
8. sz. melléklet  
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről  

(egységes szerkezetben) 
(KIVONAT) 

 

A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek 
 

2. § 
 

(1) A bérbeadói jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére jogosultak az 1. sz. 
mellékletben szabályozott hatásköri megosztás szerint: 

a) Képviselő-testület 
b) Polgármester  
c) Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya  
d) VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
e) 1Az önkormányzat intézményei és költségvetési szervei. 

(2)2 Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköri megosztás nem érinti a Képviselő-testület 
azon jogát, hogy a bérbeadói jogokat közvetlenül gyakorolja. A Képviselő-testület e rendelet 
szabályainak alkalmazásától - méltányossági okokból - az egyes kérelmek elbírálásánál 
eltérhet, így különösen az alábbi esetekben: 
a) városérdekből (kiemelten a bérbeadásra kerülő ingatlan további állagromlásának 

megakadályozása céljából, az ingatlan városrendezési okokból történő igénybevétele esetén), 

b) a bérlő közérdekű tevékenységére tekintettel,  

c) oktatási, kulturális, szociális célú helyiségigény esetén, 

d) pályázat megvalósításához kapcsolódó helyiségigényre vonatkozóan benyújtott 

kérelem esetén. 

e) 3az önkormányzati tulajdonú bérlemények folyamatos hasznosítása érdekében a 
bérleti jog átruházása, cseréje, gazdasági társaságba történő bevitele esetén, amennyiben  a 
jelenlegi és a leendő bérlő tulajdonosa(i) azonos(ak) vagy részben azonos(ak). 
 

 (3)4 5 a.) A Keszthely, Kossuth L. u. 42. és 45. szám alatti épületek, a Keszthely, Kossuth L. u. 
69. szám alatti ingatlan, a Keszthely, Kossuth L. u. 30. szám alatti ingatlan 66 m2-es 
helyiségcsoportja, valamint Fő tér 4. I. emelet 1. szám alatti ingatlan esetében a Képviselő-
testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya által előkészített bérleti, 
használati szerződést a Polgármester jogosult aláírni. Ezen ingatlanok kezelését a 
Polgármesteri Hivatal végzi. 
 
c.) Az a)-b) pontokban nem szabályozott helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket a 
bérbeadó nevében a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. köti meg, valamint ellátja 
a helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatokat Keszthely Város Önkormányzatával kötött 
külön szerződés alapján. 

                                                           
1 Beillesztette a 37/2008.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2008. október 1-től. 
2 Módosította a 9/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. február 28-tól. 
3 Beillesztette a 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. február 1-től. 
4 Módosította a 16/2010. (VII. 30.) rendelet. Hatályos 2010. július 30-től. 
5 Módosította az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 1. napjától. 



(4)6 A bérbeadói jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során az (1) bekezdés a)-e) 
pontjaiban felsoroltak kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, a kért adatok 
szolgáltatásával és a szakmai ismereteikkel egymást segíteni. 
 

Bérbeadás pályázati eljáráson kívül 
 

7. § 
 

(1) 7 A polgármester a Városstratégiai Bizottság döntése alapján jogosult pályázati eljáráson 
kívül helyiséget bérbe adni. 

(2) 8 Eredménytelen a pályázat, ha nincs pályázó, vagy ha a pályázati kiírásra nem érkezett  
 érvényes pályázat. 

(3)  Érvénytelenné válik a pályázat, ha 
a) a pályázatot nyert személy kötelezettségvállalását a közzététel lejártát követő három 

munkanap alatt nem teljesítette, vagy 
b) a helyiségbérleti szerződést a közzététel lejártát követő további nyolc nap alatt nem köti 

meg. 
(4) 9 Kétszeri eredménytelen pályáztatást követően a polgármester a Városstratégiai Bizottság 

döntése alapján a helyiség besorolása szerint fizetendő bérleti díjból a bérleti jogviszony 
első két évében 50 % kedvezményt adhat. A két kedvezményes év elteltével a 
továbbiakban a besorolás szerinti bérleti díj fizetendő. 

(5)  Pályázati eljáráson kívül bérbe adott helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések 
megkötésekor – a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő 
visszaadása fejében meghatározott - díjra a pályázati eljárás szabályai megfelelően 
alkalmazandóak.  

 

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. 

                                                           
6 Módosította a 37/2008.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2008. október 1-től. 
7 Módosította a 27/2014. (XI. 27.) rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól. 
8 Módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2014. (XI. 27.) rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól. 



(5)10 Kizárólag népművészeti, népi iparművészeti árucikkeket árusító üzletek, továbbá 
könyvkereskedések részére a bérleti díj alsó határát legfeljebb 50 %-al csökkenteni lehet.   
(6)11 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)12 A bérleti jogviszony kezdetén a bérbeadóval egyeztetett, és a bérlő által elvégzett felújítás 
idejére (legfeljebb három hónapi időtartamra) nem kell bérleti díjat fizetni  
(10)13 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)14 Az e §-ban meghatározott kedvezmények megadásáról és azok mértékéről a 
polgármester saját hatáskörben dönt. 
 

13. § 
 

(1) Ha valamely helyiségcsoport egyes helyiségei különböző bérleménycsoportokba 
tartoznak, akkor a fő rendeltetési célnak megfelelő bérleti díjtételeket kell alkalmazni a 
bérleménycsoportra, kivéve ha a különböző tevékenységek egyértelműen elhatárolhatók. 
(2) Nem alkalmazható a 12. § (4)-(5) bekezdésben meghatározott kedvezmény azoknál, akik a 
bérelt helyiséget 

a) harmadik személy használatába adták, vagy 
b) nem rendeltetésszerűen – a kiutaló határozatban, illetve a bérleti szerződésben 

meghatározott tevékenységre – hasznosítják (ez a tudomásra jutástól a visszaadásig 
terjedő időre vonatkozik), vagy 

c) kiutaló határozat, ill. bérleti szerződés nélkül használják, vagy 
d) a helyiség privatizáció keretén belüli megszerzése esetén az önkormányzat által megjelölt 

profiltól a meghatározott időtartamon belül eltérően használják. 
(3) A bérleti díj megállapításának módosítását a bérlő és a bérbeadó egyaránt 
kezdeményezheti. A bérleti díj módosított összegét a bérbeadó csak aláírt szerződés vagy 
jogerős bírósági döntés alapján követelheti. 
 

14. § 
 

A bérleti díj évenként az előző évi bérleti díj 5 %-ával emelkedik. 
 

                                                           
10 Módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
11 Módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
12 Beillesztette a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
13 Számozását módosította a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 
14 Beillesztette a 13/2007.(III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. május 1. napjától 


