
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2/2005. (I. 31. )önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről  
(kivonat) 

 
 

A helyiség bérleti díja 
 

12. § 
 

(1) A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a helyiség bérleménycsoportok szerinti besorolását. 
(2) A rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a helyiségek területi besorolásának megfelelő 
díjövezeteket. A helyiség abba a díjövezetbe sorolandó be, amelyről a helyiség bejárata nyílik. 
(3) A bérbeadó és a bérlő a helyiség bérleti díjában külön Képviselő-testületi határozat 
ajánlásai alapján az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel szabadon 
állapodnak meg. A meglévő bérleti szerződéseknek a bérlő részéről történő bérleti díjra 
vonatkozó módosítására a Képviselő-testület egyedi határozata alapján kerülhet sor. Pályázat 
útján a havi bérleti díj összegére történő ráígéréssel (licitálással) bérleti jogot nyert bérlő a 
bérleti díj esetleges csökkentésére irányuló szerződésmódosítási kezdeményezéséhez a 
bérbeadó nem járul hozzá.  
(4) Amennyiben a Képviselő-testületi határozatban foglalt bérleti díjakra vonatkozó ajánlások 
mértékét túllépi a tárgyévre megállapított helyiségbérleti díj és az e rendelet hatályba lépését 
megelőzően kötött bérleti szerződésekben a díj évenkénti emelésének mértéke meghaladja a 
jelen rendeletben meghatározott mértéket, a bérlő kérelmére a bérbeadó a szerződést a jelen 
rendelet 14.§-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatja. 
(5)1 Kizárólag népművészeti, népi iparművészeti árucikkeket árusító üzletek, továbbá 
könyvkereskedések részére a bérleti díj alsó határát legfeljebb 50 %-al csökkenteni lehet.   
(6)2 A bérleti díj alsó határát csökkentett mértékben kell figyelembe venni továbbá, ha a bérelt 
helyiség bejárata nem közterületre vagy közforgalom céljára szolgáló területre nyílik, illetve 
pince- és emeleti helyiségek esetében. Az ilyen jogcímen alkalmazható csökkentés mértéke 
legalább 30 %, legfeljebb 50 % lehet. 
(7) A bérleti díjat tízszeresen emelt összegben kell megfizetni, ha a bérlő a bérleményt bármely 
jogcímen másnak használatba adja. 
(8) A bérbeadó helyett végzett és bérbeadót terhelő munkák elszámolása a bérbeadó és a bérlő 
megállapodása alapján a következők szerint történhet 

a) a helyiség bérleti díjába történő beszámítással a havi bérleti díj 50 %-a erejéig, vagy 
b) a bérlő költségeinek megtérítésénél a bérleti jogviszony bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a létesítéskori költségeknek az amortizációval csökkentett összegére 
tarthat igényt. 

Jelen bekezdés a) pontjában meghatározottaktól a Képviselő-testület a város számára fontos, 
a bérleményben végzendő tevékenységi kör folytatása esetén kivételesen eltérhet. 
(9)3 A bérleti jogviszony kezdetén a bérbeadóval egyeztetett, és a bérlő által elvégzett felújítás 
idejére (legfeljebb három hónapi időtartamra) nem kell bérleti díjat fizetni  

                                                           
1 Módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
2 Módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
3 Beillesztette a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 



(10)4 Az idényjellegű tevékenység végzésére létesített és meghatározott időszakban használt 
helyiség bérleti díja az idényen kívüli időszakban október 1. napjától április 30. napjáig zárva 
tartás esetén a mindenkor megállapított bérleti díj 70 %-a. 
(11)5 Az e §-ban meghatározott kedvezmények megadásáról és azok mértékéről a 
polgármester saját hatáskörben dönt. 
 
 
2. számú melléklet 
  
  

Helyiségek bérleménycsoportok szerinti besorolása 
  
"A"  
1. Bárok, mulatók, játéktermek, kaszinók, szerencsejáték irodák 
2. Pénzintézetek, biztosítótársaságok, fogadóirodák 
3. Hirdetésfelvevő helyek  
  
"B"  
1. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátóipari tevékenység végzésére bérelt helyiségek  
2. Irodaépületek, irodahelyiségek, bemutatótermek  
3. Termelési tevékenység végzésére bérelt helyiségek  
4. Légiforgalmi, utazási irodák 
  
"C"  
1. 6Oktatási, kulturális, művelődési, egészségügyi, szociális, sport célú helyiségek, műtermek, 
galériák, könyvesboltok, népművészeti, népi iparművészeti árucikkeket árusító üzletek 
2.7 Minden olyan egyéb tevékenység, amely az "A","B","D","E", ”F” pontban nem szerepel,  
  
"D"  
1. Különálló raktárak, tárolásra bérelt helyiségek, szociális kiszolgáló helyiségek  
2. Kizárólag lakossági javító, szolgáltató tevékenységre bérelt és használt helyiségek  
3. 1,5 m-rel a csatlakozó terepszint alatti egyéb gazdasági helyiségek  
4. Érdekképviseleti regionális feladat ellátására bérelt helyiségek  
  
"E"  
Gépjárművek tárolására bérelt helyiségek  
 
”F”8 
Alapítványok, közalapítványok, egyesületek, történelmi egyházak tevékenységük végzésére 
bérelt helyiségek  
 
 

3. számú melléklet  
  
  
Helyiségek területi besorolásának megfelelő díjövezetek  

                                                           
4 Számozását módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
5 Beillesztette a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
6 Beillesztette a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
7 Módosította a 6/2010. (III. 01.) rendelet. Hatályos: 2010. március 1-től. 
8 Beillesztette a 6/2010. (III. 01.) rendelet. Hatályos: 2010. március 1-től. 



  
A kiemelt övezet meghatározása: a Kossuth L. u. Sétáló utcai szakasza (a Kossuth L. u. 1. 
számú és 2. számú ingatlan északi telekhatárait összekötő egyenes, és a Fő tér 1. számú és 
Kossuth L. u. 35. számú ingatlanok déli határvonalait összekötő egyenes által határolt terület), 
a Fejér Gy. U. 11. számú ingatlan nyugati határvonalának meghosszabbításáig, valamint a 
Kastély utca, illetve a Fő tér teljes területe a Kossuth L. u Sörház és Helikon utca 
metszésvonaláig. 
Balaton parti terület: a vasútvonal a Balaton a Borbás V. sétány és a Sport Camping északi 
telekhatár vonalának meghosszabbítása által lehatárolt terület.  
  
I. övezet meghatározása: a Deák F. u., Kossuth L. u., Mártírok u., Park u., Petőfi S. u., Lovassy 
S. u., Rákóczi tér, Szalasztó u., Kastély u., Sopron u., Bástya u., Pál u., Georgikon u. területe és 
az általuk határolt területek.  
Kivéve: a kiemelt övezet területe.  
  
II. övezete meghatározása: Bercsényi u., Béri B. Á. u., Festetics u., Csárda u. a Vasútvonal, 
Nyárfa u., Tapolcai u., Martinovics u., Csapás u., Hévízi u., Pál u. területe és az általuk határolt 
területek, valamint a Mély u., Napfény sor és Keringő u. területe és az általuk határolt 
területek. 
Kivéve: a kiemelt és I. számú övezetek területét.  
  
III. övezet meghatározása: az I. és II. övezethatárokon kívül eső területek. 
 


