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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr

Emberi Eľőforľás Bizottsá! véleményezi tr

Határ o zati i av as|at a bizottság. számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek aZ

el oteľi e sztés megtárgy a|tĺstlt.

Tisztelt KépviseIő-testiilet!

I. Tényállás és dłintés tartalmának ľészletes ismertetése

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának

feltételeiľől szóló 35l2OI3. (VI.20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet)' valamint

a béľleti díjak megállapításáľól sző|ő 24812013. (VI. 19') számű képviselő-testületi hatáľozat (a

továbbiakban: Kt. határozat) hatályos ľendelkezései több ponton nem teszik lehetové, hogy az

á||amháztaľtás rendszęrébe tartozó szeľvek nem lakás céljára szo|gáIő helyiséget béreljenek

Józsefvárosban, tekintettel arra, hogy a piaci szereploktől eltérő torvényi szabáIyozásuk és

koltségvetési finanszírozásuk miatt ezen onkormányzati rendelkezéseknek nem tudnak megfelelni.

Az á|Iamháztartás rendszeréb e Í.artozo szęľvek (a központi hivatalok, a koľmányhivatalok, a

rendvédelmi szeľvek stb.) a piaci szereplokhöz. képest stabil, kiszámítható hátténel rendelkeznek,

fizetési készségük és képesség{ik jó, ezért az onkormányzat számára elonyös, ha nem lakás célú

helyiséget bérelnek piaci béľleti díjon.
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Fentiekĺe tekintettel javasolt olyan rendelkezéseket beépíteni a bérleti jogviszony feltételeit
meghatttrozó Rendelet és Kt. határozaÍ.jelenlegi szabźiyozásába, mely szerint ezen szęrvek esetében
a hatáskonel rendelkezobizottstlg a fo szabtl|ytő| eltérően másképpen dönthet.

Javasolom a Rendelet éľte|mező rendelkezéseinek kiesészítését az á||amháztartás rendszerébe
tartoző szerv fogalmával.

Az áIlamháztartás rendszerébe Íartoző szeľveknél indokolt a bérleti szęrződés eddigi kĺitelező
tartalmi elemeitől torténő eltérés lehetővé tétele, ezért javasolt a Rendelet 1. mellékletének
módosítása, hogy ezen szervek esetében a hatáskörrel ľende|kező bizottság egyedi döntésével a

mellékletben felsorolttól eltérő feltételek megá||apításáva| hattrozhassa meg a bérleti szerződés
tarta|mát.

A Rendelet 38.$ (3) bekezdése rendelkezik anóL, hogy a bérlonek kell gondoskodnia a helyiség
homlokzatának karbantaľtásáľól, a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek
a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, i|letoleg cseľéjérol. Ez a rendelkezés kizárja annak
lehetőségét, hogy a felsorolt munkálatokat a bérlő egyedi megállapodás alapján átháľítsa és
külcĺnszolgá|tattsi díjként ennek összegét megfizesse az onkormányzat fe|é, ezért' javasolt a
kiegészítése azza|, hogy az á|Iamháztartá's ľendszerébe tartozo b&Iő esetében a hatáskĺjľľel
rendelkező bizottság ettől eltérően donthet' figyelemmel a hatályos jogszabá|yi környezetre.

Javasolom továbbá a Kt' határozat 5. pontjának az alábbíakkal torténő kiegészítését:

w) államháztartás rendszerébe tartozó szerv.'az óllamháztartásról szóló 20]1. évi CXCV. ĺörvény
3. $ -ban meghatár ozott szerv.

Ezzel osszhangban aKt. hattlrozat kiegészi| a 47 . ponttal:

,lz államháztartás rendszerébe tartozó bérlő esetében a bérlő kérelmére a Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat g,łakorló bizottság e határozatban foglaltaktól eltéľően dÓnthet a bérlőre irányuló bérleti
díj mértékéne k kiv ét e lév e I.,,

II. A beteľjesztés indoka

A ľendelet és a Képviselo.testület határozatának módosítása a Képviselő-testület át nem ruházhato
hatásköľébe Íartozlk-

III. Dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja a Rendelet és a Képviselő-testületihatfuozat egyes ľendelkezéseinek pontosításával
az önkoľmá nyzati hel yi sé ggazdálkodási feladatok hatékonyabb ellátása.

A határozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolj a az oĺlkormányzat 20|6. évi bérleti díj
bevételét.

A dontés pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

A Képviselő-testület hatásköre az Alaptcirvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)

bekezdésén, valamint a Magyaľország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. töľvény
13. $ (1) bekezdés 9. pontján, a 42' $ 1. pontján, valamint a lakások és helyiségek béľletére'
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVil. töľvény 36. $

(2) bekezdésén alapul.

A fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselo-testületet, a határozati javaslat, valamint a
mellékletben szereplo onkormányzati rendelet elfogadására.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 20l6. június 3-tól

l.) a248l2013. (VI. l9.) számú határozatának 5. pontját aza\ábbí w) ponttal egészíti ki:

',w) államháztartás rendszerébe tartoző sZeľV: az á||aĺrháztartźsrő| sző|o 2011. évi CXCV.
töľvény 3. $-ban meghatározott szeľv.''

FeleIős: polgáľmester
Határidő: 20|6.június 3.

2.) a248l2013. (VI. 19.) számú hatttľozatćt a 47. ponttal egészíti ki:

,,47. Az óllamháztartas rendszerébe tartozó bérlő esetében a bértő kérelmére a
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottság e határozatban foglaltaktól elĺérően donthet a
béľlőre irányuló bérleti dĺj mérĺékének kivéĺelével.,,

Felelos: polgármester
Határido: 2016. iúnius 3.

A végľeha jtástvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Ga1dálkod.ĺsíKőzpont Zrt.

Budapest,2)|6.május26' ď l' /,

Tĺirvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából
.ď J^/łli F&, ufĺ|paV fr"&ą

dr. Mészár Erika
a|jegyzó
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1. számú melléklet
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihiľdetés napja: 20|6.június .....

Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-testületének
...lf016. (........) tinkoľmányzati rende|ete

az Önkoľm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiľől szóló 3512013. (vI. 20.) ľendelet mĺĺdosításáľĺĺl

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzaÍ. Képviselő-testülete az Alaptorvény 32.
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletéľe, val'aminÍ. az
elidegenítéstikľe vonatkoző egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII' törvény 36. $ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás a|apján a következőket rendeli el:

1. $ Az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3' $-a a

következo g) ponttal egészül ki:

[E rendelet ąlkalmazásában. ... J

',g) Államháztartás rendszerébe taľÍoző SZerV: az á|Iamháztartásrő| szó|ő 2O1l. évi CXCV.
törvény 3' $-ban meghatározott szeľv.''

2.$ A Rendelet 38. $ (3) bekezdése helyébe a következo ľendelkezés lép:

',(3) A bérlonek kell gondoskodnia a helyiség homlokzatának karbantartásáro|, a helyiség
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáróI, felújításáról,
pótlásáľól' illetőleg cseréjéről. Az áIIamháztartás rendszeľébe Iartoző bérlő esetében a
hatáskörľe l ľendelkező bizottság ettő l e ltérő en donthet.''

3. $ A Rendelet l. melléklete helyébe e rendelet 1 . melléklete lép.

4. $ E rendelet 2016.június 3-án lép hatá|yba, és hatálybalépését kovető napon hatá|yát veszti.

Budapest, f016.június .....

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



b)
c)
d)
e)

.../20l6. (......) önkormdnyzati rendelet I. melléklete

1. A bérleti szerzőđésnek különösen, de nem kizáró|agtarta|maznia kell:
a) a szeruódő felek _ bérbeadó és az onkormányzaÍ. bérbeadói feladatainak ellátásával megbízott

szervezet, HVT teľületen lévo helyiség esetében a város-rehabilitációs rendelétében
me ghatár ozott vagyonk eze|o szervezet nevét, székhe l yét,
azt,hogy a bérleti szerzođés az onkormányzatnevében és javfuakeľül megkötésre,
a bérbeadásról döntésthoző nevét és a dontés számát, valamint ke|tét'
amagánszemély bérlo nevét, születési évét és anyja nevét, a lakcímét,
jogi személy (ogi személyiség nélküli szervezet) bérlő nevét székhe|yét' nyilvántartásba
Vételérol szo|ő igazolást a|apján megállapított nyilvántanási adatokat (pl. abejegyzó szervezeÍ
nevét, nyilvántarttsi számát), a képviselő nevét, születési évét és anyjanevét, a lakcímét,
a helyiség (csoport) címét, he|yrajzi számáÍ. alapterületét és a helyiség egyéb lényeges adatait,
a béľleti jogviszony időtartamát (a bérleti jogviszonyt megszünteto feltéielt),
a helyiségben folytatható tevékenységet,
a bérbeadó és a bér|ő épülettel, helyiséggel, valamint a közös használatra szolsáló
helyiségekkel és területekkel kapcsolatos kotelezettségeit
a helyiségbért és a külön szolgáltatások díjának mértékét, megállapításuk, megfizetésĹik és
elszámolásuk módját, a megváltoztatásukľa vonatkozo szabáIyokat, a külön szolgáltatások
körét,

k) a bérlőnek a helyiség haszná|atával kapcsolatos, rendeletben vagy a felek megállapodásában
meghatározott j ogait és kötęlezettségeit,
a szüksé ges b érbead ó i hozzttj áru|ások kéré sének köte l ezettsé gét,
a rendeletben meghatáľozott tilalmakat,
a bérbeadó és a béľlo felelosségét' a bérlo kotelezettségszegésének jogkövetkezményeit, a
bérbeadói felmondás egyes lényeges szabáIyaít, a közteľület felügyelet éňesítésére vonatkozó
kötelezettségét,

o) a helyiség átadásának. visszaadásának idejét és módját,
p) mindazokat a kikötéseket, amelyek a bérbeadó oldalán születek,
q) a felek egyéb megállapodásait,
r) a bérlo hozzájáru\ását ahhoz, hogy a bérbeadó rendeletben meghatározott adatait nyilvántartsa,
s) a bérleti szerzőđés létrejöttének helyét és idejét.
Đ ha a bérbeadó úgy döntött, az egyoldalú kotelezetts égvá||a|ő nyllatkozat megtételének

kötelezęttségét, amelyben a bérlő kötel ezi magát arra, hogy amennyiben a béľleti jogviszonya
felmondásra kerül, vagy lejźr, elhagyja a bérleményt, illetve kotelezi magát u'.á ii, hogy a
béľleti jogviszonyból eredő tartozás méľtékéľe elfogadja a bérbeadó nyilvántartásai alłpján
készült ténytanúsítványt, valamint azt is, hogy a tartozás elismeľő nyllatkozat né]kül a bérleti
szeruődés nem lét érvénybe

Tárbérlet esetén az egyes bérlokkel megkötésľe keľülő bérleti szerződ,ésben az előzőekben
meghatározottakon túl meg kel] határozni:
u) a helyiség bérlő által kizárólagosanhaszná|hatő tészét,
v) a helyiség bér|ok által közösen használhato ľészeit,
w) a helyiség bérlők á]tal kozösen használható részei haszná|atára vonatkozó szabályokat.

Đ
g)
h)
i)

i)

r)

m)
n)
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2. A béľleti szeľződésben rögzíteni kell továbbá' hogy:

a') a bérleti jogviszony létrejöttekoľ, valamint az azt követően megadott bérbeadói hozzájárulások
és azok ÍarÍa|ma (feltételei), valamint a felek kozott létrejott - a béľleti jogviszonnyal
kapcsolatos - egyéb megállapodások a béľleti szerződés értelemszerű mellékletét képezik,

b.) az Ltv-nek és az onkormányzat helyiségek béľbeadásának feltételeit szabályozó ľendeletének a
bérbeadásra, a béľbeadői hozzájárulásra és a béľleti jogviszony megszűnésére vonatkozó
szabá|yai akkor is a bérleti szęrzóđés tarta|mát képezik, ha azok a szerződésben nem
szeľepelnek,

c.) ha a bérlonek az onkormányzat vagy a vagyonkezelő felé a helyiséggel kapcsolatban lejárt
tartozásavan,atartoztst az Önkoľmányzattó| a bérlőnek járó térítésből le kell vonni.

3. A béľleti szerződés tarÍalmára vonatkozó ľendelkezéseket mesfelelően a|ka|mazni ke|l a bérleti
szerző đések módosítására és kie sészítésére i s.

4. Az tilamháztartás rendszerébe tartozó bérlo esetében a hatáskorrel ręndelkező bizottsás. az 1.-3.

pontban foglaltaktól eltéľően dönthet.
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INDOKOLAS

Altalános indokolás

A rendelet módosításával az onkormányzat e|ósegíti és támogatja az á||amhtztartás rendszerébe
tartozó szeľvek esetében a bérleti j ogviszony létesítését.

Részletes indokolás

l' $-hot
AI|amháztartásrendszerébetartozőszervfogalmánakmeghatározása.

2. $-hoz
Meghatározza, hogy a helyiség homlokzatának karbantartása, a helyiség burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és berendezéseinek a karbantaľtása, felújítása' pótlása, illetőleg cseľéje kinek a
kötelezettsége.

3. $-hoz
Szabćllyozza a bérleti szerződés kotelező tartalmi elemeitől való eltérés lehetőségét és feltételeit.

4. $-hoz
Jostechnik ai ztrő rendelkezés.

//7
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének

35ĺ2013. (vI.20.) iinkoľmányzati ľendelete
az onkorm ányzat tulajdonában álIĺĺ nem

lakás céljára szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeirő|

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi
Önkormán yzat Képviselő.testiiletének

...../2016. (. . ..) tinko rmányzati ľende|ete
az Onkorm ányzat tu|ajdonában állĺí nem

lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának fe|téte|eirő| szóló 35/2013.

(vI.20.) tĺnkoľmányzati rendelet
módosításáľól

3. $ E rendelet a|ka|mazásában:

fl Államhlźztarttźs renĺlszerébe tartozó szerv: az
dllamhdztartdsrĺjl szliló 201I. évi CXCV.
törvény 3. $-ban meghatúrozott szerv

38. s (3) A bérlőnek kell gondoskodnia a
helyiség homlokzatának karbantartásáróĺ, a
helyiség burkolaĺainak, ajĺóinak, ablakainak é,s

berendezéseinek a karbantaľtasaróI,

38. $ (3) A bérlonek kell gondoskodnia a
helyiség homlokzatának kaľbantartásáról, a
helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és

berendezéseinek a karbantartásáľól.
felújításáról, pótlásáról, illetoleg cseréjéró|. Az
óllamhdztartds rendszerébe tartouj bérlő
esetében a bérlő kérelméľe a
T u laj do no s i/B é r b e adó i jogokat
gyakorlóbizottslźg ettől eltérően dönthet a
bérlőre irdnyuló béľleti díj mértékének
kivételével.

/
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l. mel|éklet

Béľleti szerződésben ľögzítendő adatok,
kikiitések és meeállapodások

1. A bérleti szerződésnek különcjsen, de nem
kizár o|ag tafta|maznia k e l l :

a) a szeruődo felek bérbeadó és az
onkormányzat bérbeadii feladatainak
ellátásával megbízott szetvezet, HVT területen
lévő helyiség esetében a város-ľehabilitációs
ľendeletében meghatározott vagyonkezelő
szetv ezet nevét' székhel yét,
b) azt, hogy a bérleti szerzodés aZ

onkormányzat nevében és javára kertil
megkötésre,
c) a bérbeadásról döntést hozó nevét és a
döntés számát, valamint keltét,
d) a magánszemély bérlő nevét, születési évét
és anyja nevét' a lakcímét,
e) jogi személy (iogi személyiség nélküli
szervezeÍ) béľlo nevét székhelyét,
nyi lvántartásba vételérol szóló igazo|ást alapjźn
megállapított nyilvántaľtási adatokat (pl. a
bďyegyző szervęzet nevét, nyilvántartási
számát), a képviselő nevét, születési évét és
anyja nevét, a lakcímét,

Đ a helyiség (csoport) címét, he|yrajzi számát,
alapterületét és a helyiség egyéb lényeges
adatait,
g) a bérleti jogviszony idótartamtt (a bérleti
j ogviszonyt megszüntető feltételt)'
h) a helyiségben folytatható tevékenységet,
i) a béľbeadó és a bérlő épülettel, helyiséggel,
valamint a közös használatra szolgáló
helyiségekkel és területekkel kapcsolatos
kotelezettségeit
j) a helyiségbért és a külon szolgáltatások
díjának mértékét, megállapításuk, megfizetésük
és elszámolásuk módj át, a megvá]toztaÍ.ásukra
vonatkozó szabályokat, a külon szolgáltatások
korét,
k) a bérlőnek a helyiség haszntt|atáva|
kapcsolatos, rendeletben vagy a felek
megállapodásában meghatźtrozott jogait és

kotelezettségeit,

1. melléklet

Béľleti szerződésben ľtigzítendő adatok,
kikłitések és meeállapodások

l. A bérleti szerzódésnek különösen, de nem
kizár olag tarÍa|maznia ke I l :

a) a szerződő felek bérbeadó és aZ
onkormányzat bérbeadói feladatainak
e||átásáv a| me gb izott szeÍv ezet, HVT teľületen
lévő helyiség esetében a város-ľehabilitációs
rendeletében meghatározott vagyonkezelő
szerv ezet nevét, székhelyét,
b) azI, hogy a béľleti szeruődés aZ

onkormányzat nevében és javára keľül
megkötésre,
c) a bérbeadásról döntést hoző nęvét és a
döntés szá,mát, valamint keltét,
d) a magánszemély bérlő nevét, születési
évét és anyja nevét, a lakcímét'
e) jogi személy (jogi szemé|yiség nélkÍili
szervezeÍ') bérlo nevét székhelyét,
nyilvántartásba vételéről szóló igazo|źst a|apján
megállapított nyilvántartási adatokat (pl. a
bejegyző szervezet nevét, nyilvántartási
számát), a képviselő nevét, születési évét és

anyja nevét, a lakcímét,
Đ a helyiség (csopoľt) címét, he|yrajzi
számát, alapterületét és a helyiség egyéb
lényeges adatait,
g) a bérleti jogviszony időtartamát (a

bérleti j ogviszonyt me gsziinteto feltételt),
h) a helyiségben folytatható tevékenységet,
i) a bérbeadó és a bérlő épülettel,
helyiséggel, valamint a kĺjzös hasznáIaÍra
szolgáló helyiségekkel és teľületekkel
kapcsolatos kcitelezettségeit
j) a helyiségbért és a kĺilon szolgáltatások
díj ának mértékét, megál lapításuk, me gf,tzetésük

és elszámolásuk módját, a megváltoztatásukľa
vonatkozó szabá|yokat, a külon szolgáltatások
körét,
k) a bérlonek a helyiség hasznáIatáva]
kapcsolatos, ľendeletben vagy a felek
megállapodásában meghatározotÍ. jogait és
kötelezettségeit'

l) a szükséges bérbeadói hozzájźtruIások I l) a szükséges bérbęadói hozzájáru|ások
kérésének kötelezettségét, I kérésének kotelezettségét,
l) a szükséges bérbeadói hozzźi1tlruIások I l)

m) a ľendeletben meghatározott tilalmakat, m) a rendeletben meghatározotÍ' tilalmakat.
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n) a béľbeadó és a béľlő felelősségét, a béľlo
kĺjtelezettsé gsze gé sének j o gkove tkezmény eit, a
bérbeadói felmondás egyes lényeges szabá|yait,
a közterĹilet feltigyelet értesítésľe vonatkozó
kötelezettségét,
o) a lrelyiség átadásáĺlak, visszaaclásának
idejét és módját,
p) mindazokat a kikötéseket, amelyek a
bérbeadó oldalán születek,
q) a felek egyéb megállapodásait,
r) a bérlo hozzźĄáru|ását ahhoz, hogy a
bérbeadó ľendeletben meghatáľozott adatait
nyilvántaľtsa,
s) a béľleti szerződés létrejottének helyét és
idejét'

Đ ha a bérbeadó úgy döntött, az egyo|da|u
kötelezettségváIIa|ő nyilatkozat megtételének
kötelezettségét, amelyben a bérlő kötelezi magát
arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya
felmondásra kerül, vagy |ejár, elhagyja a
bérleméný, illetve kötelezi magćlt ana is, hogy
a béľleti jogviszonyból eredo tarÍozás méľtékére
elfogadja a bérbeadó nyilvántartásai a|apján
készült ténytanúsítványt, valamint azÍ. is, hogy a
tarÍ.ozás elismeľő nyilatkozat nélkül a béľleti
szerzodés nem lét érvénybe

n) a béľbeadó és a bérlő felelősségét, a
béľlo kotelezettségszegésének
jogkcivetkezményeit, a bérbeadói felmondás
egyes lényeges szabáIyait, a közterülęt
felügyelet énesítésre vonatkozó kötelezettségét,
o) a helyiség átadásának. visszaadásának
idejét és módját,
p) mindazokat a kikotéseket, amelyek a
béľbeadó oldalán születek,
q) a felek egyéb megállapodásait,
r) a bérlő hozzájáru|ását ahhoz, hogy a
bérbeadó rendeletben meghatározott adatait
nyilvántartsa,
s) a bérleti szerzódés létrejöttének helyét és
idejét'
t) ha a bérbeadó úgy döntott, az egyo|da|u
kotelezettségvállaló nyilatkozat megtételének
köte|ezettségét, amelyben a bérlő k<jtelezi magáÍ'
arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya
felmondásľa kerül, vagy lejár, elhagyja a
bérleményt, illetve kötęlezi magát arra is, hogy
a bérleti jogviszonyból eredő tartozćls mértékére
elfogadja a bérbeadó nyilvántaĺásai a|apján
készĹilt tény.tanúsítványt, valamint aztis, hogy a
tartozás elismerő nyilatkozat nélkül a bérleti
szeľzodés nem lét éľvénybe

Táľsbérlet esetén az egyes bérlőkkel megkĺitésre
keľülo bérleti szerződésben aZ előzőekben
meghatározottakon túl meg kel| határozni:
u) a helyiség bérlő áIta| kizáľólagosan
hasznźihatő részét,
v) a helyiség bérlők által kcizĺisen használható
részeit,
w) a helyiség bérlők áIta| közosen
használható ľészęi hasznáIatźľa vonatkozó
szabályokat.

2. Abér|eti szerződésben ľögzíteni kell továbbá,
hogy:

a.) a bérleti jogviszony létľejöttekor, valamint az
azt követőęn megadott bérbeadói
ho zzáj ár u|ás o k é s azok tartalma ( fe l téte l e i ),
valamint a felek között létľejött - a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos - egyéb
megállapodások a bérleti szerződés
értelemszerű mellékletét kéoezik

Társbéľlet esętén aZ egyes béľlőkkel megkötésľe
kerülő béľleti szerződésben az előzoekben
meghatározottakon túl meg kell határozni:
u) a helyiség bérlő álta| kizáľólagosan
haszná|hato részét,
v) a helyiség béľlok á|ta| közosen
haszná|hatő részeit,
w) a helyiség béľlők á|ta| kozösen
használhato részei haszná|atára vonatkozó
szabályokat.

2, AbérIeti szerződésben rögzíteni kell továbbá,
hogy:

a.) a béľleti jogviszony létrejöttekor, va|amint az
azt kovetoen megadott bérbeadói
hozzájárulások és azok tarÍalma (feltételei),
valamint a felek kozött létrejött - a bérleti
jogviszonnyal kapcsolatos egyéb
megállapodások a bérleti szeruődés
értelemszerű mellékletét képezik'
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aZ Ltv-nek és az onkormányzat helvisések
béľbeadásának feltételeit szabźiyozó
rendeletének a béľbeadásľa. a béľbeadói
hozztljáru|ásra és a bérleti jogviszony
megszűnésére vonatkoző szabáIyai akkor is
a bérleti szerzóđés tarta|mát képezik, ha
azok a szerződésben nem szerepelnek,
ha a bérlonek az onkormányzal. vagy a

vagyonkezelő felé a helyiséggel
kapcsolatban lej árt tartozása v an, a tartozásÍ
az onkormányzattő| a bérlőnek járó
térítésbol le kell vonni'

3. A bérleti szerződés taľtalmára vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a

bérleti szerzodések módosítására és
kiegészítésére is.

b.) az Ltv-nek és az onkormányzat helyiségek
bérbeadásának feltételeit szabáIyoző
rendeleténekabérbeadásra.abéľbeadói
hozzájáruIásra és a bérleti jogviszony
megszűnéséľe vonatkozó szabá|yai akkor is a
béľleti szerzőđés tarta|mát képezik, ha azok a
szerződésben nem szeľepelnek,
c.) ha a bérlonek az onkormányzat vagy a
vagyonkezelo felé a helyiséggel kapcsolatban
lejárt tartozása van, a tartozźĺst az
onkormányzattőI a bérlonek járó térítésbol le
kell vonni.

3. A bérleti szerzodés tarta|mára vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a
bérleti szerződések módosításáľa és

kiegészítésére is.

4. Az dllamhóztartds rendszerébe tartouj bérlő
esetében a hatdskörrel rendelkező bizottság az
I.-3. pontban foglaltaktóI eltérően dönthet.
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