
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2020.(X.28.) önkormányzati rendelete az  

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

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és 
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. § 

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 

szóló 18/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdés helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„A bérbeadói jogok gyakorlása  

a) pénzügyi kötelezettségvállalást nem érintő esetben a polgármestert, 
b) évi nettó 5.000.000 Ft értékhatárig a Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottságát (továbbiakban: PGB) saját hatáskörben, 
c) évi nettó 5.000.001 Ft-tól a Képviselő-testületet illeti meg.” 

 

(2) Az R. 2. § (3) bekezdésben „a polgármester” szövegrész helyébe „a PGB” szövegrész lép. 

(3) Az R 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A bérbeadó jogosult a bérlemény rendeltetésszerű használatát évente, illetve szerződés 
módosításkor a bérlővel előre egyeztetett időpontban ellenőrizni.” 
 

2.§ 

 

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A helyiség bérbeadására – (2) és (3) bekezdés kivételével – pályázatot kell kiírni. A pályázati 
felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, hivatalos lapjában, hirdetőtábláján, 
valamint országos hirdetési felületen.” 
 

(2) Az R. 4.§ új (3) bekezdéssel egészül ki, és a régi (3) bekezdés számozása (4) számra, a régi 
(4) bekezdés számozása (5) számra módosul: 
„A Képviselő-testület külön döntése alapján, ha a bérbeadásra közérdekű tevékenység 
érdekében, közintézmény működésének biztosítására kerül sor, nem kell pályázatot kiírni.” 
 

(3) Az R. 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 
„A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a helyiség pontos címét, a bérbeadás jogcímét, a 
helyiség fontosabb műszaki jellemzőit, felszereltségét, a helyiségbérleti díj mértékét, az 
ajánlattétel benyújtásának helyét és határidejét. Az ajánlattételi határidő a meghirdetéstől 
számítva 30 nap. 

 
(4) Az R.4.§ (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 

„A beérkezett pályázatokról a 2. § (1) bekezdés szerinti bérbeadói jogokat gyakorló dönt. 
Amennyiben az ajánlattételi határidőben érvényes pályázat nem érkezik be, illetve a pályázat 
eredménytelen, a pályázati felhívást folyamatosan közzé kell tenni.” 
 
 
 
 



3.§ 

 

(1) Az R 5. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Helyiség hasznosítására határozott idejű bérleti szerződés köthető.”  

 

(2) Az R. 5. § (4) bekezdésben „növelheti” szó helyébe a „növeli” szó lép. 
 

4.§ 

(1) Az R 7. § (2) bekezdés az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 „A bérbeszámítási megállapodásról a 2. § (1) bekezdés szerinti bérbeadói jogokat gyakorló 
dönt.” 

 
(2)         Az R. 7. § (3) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Amennyiben a bérlő olyan felújítást vagy korszerűsítést eszközöl a helyiségben, amelynek 
mértéke azt indokolttá teszi, a határozott időre kötött bérleti szerződés időtartama a 
bérbeszámítási megállapodás végéig, de maximum 3 évig meghosszabbítható.” 

 
 

Záró rendelkezés 
5.§ 

 
 

Ez a rendelet 2020. november 2. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 

 

 

 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. október 21-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2020. október 28-
án megtörtént. 

dr. Deák Ferenc jegyző 

 

 


