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Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváľosi onko rmányzat

7 120|4.

EdinJ

K

(I[.06.) iinkoľmányzati rendelete

az onkoľm ányzat tulaj donában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szőIlő 35ĺ20t3. (vI.20.) önkormányzati ľendeletének
módosításáróI

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiáľosi onkoľmanyzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatktjrében eljárva, a lakások és helyiségek
bérletére,valamint az elidegenítéstĺkĺevonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 36. $ (2) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjan a kĺjvetkezőket rendeli
el:

1.

$ Az

onkormányzat fulajdonában á||ő nem lakás cé|jfua szo|géiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI.20.) onkormźnyzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 4. $-a a k<jvetkező (5) bekezdéssel egésztil ki:

,,(5) Nem adható bérbe a helyiség' amennyiben a kérelemben foglalt tevékenységikcir
végzésétmagasabbszinttĺjogszabáIykizár ja.',

2. s A Rendelet
,,(4)

A

14. $ (4) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

hatásktjnel rendelkező bizottság jogosult a (2) és a (7) bekezdés szerinti óvadék

<isszegének mérséklésére.''

3. s A Rendelet

14. $-a a kĺjvetkező

(a)

bekezdéssel egészül ki

A hatáskĺjrľelrendelkező bizottság az egy évnélhosszabb időre k<jttitt hatélrozott ídeju
vagy határozat|an iđejuszerződéseknél jogosult a (2) és (7) bekezdés szeľinti óvadék
megfizetésétlegfeljebb 6 havi részletben engedéIyezru. Az első részletet a bérletíszerződés
,,(4a)

megk<ĺtéséigkell megfizetni, a tĺjbbi részletet atźlrgyhő 10. napjáig.''

----

4. s A Rendelet 14.s (7) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkezés lép:
,,(7) Amennyiben a felek a bérlő kezdeményezésérea bérleti szerzođéstbáľmilyen okból
módosítjak, a bér|ő a mát beťtzętett óvadék osszegét köteles feltolteni a bérleti szerzoďés
módosításának időpontjában érvényesbruttó bérleti díj (2) bekezdés szeľint szźnritott
összegére. A bérlő a béľletiszerzódés módosításának időpontj ában &vényes bruttó bérleti díj
osszegével a (2) bekezdés szeľint |<lszttmított óvadék megťrzetésérekotelezett, ha óvadék
megfizetéséľekorábban nem ker[ilt soľ.''

5. s A Rendelet 24. s Q) bekezdés d) pontja helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:
bérleti szerződés módosítdsáról szóló bérbeadói megállapodós feltételekhez kathető.
Ktilonösen _ de nem kizárólag _ a bérlőnek vállalnia kellJ

[A

,,d)
6. $

kiegészíti az ővadék tisszegét a 14. $ (7)bekezdés szerint.''

(l) F;zarendelet}Dl4. marcius 06-źtĺIéphatáIyba.

(f) E

rendelet hatźiyba\épéseelőtt benyújtott óvadék mérséklése,elengedése táľgyában
benffitott kérelmeket a kérelem előterjesztésekoľ hatályos rendelkezések alapjan kell
elbírálni.

Budapest, 20|4. március 6.
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Indokolás

1.

$-hoz

A béľleménybenvégezheto tevékenységi kciroket szűkíti.

2.

$-hoz

Az

ővaďék a bérleti jogviszonybő| szźrmazó követelés biztosítása céIjáből' átađott3 havi
bérleti díjnak megfelelő pénzosszeg. ,ą.z Önkormźnyzatnak, mint tulajdonosnak alapvető
érdeke, hogy óvadékot minden bérlő fizessen, ezért a rendelkezés a az óvadék összegének
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
mérsékeléséľe

3.

A

$-hoz

az

ővadék cisszegének részletekben történő megfizetéséneklehetőségét
szabtiyozni. A VráľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskĺjrébe 1artozik arészletťĺzetés
engedéIyezése, a ńsz|ďťĺzetésidőtartama 6 hónap.

szabtiyozás

4.
Az

ővađékfelĺjtlésérevonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5.
A

$-hoz

korább

i j o gszab áIy i

hivatko zás

he lye sbítés ét tarta|mazza.

6.
Hatéiyba léptető rendelkezések.

$-hoz

$-hoz

