
Budapest-Csepel ~nkorrnrin~zata 
4/1996. @I. 06.) Kt szrimu rendelete 
nz onkormcinyzai iulajdoncibnn cillo' 

nem lakris ckljcra szolga'lo' helyiskgek 
bkrbendn'sn'nak feltkteleir6l 



Budapest-Csepel ~nkominyzata 
411996. (11. 06.) Kt szaimu rendelete 
az onkormanyzat tulajdonaban alld 

nem lakas ciljara szolgald helyisigek 
bir beadasanak feltiteleirol 

A lakhok es nem lakas celjhra szolgdo helyisegek berletere, valam.int az 
elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabdyokrol szolo modositott 1993. evi 
LXXVIII. torvenyben (a tov5bbiakban: Ltv.), tovabba a helyi 
onkonnAnyzatokro1 szolo modositott 1990. evi LXV. torveny (a tovabbiakban: 
OW.) 79. $. (2) bek. b.1 pontjaban kapott felhatalmazh alapjh Budapest- 
Csepel Onkormhyzata Kepviselo-testiilete (a tovabbiakban: Kt.) a Budapest- 
Csepel Onkormhyzata tulajdonaban dl6 helyisegek berbeadhhak felteteleirol 
a kovetkezo rendeletet alkotja. 

A rendelet hat5lya 

(1) A rendelet hatdya Budapest-Csepel ~nkormhyzata (a tovabbiakban: 
Onkormhyzat) tulajdonaban es rendelkezese alatt A16 helyisegekre terjed 
ki. 

(2) A vagyonatado bizottsag hathkorevel vagy tulajdoni igeny alapjh indult 
birosagi eljhrassal erintett helyiseg berbeadashra, az emlitett eljhrasokban 
hozott jogeros es vegrehajthato hathrozat meghozataliiig e rendeletet kell 
alkalmani, ha a berbeado a rendelet hatdybalepesekor az Onkormhyzat 
koltsegvetesi szerve vagy a volt kenileti Ingatlankezelo Vdlalat Kt. Atal 
letrehozott jogutodja. 

2. g. 

(1) A Kt. a helyisegek berbeadashak felteteleit, az eljhras rendjet e 
rendeleteben hathrozza meg. 

(3) A rendeletben nem szabdyozott kerdesekben az Ltv. es a Po1gh-i 
Torvenykonyv szabdyait kell alkalmauli. 



A bCrbead6i jogokat gyakorl6 Cs a bCrbead6i 
kotelezettskgeket teljesito szervek 

(1) A Kt. a tulajdonjogin alapulo berbeadoi joga gyakorlhaval a 
polginnestert bizza meg. . 

(2) A berbeadbsal osszefiiggo kezeloi elokeszito feladatokat a korabbi 
hatdyos jogszabdyok es e rendelet szerint az Onkormhnyzat vagyonkezelo 
szervezete (tovabbiakban: kezelo) latja el. 

(3) Ha a rendelet nem jeloli meg a berbeadoi jogot gyakorlo es berbeadoi 
kotelezettseget teljesito szervet, a jogok es kotelezettsegek a polgarmestert 
illetik, illetve terhelik. A polginnester feladatkoret a kezelo 
kozremiikodesevel latja el. 

(1) A helyisegberletre vonatkozo szerzodest megkdtni es modositani csak a 
polghester  dtal kiadott engedely (tovabbiakban: igazolh) alapjin lehet. 

(2) Az igazolht a kezelo kesziti el6 a rendeletben meghathozott hataskori es 
e l jhhi  eloirasoknak megfeleloen. 

(3) A berleti szerzodest a (I), (2) bekezdesben foglalt keretek kozott a kezelo 
foglalja irasba. 

(4) A berleti dij fizeteset a kezelo fele kell teljesiteni, a berleti dij beszedesere 
a kezelo koteles. 

A Ltv. 24., 25., 26. 5-ab.an szabdyozott felmondisi jogot a kezelo gyakorolja. 



A birbeadas cilja i s  modja 

(1) Helyseget (telket) elsosorban a lakossag ellatasat szolgdo kereskedelmi, 
ipari, szolgdtathsi, tovabba irodai, az ezekhez sziikseges raktiirozasi, 
valaminf gepkocsi-tiirolasi celokra lehet berbeadni, annak aki a 
tevekenyseg folytathiihoz sziikseges hatosagi engedellyel(-ekkel) 
rendelkezik. 

(2) Meghatiirozott celra epiilt es a rendelet hatdybalepese elott is ezzel 
megegyezo hasnosithu helyi seget (kiilonosen: iizlet, miihely , garks, 
iroda) mas celra berbeadni kiziirolag a polghester  dontese alapjin lehet. 

Nem lehet 4 honapnd hoszabb idore, berbeadni azokat a helyisegeket, amelyek 
felujitasirol, lebontasiirol, atalakitasiirol, korszeriisiteserol a Kt. dontott es az 
emlitett munkhk megkezdeseig kevesebb, mint hat honap van hatra. 

(1) A polghester  - a kezelo javaslatinak kikerese utin - donti el azt, hogy 
az iires helyiskget milyen celra, tovabba azt, hogy licites pdykattal 
(tovabbiakban: .pdykattal) vagy versenytiirgyalas u t jh  lehet berbeadni. 

(3) A rendelet keretei kozott a kezelo javaslatinak kikerese u t h  a 
polghester  donti el: 
a) a helyiseg berleti dijat, 
b) a phlykat 6s versenytiirgyalas eseten a pdykat  es versenytiirgyalas 

alapjaul szolgd6 berleti dijat, 
c) a berleti jog megvdtasi dijat (tovabbiakban: megvdthsi dij) amely 

minimum a helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekenek 20 %-a. 

A helyiseget annak kell berbeadni, 
a) aki a berleti jogot pdyrizat vagy versenytiirgyalh sorin elnyerte, 
6) akinek a helysegre eloberleti joga van es az ujboli berbeadast a berlo 

felrohato magatartasa nem ziirja h, 
c) aki a polghesterrel mbik helyseg biztositasaban dlapodik meg, 

vagy egyebkent cserehelyisegre jogosult, 



d) akit a berloluvdasztasi vagy berlokijelolesi joggal rendelkezo szerv 
meghatirozott; 

e) akinek a polghester  az ujboli berbeadast engedelyezte, 
f )  akit a polghester  az eredmenytelen pdyhzat eseten kivdasztott. 

(1) Az iires helyiseg berlojet elsosorban a helylsegre kiirt pdyhzat, vagy 
versenythgyalas utjiin kell kivdasztani. 

(2) Nem kell a helyiseget hasnositasra me&rdetni, ha 
a) a hathozott idore kotiitt berleti szerzodes megsziinese utiin a helyiseget 

az eredeti celra, ugyanannak a berlonek indokolt ismetelten berbeadni, 
es err01 a polghester  dont; 

b) ha a bklonek az e rendeletben meghathozott masik helyiseg biztosithato; 
c) a berleti szerzodes alapjiin a berlot eloberleti jog illeti meg; 
cl) a helyisegre az onkormiinyzat szervenek, intezrnenyenek, vdlalatiinak, 

gazdasagi thsasagiinak, alapitviinyiinak van igenye; 
e) a helyisegre meghathozott szervet megdlapodas vagy jogszabdy alapjiin 

berlokijelolesi vagy bQlokivdasztasi jog illeti meg; 
j eletvedelmi (polg&i vedelmi) helyiseg kenil berbeadasra; 
g) ha az Orszaggyiilesben es a Budapest-Csepel ~nkonniin~zata Ktpviselo 

testiileteben mandatummal rendelkezo phrtoknak, (szervezeteknek) van 
helyiseg igenye. (Mandatummal rendelkezo p h a k  csak az olyan phrtot 
lehet tekinteni, amely ph t  kepviselojenek, a vdasztasok soriin, a 
mandhtumot, mint az adott phrt kepviselojenek adt& at.) 

(1) A versenythgyalas vagy pdyhzat nyilviinos, azon rninden termeszetes 
vagy jogi szemely reszt vehet. 

(3) A versenythgyalas vagy pdyhzat kozzetetelerol es a sziikseges feltetelek 
biztositasirol a kezelo gondoskodik. 

(3) A versenythgyalas vagy pdyizat iires helyiseg berbe vetelere irhato lu, a 
hirdetest a XXI. keriiletben terjesztesre kerulo onkormiinyzati ujsagban 
kozze kell tenni es 15 napra az onkonniinyzat, tovabba a kezelo hrdeto 
tablajh lu kell fuggeszteni. 

(4) Az erdeklodo szamha lehetove kell tenni a helyiseg megtekinteset. 



(1) A versenythrgyalas vagy pdyhzat alapjan annak kell a helyiseget 
bQbeadni aki: 
a) a rneardetetthez kepest a legmasabb osszegii berleti dij rnegfizeteset 

vidlalja, 
b) az a) pont szerinti berleti dijnak rnegfelelo, a rendelet dtal szabidyozott 

mertikii ovadekot a kezelo s z ~ a j h r a  a szerzodes rnegkotesevel 
* 

egyidejiileg rnegiizeti, 
c) a pidyhzati kiirasnak rnegfelelo osszegii rnegvdtasi dijat a kezelo 

szhdajhra a szerzodeskotesig megfizette. 

(2) ~ rven~esnek  csak az az ajinlat fogadhato el, amelyik a kiirasnak minden 
tekintetben maradektalanul rnegfelel es a pdyhzo igazolja, hogy a kezelo 
szhdajhra a hirdetmenyben rneghathrozott osszegii biztositekot befizette. A 
biztositek a pidyiizati hirdetmenyben rnegvdtasi dijkent rneghathrozott 
osszeg 20%-a 

(1) Eredmenytelen pidyhzat vagy versenythrgyalas eseten a polginnester dont 
a helylseg tovabbi hasnositasi rnodjhrol. 

(2) Ha a pidykat vagy versenytkgyalas a rnegvdthsi dij, az ovadek, illetoleg a 
bkrleti dij indulo osszege miatt volt eredmenytelen, akkor a pidyhzatot az 
osszegek ujboli rnegdlapithsa rnellett meg kell ismetelni. 

(3) Az ismetelt pdyhzat vagy versenytkgyalh u t j h  sern hasnosithato 
helyisegek berbeadashnak rnodjhrol a polginnester hathroz. 

(4) A kezelo a helyiseget a kiirasban megjelolt dlapotban es felszereltskggel, 
lelthr alapjhn koteles a berlonek atadni. 

(1) A palyhzati luirasnak tartalrnavlia kell 
a) a pidyhzok koret 
b) a helylsig cimit, alapteruletet, felszereltseget, rniiszalu idlapotat; 
c) a berbeado rnegnevezeset, cirnet, telefonszarnat; 

. 

4 a helyiseg rnegtekinteskre biztositott idopontot; 
e) a hasnositb ctljht 6s a helyisegben vigegezheto t~vekenyseg pontos 

megjeloleset; 



fl a pdykati a j d a t  ben$jtasakor a vagyonkezelo szerveztnel letetbe 
helyezendo bhatpenz osszeget; 

gj az ovadek osszeget es a berleti dij also hatiirat, 
h) a berleti dij ertekdlosaga megorzese erdekeben az evenkenti emeles 

modjat es merteket; 
i )  a helyiseg atadasaval, karbantartasaval, felujjitasaval, a szerzodes 

megsziinesekor a helyiseg visszaadasaval kapcsolatos megdlapodas 
tartalmhra vonatkozo bQbeadoi ajdatot; 

jl a pdykat  ben$jtashnak modjat es helyet, valam.int idejet; 
k) a pdykat  elbirdashak modjat es idopontjat, tovabba az 

eredmenyhirdetes helyet es idejet, 
Z) a berleti jog megvdtasi dij osszegenek merteket. 

(2) A pdykat  1ebonyolitasAhoz a kezelo koteles kozjegyzo kozremiikodeset 
igenybe venni. Az ebb01 adodo koltsegeit a keletkezett bevetelbol 
levonhatj a. 

(1) A versenytiirgyalason bhrki reszt vehet, ha a 17. 5. (2) bekezdeseben 
meghatiirozott ovadek osszeget bhatpenz cimen az ajidat benfijtasat 
megelozoen a kezelo szhdajiira befizeti. A versenytiirgyalast elnyert 
szemely dtal befizetett bhatpenz a berbeadast kovetoen az ovadek 
funkciojat tolti be. A versenytiirgyalason nem nyert szemelyek reszere a 
kezelo a bhatpenz azonnali visszafizetesQo1 intezkedik. 

(2) A versenytiirgyalasi berbeveteli ajdatot  z&, megcimzetlen, feladot, s 
m k  jelet nem tartalmazo boritekban a kezelonel kell leadni. Az a jdatot  
tartalmazo boritekot s o r s z h a l  kell ellatni. E sorszhot atveteli 
elismervenyen kell az atadoval kozolni. Az atveteli elismervenyre az 
atvetel datum& es s o r s z h h ,  valam.int az atvevo neven, a kezelo 
belyegzojen kiviil mas nem jegyezheto fel. A kiadott sorszamokrol 
nyilvhtartast kell vezetni. A nyilvhtartast az a jdatok benylijtasiira 
megdlapitott idopont lejartakor a polgiirrnester es a kezelo szervezet 
vezetoje ziirja le. 

(3) A versenytargyalki ajdatokat a kezelo szervezet vezetojenek 
j elenleteben kell felbontani. A felbontast a ben$jtasi hatkidot koveto 
munkanapon kell elvegezni, es az ajdatokat azonnal el kell birdni. 

(4) A nyertes a j d a t  s o r s z ~ a t  a kezelo es az onkormhnyzat hirdetotablajh 5 
napra lu kell fiiggeszteni. 



(1) A versenythrgyalhs eredmenyet vagy eredmenytelensegit a kezelo 
helyisegenkent kdon-kiilon jegyzokonywel hllapitja meg, a 
jegyzokonyvet a kezelo szervezet vezetoje irja ala, es a megdlapitott 
eredmenyrol a polghestert tajekoztatja. 

(2) Eredmenyesseg eseten az azt megdlapito jegyzokonyv alapjiin a 
polghester  igazolhst dlit ki. A kezelo a berleti szerzodest a luadott 
igazolas tartalmiinak megfeleloen koti meg. 

(3) A versenythrgyalhs eredmenytelensege eseten a p o l g ~ e s t e r  dont a 
tovabbi hasnosiths modjhrol. 

(4) A versenythrgyalhs elbirdhsat kovetoen a nyertes visszalepese, vagy a 15 
napos szerzodeskotesi hat&ido eredmenytelen eltelte eseten a rangsorban 
kovetkezo p d y k o  lip elore. 

(5) A berleti jogot elnyero dtal felajhtdott berleti dijat 12 havonta emelni kell a 
KSH dtal kozze tett utolso honapnak az elozo ev azonos idoszakatol 
szMtott  fogyasztoi &indexe (tovabbiakban: KSH &index) szerint. Ennek 
megfizetesere a phlykonak kotelezettseget kell vdlalnia. 

(1) A helyiseg kijelolt iij berlojenek a 9. §. a.) c.) f.) pontjaban, az 18. 8. (4) 
bek., az 26. §.-ban, a 27. S., a 28. 8. ' es 34. §. (3) bekezdeseben 
meghathrozott esetekben - a berlot terhelo kotelezettsegek biztositashra - a 
berleti szerzodis megkotese elott ovadekot kell fizetnie. 

(2) Az ovadek osszege a berelni kiviint helyiseg eves berleti dija. 

(3) A berlo kerelmere a polginnester az ovadek maximdisan 4 egyenlo 
reszben torteno megfizeteset engedelyezheti, maximum 1 evre. 

(4) Az ovadekbol a kezelo azon igenye ervenyesitheto, amely a berlore h h l o  
kotelezettsegek teljesitesenek elmulasztasa miatt, a berlet fennallasa alatt 
vagy a helyiseg visszaadasakor felmeriil. 

(5) Az ovadekot a kezelo szhdajat vezeto penzintezetnel elkiilonitett szhdin 
kell kezelni. 



( 6 )  Az igenybe nem vett ovadekot a szerzodes megsziinesekor a berlonek - a 
kezelesi koltsegek levonasaval - a (5) bekezdesben meghathrozott 
penzintezet thrgyi ovadekra biztositott kamataval egyiitt 30 napon beliil 
vissza kell fizetni. A visszafizetesrol a kezelo gondoskodik. 

(7) Az ovadekot meghal ado mertekii he1 yredlitasi koltseget a kezelo egyezseg 
alapjhn, ennek eredmenytelensege eseten polgiiri peres uton koteles 
erveny esi teni . 

(1) A helyiseget akkor lehet berlothrsak reszere berbeadni, ha ebben a belo es 
a leendo berlothrs megdlapodtak es vdlaljiik a rendeletben a hozzaj&d& 
feltetelekent meghathrozott kovetelmenyek teljesiteset. A berbeadashoz a 
polghester  hozzaj&dasa sziikseges. 

(2) Berlotarsi szerzodes csak olyan helyisegre kotheto, amely meretenel fogva 
erre alkalmas es a leendo berlothrsak a helyisegben az eredeti celnak 
megfelelo tevekenyseget k i v h a k  folytatni. 

(3) A polghester  a hozzajWas feltetelekent koteles kikotni, hogy az eredeti 
berlo es az utobb bCrlothrssa vdo szemely az egesz helyiseg eredeti berleti 
dijhnak 300 %-kal novelt osszeget koteles - egyetemlegesen - megfizetni. 

(4) Ha a berlotars, aki korabban a helylseg ondlo berloje volt az dtala hasndt  
helyisegreszt az utobb berlotarssa vdt szamhra atruhizza, akkor az ondlo 
birlove vdo berlothrs koteles a berleti jog atruhizashnak szabdyai szerint 
atengedesi dijat es ovadekot fizetni. 

(5) A mir fenndlo berlothrsi jogviszony eseten - a felek megdlapodisa 
alapjhn - ujabb berlotksi kerelem teljesitesehez a polghester  akkor 
j h l h a t  hozza, ha a helyiseg, a berlotirsak es az uj berlotirs a (2) 
bekezdesben foglalt eloirasoknak megfelelnek es 
a.) az eredeti berlothrsak az egesz helyiseg eredeti berleti dijhak 100 %- 
kal novelt osszegenek, 
b.) a berlothrs pehg az egesz helylseg eredeti berleti dijimak megfizeteset 
vdlalja. 



A bkrbeadais idotartama 

(1) Ha a helyisegre vonatkoz6 berleti szerzodes felmondassal, a berlo jogutod 
nelkdi megsziinesevel, a berlo haldaval sziint meg a helyiseget ujbol csak 
hatirozott idore vagy feltetel bekovetkezteig lehet berbeadni. 

(2)  A hatirozott idore szolo berbeadas idotartamirol a polghester  dont az 
idotartam azonban nem lehet hosszabb mint 5 ev. A heljriseg az 5 ev eltelte 
utiin a berlonek ismetelten berbeadhato, ha, az dtala vegzett szolgdtatasi 
tevekenyseg ellatasa az onkormiinyzat erdekeben dl.  

(3) Hatiirozatlan idore adhato berbe a helyiseg, ha ezt a feltetelt a pdyhzati 
kiirk tartalmazza. 

(4) Feltetel bekovetkezeseig szerzodes akkor kotheto, ha: 
a) az epiilet bontasirol, felujitasirol, korszeriisiteserol a Kt. hatiirozott, de 
ennek idopontja nem ismert; 
b) a helyisegre a Kt. szervenek, intezmenyenek, tiirsasagiinak van igenye, 
de ennek teljesitese egy ev eltelte utiin virhato; 
c) jogszabdyban meghatirozott kotelezettseg alapjiin a helyiseg feletti 
tulajdonosi, rendelkezesi jog elore meg nem hatirozhato idopontban 
megsziinik. 

( 5 )  Az 10. 5. (2)  bekezdes g) pontja alapjiin, a helyiseg csak a mandatum 
lejartaig adhato bQbe. 



Megallapodas a helyistig btirleti dijaban 

(1) A helyiseg berleti dijat a 8. $. (2) bek. a.) pontja szerint a polghester  
dlapitja meg es err61 a leendo berlot tajekoztatja. 

(2) Ha a helyiseg berlojenek kivdasztasa pdyhzat vagy versenytkgyalas u t jh  
tortenik, akkor a szerzodesben azt a berleti dijat kell megjelolni, amelyet a 
nyertes elnyert vagy elfogadott aj anlata tartalmaz. 

(3) Amennyiben a szerzodes megkoteske nem pdyhzat vagy versenytkgyalas 
alapjin keriil sor a polghester  a berleti dij vonatkozasaban a kovetkezok 
szerint tehet ajhnlatot, 

a) hatkozott ideju szerzodesn61 es ha az eloberleti jog jogosultjaval kot 
szerzodest akkor az elozo evre ervenyes eves berleti dijnak a KSH 
hindexe szerint novelt osszegere, 
b) berlotksi kQelemhez torteno, tovabba az alberletbe adashoz valo 
hozzajhdas eseten a rendeletben meghatkozott keretek kozott, 
c) csereszerzodeshez, tovabba a berleti jog atruhhzasahoz torteno 
hozzajhdaskor a helyben kialakult helyiskgbkek elozo evi atlagos 
osszegere. 

(4) Masik helyiseg biztositashak kotelezettskge eseten a felajhnlott helyiseg 
negyzetmeterenkenti berleti dija 20 %-kal terhet el a megsZi.int bkrleti 
joggal erintett helyiseg negyzetmeterre vetitett bkrleti dijatol. 

A bhrlo kotelezettstigei 

Az alapberleti dijat a KSH szolgdtatasokra vonatkozo kndexe szerint evente 
novelni kell. A bkleti szerzodest e kotelezettseg eloirasaval kell a kezelonek 
megkotni, a fenndlo szerzodeseket e szerint kell modositania. 

(1) A berlo koteles gondoskodm: 
a) a helyiseg burkolatainak felujitaskol, potlasarol, illetoleg cserej6rol; 
b) a helyidghez tartozo iizlethomlokzat (portd), lurakatszekrtny, vedo (el&) 
teto, emyos szerkezet, biztonsag berendezesek karbantartaskol; 



c) a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmerult felujitasrol, 
potlasrol illetoleg csererol; 
d) az epulet olyan kozponti berendezeseinek karbantartasarol, amelyeket a 
berlo luzirolagosan hasznd, illetoleg tart iizemben; 

e) az epdet, tovabba a kozos haszndatra szolgalo helyisegek es teniletek 
tisztitasirol es megvilagitasirol, a berlo tevekenysegevel osszefiiggo nem 
hkztartasi szemet elszdlitasirol. 

(2) Az (1) bekezdesben felsoroltakon kiviili berloi kotelezettsegekre a kezelo 
es a bQlo megillapodasa az irhya&. 

ElobCrleti jog biztositisa 

(1) Eloberleti joga van annak a berlonek, aki a rendelet hatdyba lepese u t h ,  
hatirozott idore kapta birbe a helyisiget, ha a helyisegben a lakossag 
alapellatasa korebe tartozo tevekenyseget folytat 6s a szerzodes 
megsziinise u t h  is ugyanazon tevekenyseg folytathsara kotelezettseget 
vdlal tovabba, a polghester  dtal meghatirozott megvaltasi dijat 
megfizette, 

(2) Az eloberleti jogot a kezelo csak az (1) bekezdesben ernlitett feltetelek 
lukotesevel jogosult a szerzodesben feltiintetni. 

(3) Az eloberleti jog elismerese tirgyaban a polgamester jir  el. 



Hozzijirulis a helyisCgbe va16 befogadishoz 

A helyseg berloje a helysegbe mas haszndot, a polgarmester engedelye 
nelld nem fogadhat be. 

" Hozztijarulas albkrletbe adishoz 

(I) Ha a berlo a rendeletben meghathrozott felteteleket vdlalja a helyiseg egy 
reszenek meghathrozott idore szolo alberletbe (alberleti szerzodes alapjin), 
iizemeltetesbe (iizemeltetesbe adhsi szerzodes alapjim) adasahoz a 
polgarmesternek hozza kell jimlnia. 

(2) Az alberlo a helyiseg haszndatiira csak a hozzajarulas megadasat kovetoen 
jogosult. 
A hozzajimlhs feltetele: 
a) az alberletbe adott helyisegresz az egesz helyiseg alapteriiletenek 50 %- 

at nem haladhatja meg, 
b) az 18. 8. (3) bekezdesben meghatiirozott magasabb berleti dij 
megfizetesenek vdlalasa, 
c) annak kikotese, hogy az alberlo a helyisegreszt a szerzodes 
idopontjhak lejhtakor minden elhelyezesi igeny nelkiil kiiiriti es a 
berbeadoval szemben sernmifele tovabbi elhelyezesi igenyt nem thaszt .  
d) a szerzodest az al5rast koveto 15 napon beliil kell a kezelohoz 
hozzhjarulas megszerzese celjabol beny-hjtani, 
e) a berlonek berleti dij es koztartozasa az Onkormhyzat fele nincs. 

BCrelti jog atruhhzasa 

(I) A helyiseg berleti joghak atruhiizkihoz a polgarmester akkor j h l h a t  
hozza, ha: 

a) az uj berlo dtal a helysegben folytatni kivimt tevekenyseg nem ellentetes 
a helyiseg hasznositashak celjaval, 

b) az atvevo vdlalja, hogy a h o z z a j ~ a s t o l  szamitott 15 napon belul, az 
atadoval a helyiseg berleti joganak atadasara kotott megallapodasban 
rogzitett atadasi hr 20 %-at, mint berleti jog atengedesi dijat, es az 
ovadekot a kezelo szamlajiira megfizet. 



Amennyiben a szerzodesben szereplo osszeg jelentosen kevesebb mint a 
helyiseg bekoltozheto forgalmi ertekenek 50 %-a, ugy e forgalmi ertek 
20 %-nak megfizetesere kell a fentiek szerint kotelezettseget vdlalnia 
az atvevonek, 

c) az 25. 9. (2) bek. e.) pontjaban meghatkozott koztartozasa nincs. 

(2) Az atadonak a berleti jog atengedeserol szolo szerzodbt az alhirast koveto 
15 napon beliil kell benyijtani a kezelohoz, a hozzajiidas megszerzeseert.. 
A polghester  hozzajiidasa nellsd az atengedo nem bocsathatja a 
helyiseget az atvevo birtokaba. C 

(3) Amennyiben a helylseg berleti jogat a berleti szerzodes megkotesetol 
szhitott 1 even beliil kivhnja az atengedo atadm, es az atengedesrol szolo 
szerzodesben szereplo osszeg nem magasabb mint a korabban dtala a 
helyiseg berleti jogaert fizetett hasndatbaveteli dij, penzbeli tentes, 
kk-talanitas, megvdtasi dij, ugy atengedesi dijkent az atvevonek az 
atengedo dtal korabban fizetett fenti jogcim szerinti osszegek 20 %-at kell 
megfizetnie. 

(4) Ha az atengedo olyan gazdasag tarsasagnak engedi at a helyiseg berleti 
jogat amelynek maga is tagja, es a tksasag az atengedonek a helyisegben 
vegzett tevekenyseget legalabb reszben folytatja, ugy az e rendelet szerinti 
haszndati jog atengedesi dijat es ovadekot csak akkor kell megfizetnie ha 
az atengedo a tksasagbol kilep, vagy a tksasag az atengedonek a 
helyisegben vegzett tevekenyseget nem folytatja tovabb. Az evenkenti 
berleti dij megdlapithakor a tksasagnak igazolnia kell, hogy az eredeti 
berlo tovabbra is tagja a tksasagnak. A nyilatkozattetel elmulasztasa eseten 
a tag a tksasagbol kilepettnek teluntendo. 

BCrleti jog cserCje 

(1) A helyi seg berleti joghnak cserej ehez valo hozzaj i idas  feltetelei 
megegyeznek a berleti jog atruhizashoz torteno hozzajadas felteteleivel. 

(2) A cserehez a polghester  akkor j h l h a t  hozza, ha az uj berlo vdlalja az 
uj szerzodesi felteteleket. 



Misik helyisig bkrbeadasa, 
a pCnzbeli tCritCsre vonatkoz6 szabailyok 

(1) A polginnester a szerzodes kozos megegyezessel torteno megsziintetese 
eseten, masik helyiseg berbeadhhra akkor tehet ajdatot,  ha: 
a) a berleti szerzodes ezt a kikotest tartalmazza es a berlo azt igenyli, 

e 

b) a berleti szerzodes az a) pontban felsoroltakat nem tartalmazza, de a 
berlo masik helyisegben tiirteno elhelyezese az onkormhnyzat erdekeben 
d l  6s az ehhez valo hozzajhlast a polghester  megadta. 

(2) A polginnester a masik helyiseg biztositasakor nem koteles a 
cserehelyisegre vonatkozo megfelelosegi szabdyokat alkalmauli. Olyan 
masik helyiseget kell felajdani, amely a berlo tevekenysegenek 
folytatasira alkalmas. 

(1) Ha a bQlo masik helylsegre nem tart igenyt vagy a felajaott helyiseget 
nem fogadja el, akkor a polginnester a 3 5. 5.  szabdyai szerint jar el. 

(2) Ha a berlo a szerzodes kozos megegyezessel torteno megsziinteteset azert 
kezdemenyezi, rnert a tevekenyseget nagyobb vagy mhs szempontbol 
s zhh ra  elonyosebb adottsigu helyisegben kivhja folytatni es a helyiseg 
berbeadashra a rendeletben foglalt szabdyok figyelembevetelevel 
lehetoseg van, akkor a polghester  felajhnlhat, az ertekkxilonbozet 
megfizetesenek kikotese mellett, masik helyiseget berbevetelre. 

(3) Az ertekkiilonbozet megdlapitasakor a ket helyiseg bekoltozheto forgalmi 
erteket kell figyelembe venni. 

(1) Ha a berlo a helyisegben vegzett tevekenyseget modositani kivanja, ahhoz a 
polginnester hozzajhnlasat kell kernie a tenyleges profilmodositas elott 15 
nappal. 

(2) A polginnester hozzajhlashnak feltetele, hogy a berlo a tervezett 
tevekennysegre jogosult legyen es az a helyiseg rendeltetesevel ne legyen 
ellentetes. 



(1) Az 1993. december 3 1-ig kotott hatiuozatlan idore, vagy feltetel 
bekovetkezeseig szolo berleti szerzodessel rendelkezo - de 
hasndatbaveteli dijat nem fizetett -, illetve e rendelet hatdyba lepeset 
kovetoen megvdtasi dijat nem fizetett berlo, csak forgalomkepesse tett 
berleti jogat adhatja at es csak a berleti szerzodes idotartamiua. 

(2) Az (1) bekezdes szerinti hatiuozott idore vigy feltetel bekovetkezeseig 
szolo berleti szerzodessel rendelkezo berlo, a helyisegberlet jogat a 
polghester  engedelyevel forgalomkepesse teheti. A forgalomkepesse 
tetel engedelyezeseert, forgalomkepesse teteli dijat kell fizetnie a berlonek 
az Onkormhyzat koltsegvetesi szimlajiua. 

(3) A forgalomkepesse teteli dij a berleti jog hatiuozatlan idejiive vdtoztatasa 
eseten a helyiseg forgalmi ertekenek 50 %-a, de minimum a 2 eves berleti 
dij. 

A helysegberletet a kezelo az Ltv.-ben szabdyozott esetekben cserehelyiseg 
biztositasa nelkul felmondhatja amennyiben a helylseg berloje a helyiseget 6 
h6napon keresztiil nem hasndja, illetve nem az engedelyezett tevekenyseget 
folytatj a. 

Az intizminyek Bltal hasznalt helyisigek 
albirletbe adBsa 

(1) Az Onkormhyzat intezmenyei es vagyonkezelo szervezete jogszerii 
haszndataban idlo nem lakas celjiua szolghlo helyiseget a feladatuk 
ellatasiua sajat maguk haszndhatjhk. Amennyiben a feladat sziinetelkse 15 
napnd nem hosszabb, erre az idore - nem hosszabbithato - szerzodessel 
berbe adhatjik, a helyiseg rendeltetksevel nem ellentetes tevekenysegre. 

(2.) A feladat sziinetelese folytan idolegesen feleslegesse vdo (kivetel az 
oktatasi, nevelesi sziinet) helyisegeket kotelesek a kezelonek bejelenteni, 
megjelolve a feladat sziinetelesenek virhato idotartamat. Erre az 
idotartarnra a helyiseget a polghester  jogosult a jelen jogszabdyban 
meghatiuozott modon a helyisegberbeadas szabilyai szerint hasznositani. 
Az ideiglenes berleti szerzodes nem vkglegesitheto. 



(3) A feladat vegleges megsziintetese eseten a (2) bekezdesben foglaltakat kell 
alkalmazni azzal, hogy a helyseget vegleges jelleggel is hasznositani 
lehet. 

(1) A korabbi berlo jogutodja koteles a jogutodlh tenyet 30 napon belul a 
kezelonek bejelenteni. 

(2) A kezelo elokeszitese u t h  a polghester  az Ltv. 40. 8. (1)-(2) bek., 
valamint a 41. 8. (1)-(2) bekezdese szabdyozasi korebe tartoz6 esetekben 
a jogutodlas elismeres6rol igazolht dlit ki. 

(3) ~j berleti szerzodis az igazolh kiadhsa u t h  kotheto. 

Megaillapod6s a helyisCg bCrleti szerzodCsCnek 
kozos megegyezkssel va16 megsziintetCsCr01 

(1) A polghester  es a berlo megdlapodhatnak a helyisegberleti szerzodes 
kozos megegyezessel t6xteno megsziinteteseben, oly modon, hogy masik 
helyiseg bkrbeadiisa helyett a polghester  penzbeli tkrites n~j tasarol  
intkzkedik a belo fele. A penzbeli teritks mkrteket a kezelo javaslata 
alapjh a polghester  dlapitja meg, azonban az a hathrozatlan idore 
berbeadott berlemkny bekoltozheto forgalmi ertekknek 50 % - h a  
magasabb, a hathrozott idore berbeadott bkrlemeny bekoltozheto forgalmi 
ertekknek 20 % - h a  magasabb nem lehet. 

(2) A pknzbeli terites a kezelo koltsegvet6set terheli. A penzbeli tkritks 
kifizeteserol a kezelo, a megdlapodiis al~rashrol a polghester  
gondoskodik, eljhrhhra akkor keriilhet sor, ha a berlemknyt a kezelonek 
rendeltetesszerii haszndatra alkalmas dlapotban atadti&. Az atadast 
koveto 15 napon beliil kell kifizetni a penzbeli teritest. 

(3) A belo a bkrleti szerzodes (1) bekezdes szerinti kozos megegyezessel 
valo megsziintetesere szolo ajhlatat a kezelonel terjesztheti elo, amely 
ajhlat tartalmazhatja az dtala kkrt penzbeli terites merteket. A berlo az 
ajhlatkt toveto 60 napig, a h;lyskg bkrleti jogat mhra nem ruhhzhatja at, 
illetve mas hasndataba nem adhatja. 



A rendelet kihirdetese napjh lep hatilyba, ezzel egyldejiileg az 611995. 
(IU. 07.) Kt. rendelet hatdyat veszti. 

Z6radCk: A rendelet kihirdetve: 1996. februiir 6. napjh. 


