
Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 
5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1.29.) 
Kormányrendelet 1 .§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és 
hatáskörét gyakorolva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, 
elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Lakásrendelet) 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„36. §

(1) A hirdetmény útján történő bérbeadásra kínált helyiségeket a Hivatal hirdetőtábláján, 
valamint az önkormányzat hivatalos honlapján - < >  és a 
www.pomazingatlan.hu< > licitáló felületen - legalább 15 napra 
közzé kell tenni.
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(2) Amennyiben a helyiség állapota a 39. § (2) bekezdése szerinti munkálatok elvégzését 
igényli, a hirdetményben előzetesen felajánlható a bérbeszámítás 39. § (2)-(5) bekezdés szerinti 
lehetősége.”

2- §

A Lakásrendelet 39. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„39. §

(1) A bérlő saját költségén a helyiséget az abban folytatni kívánt tevékenységének 
gyakorlásához szükséges módon átalakíthatja vagy felújíthatja. A munkálatok megkezdése előtt 
a bérlőnek a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát be kell szereznie.

(2) A felújítási munkák ellentételezéseként bérleti díj beszámítására csak az alábbi 
helyreállítási, felújítási munkák elvégzése esetén kerülhet sor:

a) a helyiség tartófalainak, födémjének, tetőszerkezetének és tetőhéjazatának 
helyreállítása, felújítása,
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b) a helyiség födémjének és határoló falainak utólagos hőszigetelése,

c) a helyiség nyílászáróinak cseréje, ide nem értve a portálként és a hirdető
berendezésként is szolgáló felületek kialakítását,

d) közművek szabványos beállásainak kialakítása.

(3) A pályázati forrásból megvalósult (2) bekezdés szerinti beruházásnak csak az önrésze 
vehető figyelembe a bérleti díj beszámítása szempontjából.

(4) A bérbeszámítást megalapozó munkálatok költségeinek legfeljebb az önkormányzattal 
egyeztetett és jóváhagyott, a bérleti szerződés lejártának időpontjában számított — 
értékcsökkenéssel korrigált - maradványértéke számítható be, havonta egyenlő részletekben.

(5) A bérbeszámítás havi mértéke nem haladhatja meg a havi bérleti díj 50 %-át.

(6) Az (l)-(5) bekezdések szerinti munkálatokra és bérbeszámításra a tulajdonosi hozzájárulás 
kizárólag írásban, szerződésbe foglalt módon adható.

(7) A (6) bekezdés szerinti hozzájárulásról - amennyiben az már fennálló helyiségbérleti 
szerződéshez kapcsolódik - a polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben 
dönt.”

3- §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti.

polgármester

A rendeletet kihirdettem:
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