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113/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 29-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet 
módosítására 

 
 
 
Készítette: Pál József főosztályvezető 
 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

  

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet 

módosítására. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet pontosítása vált 
szükségessé, és így egyértelműbb lesz a szabályozás. 
 
A Bérbeadó jogosult lesz a bérleti díjak 2 évente történő felülvizsgálatára a piaci árak, a helyiség 
aktuális állapota, és a helyiségre fordított kiadások alapján, továbbá pontosítottuk a 
helyiséghasználat szabályait is.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indoklása is. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
A Képviselő-testület megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2018. november 19. 

 Rogán László 

 polgármester 



3 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2018. (..) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 18/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 

18/2018. (IX.27.) rendelet (a továbbiakban: R) 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a bérleti díjat bérbeadó a szerződés időtartama alatt minden 
évben a KSH által közölt infláció mértékének megfelelő százalékban növelheti, továbbá, hogy ettől 
függetlenül a Bérbeadó jogosult 2 évente a bérleti díj mértékét felülvizsgálni.” 

 
2.§ 

 
Az R 6.§ (4)-(5)-(6)-(7) bekezdése helyébe az alábbi (4)-(5) bekezdés lép: 
 
„(4) A helyiség rendeltetésével ellentétes használat a bérleti szerződés azonnali hatállyal történő felmondását 

vonja maga után. 
(5) A helyiség rendeltetésével ellentétes használatnak minősül különösen: 

a) a helyiségnek nem a bérleti szerződésben meghatározott célra történő felhasználása; 
b) az önkormányzat beleegyezése nélkül történt a helyiséget érintő minden olyan átalakítás, ami 

meghaladja a szokásos karbantartás és a bérleti szerződésben a bérlő által vállalt állagmegóvás 
kereteit; 

c) minden olyan, a helyiséggel kapcsolatos átalakítás és beruházás, amelyhez a bérlő jogszabályi 
kötelezettség ellenére nem kérte meg a szükséges hatósági engedélyeket; 

d) a helyiség egészének vagy egy részének más részére történő átengedése, ha ahhoz a bérbeadó 
nem járult hozzá;” 

 
3.§ 

Záró rendelkezés 

(1) Az R 3.§ (6) bekezdése hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 

    Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

    polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 11. 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. november 30. 

napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 

módosításának előzetes hatásvizsgálata 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  A módosításoknak nincs társadalmi hatásuk. 
Gazdasági hatás:  Nem várható. 
Költségvetési hatása: Nincs. 
 

 
2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
 
3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
 
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

A rendelet módosítás elmaradása esetén a jogszabály értelmezése nehezebb. 
 
 
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 


