat nýjt be az
elszámoláshoz'

Đ szźtm|a kiállítáYľa jogosult bérlő estén a bérlo tovźtbbszámlázza az elvégzett és a|eigazolt munkáról
az összeget az onkormányzat részére,

g) a benffitott számláknak aszźtmvitęlti és adójogszabáIyoknak meg kell felelniük.

38. A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben a 37. pontban foglalt feltételeket a bérlő nem
telj esíti, a bérbeszámítás lehętősé gét elveszíti.

39. A béľleti đijbabesztlmítható k<iltségeket úgy kell meghatźrozni és havonta levonni a bérleti díjból'
hogy a munkálatok elvégzése utźnťlzetendő béľleti díjba beszámítható költségek_ ha a bérbeadói jogköľ
gyakoľlója másként nem dĺjnt _ az a|ábbiak szerint térüljenek meg a bérlők számára, figyelembe véve,
hogy a megállapodás időtartama nem tarthat tovább a bérleti jogviszony |ejáratźnźi''
a) jogi szemé|y,jogi személyiséggel nem rendelkęző szervezet és egyéni vállalkozó bérlő ęsetében

legfeljebb 4 év a|atÍ,
b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

40. Béľbeszámítási megállapodás úgy is megkĺithető, hogy a bérlő á|ta| végzett munkálatok ęllenénéke
nem a bérleti díjban, hanem a helýség megväsźlrlźlsa során a vételáľból kerül levonásra úgy, hogy a

beruházások éftékét az avulással csökkenteni kell. Az ilyen módon kotött megállapodássaI az

onkoľmány zat nęm vállal kötelezettséget a helyiség eladásáľa.

4I, Ha a bérleti jogviszony azért szunik meg, meľt a bérlő a helyiséget megvásáro|ja, az éľtéknövelo
beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szo|gtůó helyiségek elidegenítésének fe|tételeiľől szóló
önkoľmányzati rendelęt szerint kell eljámi.

'ox. FEJEZET
VEGYES RENDELKEzÉsBrc

Ava|oizáció

42. A bérleti díjľól (vagy módosításáról) való megállapodás során - fiiggetlenül attól, hogy az milyen
okból történik - minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vá|lalnia kell, hogy az űj bér|eti díjat - vagy
ha a bérleti díj nem módosul a jövoben aťlzętett béľleti díjat_ a következő évtől, évente január l-jétő| a
KSH á|ta| az e|oző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex mértékével n<jvelten fizeti.
Amennyiben a bérlő aközíizemi- és kĹilönszolgáltatási díjak összegét aBétbęadónak ťlzetimeg, évente
január I-tő| a Fővárosi Kozgyűlés źúta| a tárgyévre meghatározott áľon számított díjakat fizeti meg. A
bérlőnek íľásban nyilatkozatot kell adni arról, hogy ezen bérleti-, kon)zemĹ és ktilönszolgáltatási díj
emelést ellenvętés nélkiil elfogadj a.

43. Az új béľleti szerződésben és a szerződés módosítása során minden esetben ki kell kötni, hogy a
bérbeadó a helyiség bérleti đíját 10 %-ka| megemeli' ha a helyiséget magában fogla|ó épi.ilet előtti
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közterületen díszburkolat |étesül vagy jelentósberuházéls valósult meg, és a bérleti díj összege nem éri
ęI a,7. és 8. pont szerint szémítottbérleti dij 20 o/o-ka| emelt összegét.

Egyéb szabályok

44. PáIyázat esetében azt a dijmétéket, amelynęk az ęmęIésére ajánlatot lehet terľri, a ptiyázati kiírásról
való döntés soľán kell meghatźrozni. Ptúyázat esetében a nyeľtes á'|ta| aján|ott bérleti díjat kell a béľleti
szerződésbęn rögzíteni.

45.Ha a bérleti szerződés időtanamhozkoti a bérleti díj módosítását, a jelen határozat szerinti bérleti díj
módosítása ęlőzetes értesítés nélkül végrehajtható'

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem bíľált kérelemĺe is alkalmazni kell.
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Mel1éklet

A nem lakás céljáľa szo|gáló helyiségek mĺĺszaki éľtékelésének szempontjai:

. felszereltsége; gépészetiberendezésittlrgyak és szeľelvényei, elektronos hálózat és szerelvényei
viz-gáz, csatorna, fiĺtés, műszaki állapota megfelelő illetve 5 évęn belül felújítása megtörtént
tĺv izsgtiás, b eüzemęlé s )

o közmű mérőórák szabványosak (vízőra, gázőra villanyóra),
. a|jzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel,
. ĺyilászttrókfelujítva,
o buľkolatok javítása,
o ftĺtés jó'
Tisztasági festést i génvel.

(4) ió mĺĺszaki állapotú
Javítást igényel" a költsée nem haladja mee az 1rŕ eső bľuttó 20 000.- Ft fajlaeos költséqet illetve
a helyisée éľtékének 20 %-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezésitárgyak és szerelvényei, elektľonos hálózat és szeľelvényei
víz-gźn, csatorna, f|Íésháiozat felülvizsgálata javitźsa beiizemelése szĹikséges.

o kozmű mérőórák szabványosak (vízőta, gázőra villanyóra)'
o vakolatj avíttls' a|jzatbeton vagy lépcső javítása,
. nYläszárők javitása,
o buľkolatokjavítása,
o festés, mtno|ás,
. ftĺtés ár,ĺizsgźiás,beüzemelés.
Kisebb felrĺi ítást ieénvel.

(3) ktizepes míĺszaki ál|apottĺ
Felújítást ieényel. a költség nem haladia meg az lm' eső bruttó 40 000.- Ft fajlaqos költséeet
illewe a helyiség éľtékének 40 %-át.

o felszeľeltsége; gépészeti beľendezési tárgyak és szeľelvényei, elektronoshá|őzat és szerelvényei
c seľéj e, v iz- gźn, c sato ľna, fúté s ł1áIő zat fe l új ítása szüks é ge s,

o közmiĺ méľőórák szabványosítása, mérőhely kialakítása (vízóra, gázőra villanyóra),
o vakolat javítás, a|jzatbetonvagy lépcső javitása,
o szigetelésjavítás,
. nyíIászźlrókjavítása,
o buľkolatokjavítása vagy részleges cseľéje,
o festés-mázolás,
o fiĺtés javítás, üzembe helyezés.
Nagvobb felúiítást ieénvel.

(2) ľossz mĺĺszaki állapotú
Jelentős felújítást igényel. a költség nem haladia meg az lnŕ eso bľuttó 60 000.- Ft fajlaeos
költséeet. illeťVe a hel}iiség éľtékének 60 %-át.

Kisebb javítást igényel. a kĺjltség nem haladia mee az lnť eső bruttó 10 000.- Ft fajlaqos koltséget
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. fęlszereltsége; gépészetiberendezésitźlrgyakés szerelvényei, elektľonoshtiőzat és szerelvényei
cseréj e, v íz- gáz, csatorna, f|Íés há|őzat c seréj e szüksé ge s.

o közmu ĺiéľőórák szabványosítása, mérőhely kialakítása (vízőra, gázőra villanyóra)'
o vakolat cseľe' aLjzatbeton- vagy lépcsőj avítćĺsa,
. nyi|tnzärók cseréje,
o buľkolatok cseľéje,
o fęstés, mázo|ts,
o szigetelés,
. fűtés felújítandó.
Jelentős fe|rĺ i ítást ieénvel.

(1) nawon rossz műszaki állapotrĺ
Teljes felújítást iqénvel. a költsée meg haladia az lm' eső bruttó 60 000.- Ft fajlaqos költséqet
illewe a helyiséq értékének 60 %-át.

. felszereltsége; gépészetibeľendezésitźlrgyak és szerelvényei, elektľonos hálózat és szeľelvényei
cseréj e, víz- gáz, c satorna, frltés hźúőzat c seréj e sziiksé ges.

o közmű mérőórák szabványosítása, mérőhely kialakítása (vízőra, gázőra villanyóra),
o vakolat cseľe' a|jzatbeton vagy lépcső csere'
o nyí|äszźlrók cseľéje,
o burkolatok cseľéje,
o festés, mázo|ás,
o szigetelés,
o nincs fűtés.
Teli es felrĺi ítást ieénvel.
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