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SZENTES 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezett. Ennek megfelelően Szentes 
Város Önkormányzata is megalkotta 20/1999. /VII.10./ KT. számú rendeletét, melyet 
többször módosított. 

A hivatkozott törvényt – a parlament által 2005. november 14-én elfogadott - a 2005. évi 
CXXII törvény módosította. A Képviselő Testület ezen rendeletének módosítása a 
törvény módosítás miatt válik szükségessé.  
Az önkormányzati szabályozási kötelezettségből többet a jelenlegi rendelet is 
tartalmazott, vannak módosítások, ami miatt március 31-ig módosítani kell. 
A rendeletmódosítás kapcsán a meglévő rendeletből kivettük az idejétmúlt 
szabályozási részeket, szerkezeti pontosításokat vezettünk át. 
A piaci körülményekhez igazodó gazdálkodás érdekében javasoljuk a kiemelt övezet 
kategóriáját (ezen a területen a városi átlagtól eltérőek a keresleti viszonyok), erre az 
övezetre az általánostól eltérő szabályok megállapítását tartjuk célszerűnek. Ennek 
megfelelően az albérletbe adás esetén eltérő feltételeket,  szünetelés esetére a 
javaslat két alternatívát tartalmaz.  
A bérlők eddig számos esetben alkalmazták a csere kikerülését, az ún. közös 
üzemeltetés vagy az együttműködési megállapodással közös tevékenység 
folytatását a hatályos polgári jog szabályai adta lehetőség kihasználásával. Ennek 
következtében az Önkormányzat a cserénél előírt díjtól elesett. A javaslat ezt a 
lehetőséget –amit egyébként a lakástörvény módosítás indoklásában nevesítetten 
támogat- gazdasági eszközökkel (konkrétan a bérleti díj háromszorosára 
emelésével), küszöbölne ki. Az eddig meglévő befogadás kategóriájában 
szerepeltetjük. 
 
Kérjük, hogy a T. Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést, s módosítsa rendeletét.  
 
Szentes, 2006. március 08.  
 
 
                                                                            Szilvássy Árpádné  
                                                                              - irodavezető - 



 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...........2006(..........)rendelete 
a Szentes város önkormányzata tulajdonában lévő nem lakáscéljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló rendelet módosítása 
 

1.§ 
 

A rendelet 1.§-a az alábbi /3/ bekezdéssel egészül ki: 
  
 /3/ A Kossuth Lajos u és az azt övező 100 méteres sávon belül elhelyezkedő 

(Kossuth tér, Ady Endre u, Petőfi u, József Attila u, Új u, Brusznyai Árpád 
sétány, Horváth Mihály u, Nagy Ferenc u, Somogyi Béla u, Bacsó Béla u. 
Mátyás Király u, Zrínyi u, Baross u, Apponyi tér. 2. sz melléklet térképe 
szerint) terület a várospolitikai szempontból kiemelt övezetnek számít. A 
kiemelt övezetre vonatkozóan jelen rendelet az általánostól eltérő szabályokat 
állapít meg. 

 
2. § 

 
A rendelet 2.§-a /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
/3/ A tulajdonosi jogok gyakorlója a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t 

bízza meg a bérleti szerződések megkötésével, valamint a szerződésből eredő 
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásával. A bérleti 
szerződés megkötésekor a Kft köteles a jelen rendelet alapján az adott piaci 
viszonyok között az Önkormányzat számára legmagasabb bevételt elérő díjak 
megállapítására. 

 
3. § 

 
A rendelet 3.§-a az alábbi /3/ bekezdéssel egészül ki: 
 
/3/ Megszerzési alapdíjon e rendelet vonatkozásában  
 
Az ingatlan forgalmi érték 25%-ának megfelelő használatbavételi díj. A 
használatbavételi díj a helyiség bérletbe történő kiadásához (marketing, értékesítés 
előkészítés, szerződéskötés költsége), valamint a helyiség rendeltetésszerű 
használatra alkalmassá tételéhez szükséges költségek fedezetére szolgál. 
 

4. § 
 
A rendelet  7. §-a /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
/1/ A beérkezett pályázati ajánlatokat egy ad-hoc bizottság bírálja el. A Bizottság 

tagjai: Pénzügyi Bizottság, a Jogi Bizottság, a Városrendezési, -fejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság Elnökei, vagy az általuk delegált személyekből áll. 

A /2/ bekezdés a következődképpen módosul: 
 
/2/ A  Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. 



 
A /2/ bekezdés módosul így /3/ bekezdési számra folyamatosan a /8/ bekezdésig. 
 

5. § 
 
A rendelet 9.§-a az alábbi /3/ bekezdéssel egészül ki: 
 
/3/ Ha a bérlő a gazdasági társaságokról szóló külön törvény alapján társaságot, 

illetőleg a szövetkezetekre vonatkozó külön törvény alapján szövetkezetet alapít, 
vagy a társaság átalakul, a társaság, illetőleg a szövetkezet a jogutód. A 
jogutódlásra vonatkozó eljárási rendet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 
6.§ 

 
A rendelet  13. §-a /3/ bekezdése a következőképpen módosul: 
 
/3/  Rendes felmondás esetén is felmondhatja az önkormányzat a határozatlan időre 

kötött szerződést. A felmondási idő - eltérő megállapodás hiányában - egy évnél 
rövidebb nem lehet. 

 
A /4/  bekezdése a következőképpen módosul: 
 
/4/ Azonnali felmondási ok különösen, ha az albérletbe adásra, befogadásra, 

valamint a helyiségbérlet szünetelésére vonatkozó szabályokat megsértik. 
 

7.§ 
 
A rendelet kiegészül az alábbi  13/A §-sal: 
 

 
13/A. § /1/ A helyiségbérlet szünetelésére csak a bérbeadó hozzájárulásával,      

maximum 1 hónapi időtartamra kerülhet sor. 
 

/2/ A szünetelés időtartamára a bérlő a bérleti díj 50 % -ának megfelelő 
összegű bérletfenntartási díjat köteles megfizetni. 

 
/3/ Az 1§ /3/ bekezdésében meghatározott kiemelt övezetben  

 
„A”  Csak rendkívüli esetben alkalmazható a bérleti jogviszony szünetelése. 
(Rendkívüli esetnek a bérlőtől független, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem látható műszaki, gazdasági ok minősül) 

 
„B” Nem alkalmazható a bérleti jogviszony szünetelése. 

 
8. § 

 
A rendelet 14.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

 



/1/ Befogadásnak minősül a bérlő által a polgári jog szabályai alapján folytatott közös 
üzemeltetéssel, együttműködési megállapodás illetve bármilyen közös 
tevékenység alapján a bérlőtől eltérő természetes, vagy jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, pjt, vállalkozás, vagy vállalkozó részére a 
bérlemény (akár részbeni) használati jogának biztosítása. 

 
A 14 § /1/ bekezdése /2/ bekezdésre módosul, melynek d./ pont harmadik mondata a 
következőképpen változik: 
 
         A szerződés módosításakor a bérleti díj háromszorosára történő 

megemelésében kell megállapodni és rögzíteni kell, hogy a befogadott személy 
a bérlő halála esetén a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, illetve 
cserehelyiségre való igény nélkül köteles a helyiséget elhagyni. 

 
9. § 

 
A rendelet 16. §-a helyébe lépnek: 
 
/1/ Az önkormányzati tulajdonú helyiség területének 100 % -t a bérlő a tulajdonos 

hozzájárulásával albérletbe adhatja. 
    a./ kizárólag olyan tevékenység folytatására, amit a jogszabály nem tilt és ami nem 

ellentétes az önkormányzat érdekeivel, 
     b./ kizárólag olyan albérleti szerződéshez, melynek időtartama nem terjed túl a 

bérlő szerződésének időtartamán, de maximum 3 évig, határozatlan idő esetén 
az albérletbe adás időpontja nem haladhatjja meg az 5 évet. 

 
/2/ A bérlő az albérleti szerződést megkötésétől számított 8 napon belül köteles a 

tulajdonosnak megküldeni. 
 
/3/ A bérlő az albérlő által az albérleti szerződésben meghatározott, illetve az albérlő 

által használt üzlethelyiségrész után a bérleti díj háromszorosát köteles a 
bérbeadónak megfizetni.  

 
/4/ Az 1§ /3/ bekezdésében meghatározott kiemelt övezetben csak rendkívüli 

esetben az önkormányzati tulajdonú helyiség területének 50 %-a adható 
albérletbe. A rendkívüli eset fennállásáról a polgármester dönt. 

 
10.§ 

 
A rendelet 16.§ /1/ és /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
1/ A bérlő az önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti jogát írásba foglalt 

megállapodás alapján a bérbeadó hozzájárulásával másra átruházhatja vagy 
elcserélheti. 

 
2/ A bérlő a bérleti jog átruházására vagy cseréjére irányuló megállapodást annak 

megkötésétől számított 8 napon belül köteles a bérbeadói hozzájárulás teljesítése céljából a 
bérbeadónak megküldeni. A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni. 

 
A /4/ bekezdése a következőképpen módosul: 



 
/4/ a./ A bérbeadói hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a bérleti jog átvevője 

által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályi 
előírásba, szakhatósági állásfoglalásba és nem ellentétes a hasznosítás 
céljával, továbbá a bérleti jog átvevője a forgalmi érték 25 %-nak megfelelő 
cseredíjat megfizeti, 

    b/ a bérbeadó részéről a hozzájárulás akkor adható meg, ha az a/ pontban 
meghatározott díjat a bérleti jog átvevője megfizette. 

 
A /7/ bekezdés az alábbiak szerint egészül ki: 
 
7/ Ha a tulajdonos a felajánlott helyiséget nem fogadja el, a bérlő a helyiség 

határozatlan idejű bérleti jogát átruházhatja. Ebben az esetben is szükség van a 
bérbeadó hozzájárulására. 

 
 

11.§ 
 
Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejövő 

szerződések esetében kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba         Szirbik Imre 
          jegyző         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. sz.melléklet  
 
 
 
 

Eljárási rend jogutódlás esetén 
 
 
 
 
 
1. A bérlő az átalakulás és a jogutódlás tényét okirattal köteles bizonyítani. A 
bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a jogutódban fennálló jogviszonyát a bérleti 
szerződés fennállása alatt, határozatlan idejű szerződés esetén 5 éven belül nem 
szünteti meg. 
 
 
 
2. A jogutód nyilatkozik arról, hogy amennyiben az eredeti bérlőnek az átalakulást 
követő öt éven belül a cégben való részvétele bármilyen formában megszűnik, a 
jogutód – feltételezve, hogy a jogutódlási aktus az önkormányzati rendelet 
megkerülésére jött létre-,  a csere alkalmával fizetendő .díjak kétszeresét köteles 
kifizetni, valamint tudomásul veszi, hogy a jogutódlás időpontjára visszamenőleg az 
Önkormányzat késedelmi kamatot érvényesít mértéke a jegybanki alapkamat 5 % 
(öt) százalékkal növelt összegének kétszerese.  
 
 
 
 
 
 


