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Budapest ľ'őváros VIII. keľiilet Józsefuáľosĺ onkormányzat Képviselő-testületének
34120|4. (Ix.01.) önkoľmányzati ľendelete

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyĺségek
bérbeadásának feltételeiľől szólĺó 3512013. (vI. 20.) iinkormányzati rendelet
módosításárĺĺl
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatkörében eljáľva,
valamint a lakások és helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésiikľevonatkozó egyes
szabźiyokľól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 58. $ (2) és (3) bekezdésébenfoglaltak
alapján a kĺivetkezőket rendeli el:

ÄL

1. $ A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gáIő
helyiségek bérbeadásĺínak feltételeirő| sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) önkoľmányzati ręndelet 2. $
(2) bekezdésę az alábbialĺľa módo sul
:

4, s Ql A béľbeadó a bérbeadói jogok glakorlása és kĺjtelezettségek teljesítésesorán a

lakások és helyiségek bérletére,vąlamint az elidegenítésĺilĺrevonatkozó egles szabóĺyolcról
szóIó ]993. évi I'XXWII. torvény (a tovĺźbbiakban:Ln.), a Polgóri torvénykonyvľől szóló
20]3. évi V. torvény (a továbbiakban: Ptk.) és e rendelet alapján kothet megállapodást és
te

he

2.

$

33.
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Az ĺlnkormányzati rendelet 33.$

s

(1)

A bérlőnekfelróható okból a bérbeadó

felmondja ą bérleti szerződést.
3.

$

(1) bekezdése az a|ábbia}<ĺamódosul:

Az önkormányzati rendelet 33.

a Ptk. valamint ąz Ltv' 24. és 25. $-a alapján

$-a az a|ábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(s1 na,la kateles a bérlemény kometlen kÖrnyezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói,
üzleti paľtnerei, ügyfelei által tanúsított,a kozasségi együttéIés kovetelményeivel kiľívóan

ellentétes magatartósokat, aZ önkormányzat közteľület felüg,leletét ellátó szerve felé
haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben Bérlő ezen ktjtelezettségét neki felróható okbót
megszegi, bérbeadó jogosult a béľletiszerződłźs (I) bekezdés szerintifelmondásaľa.

4. $ Az önkormányzati

d

rendelet 1. számú mellékleténekn) pontja az a|ábbira módosul:

a béľbeadó és a bérlő felclősségét, a bérlő kntelezettségszegésének jogkovetkezmé.n1leit, a

vonatkozó
bérbeadói felmondás egyes lényeges szabályait, a kozterüĺet felügyelet értesítésére
kotelezettségét,
5.$

Ez

a rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatáIyba.

Budapest, 2014. augusztus 28.
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Indoklás
az onkormányzattulajdonábaná||ő

nem lakás cé|jfuaszol'gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) cĺnkoľmányzati rendelęt módosításáról szóló rendelet
modosításához

Az

onkormányzat felé több paÍIasz is érkezett a tulajdonában áI|ő, bérbeadás tttján
hasznosított helyiségek vendégkozönsége tita|, a közteľĹileten tanúsított magatartási
pľoblémák miatt. A bérbeadó kötelessége fenĺtartari akozteriileti rendet és érvénýszęrezni
az elvárhatő magatartási normák betartásának. A rendelet módosítás lehetővé teszi, hogy a
bérlő felelősséggel tartozzon a vendégei, uz|eti paľtneľei áIta| tanúsított magataľtási
problémakért, és az akźr a bérleti jogviszony megszűntetésével szankcionálható legyen.

Az tlj Ptk.

hatályba lépésévęImódosult a Lakástörvény is, ezért sziikséges a helyiségek
béľletérevonatkozó cinkormányzati renđe|etazon szakaszainak a felülvizsgá|ata, amely a
Lakástörvényre hivatkozik.

