
Makó Város Önkormányzatának 
27/2009. (X.01.) rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. módosítására 

 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 79. §, 80. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 
(továbbiakban Ör.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Ör. 3. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ l)  szabadpiaci alapon és költségelven való bérbeadás esetén azt a feltételt, hogy képviselő-
testület a lakbér mértékét minden év március 1-jével– legfeljebb a Ptk. 232. § (3) bekezdésében 
meghatározott kamat mértékével – emeli.”  
 

2. § 
 

Az Ör. 27.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (4) Részletfizetés esetén a vevő a Ptk. 232.§ (3) bekezdése szerinti kamat megfizetésére 
köteles.” 
 

3. § 
 

Az Ör. 33. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a jelenlegi (1)-(8) 
bekezdések számozása (1)-(10) bekezdésekre változik: 
 
„ (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázati úton történhet. 
 
   (2) A pályázat kiírásának időpontjában érvényes bérleti szerződéssel rendelkező helyiség 
megpályáztatásáról – a bérlő szerződés felmondási vagy módosítási igénye esetén, az egyedi 
körülmények figyelembevételével – Makó Város Önkormányzata dönt. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti pályázat kiírását megelőzően az érvényes bérleti szerződéssel 
rendelkező helyiség bérlője szerződés módosítási igénye esetén írásban nyilatkozik arról, hogy 
milyen összegű bérleti díj mellett kívánja folytatni a bérleti jogviszonyt. Amennyiben nem 
nyilatkozik, illetve más pályázó magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot, úgy bérleti jogviszonya 
megszűnik. 
 
(4) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 
a)helyiség adatait, (címe, rendeltetése, alapterülete, felszereltsége stb.) 
b)a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, 
c)a hasznosítás célját és a helyiségben folytatható tevékenység megjelölését,  
d)a pályázati ajánlat benyújtásakor fizetendő pályázati biztosíték összegét,  
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e)a havi bérleti díj legkisebb összegét és azt a figyelmeztetést, hogy a bérleti jogot az a pályázó 
szerzi meg, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati tárgyaláson a legmagasabb 
összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.  
f)a bérleti szerződés időtartamát, 
g)a pályázat benyújtásának módját, helyét és idejét,  
h)az eredményhirdetés helyét, idejét, 
i)azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötése előtt 
bejelenti, hogy a szerződést nem kívánja megkötni, a helyiség bérlőjéül a pályázati tárgyaláson 
részt vett következő legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére ajánlatot tevőt kell 
kijelölni. A visszalépő nyertes pályázó az általa befizetett pályázati biztosítékot elveszti és az az 
önkormányzatot illeti meg. A pályázati biztosíték elvesztése érvényes a pályázati tárgyalás 
időpontjáig visszalépő vagy azon részt nem vevő pályázókra is.  
j)A pályázati biztosíték – kivéve, ha a pályázó visszalép - a pályázat eredményhirdetését 
követően visszafizetésre kerül.  
k)A pályázati hirdetmény a kötelező tartalmi elemeken kívül egyéb feltételeket is tartalmazhat. 
l) képviselő-testület a helyiségek bérleti díját minden év március 1-ével határozattal állapítja 
meg, melyet legfeljebb a Ptk. 232.§ (3) bekezdésében meghatározott kamat mértékével emel. 
 
(5)A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 
a)a pályázó nevét, címét (székhelyét), 
b)a helyiségben végzendő tevékenység leírását,  
c)a  pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, 
d)a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, 
e)a tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát (vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem 
régebbi cégkivonat), vagy a beszerzésére vonatkozó nyilatkozatot, 
f)30 napnál nem régebbi, a helyi adó befizetését tanúsító igazolást, 
g)ha a tevékenység végzéséhez szükséges, akkor a helyiségben végzendő beruházás, átalakítás 
leírását, összegét és ebből a pályázó által vállalt összeget, 
h)gépkocsi tároló esetén a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát,  
i)a pályázó által aláírt bérleti szerződés tervezetet. 
 
(6) A pályázónak a pályázati tárgyalásig lehetősége van a hiányosságok pótlására, amelynek 
elmulasztása a pályázó kizárását vonja maga után. 
 
(7) A nyilvános pályázati tárgyaláson a bérbeadó, az érvényes pályázattal rendelkező pályázók és 
a jegyzőkönyvezető részvétele kötelező. A pályázók személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján 
vehetnek részt a tárgyaláson. Bármely pályázó kérésére a nyilvánosságot ki kell zárni. 
 
(8) Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el, amelyik a kiírásnak minden tekintetben 
maradéktalanul megfelel és a pályázó a pályázati hirdetményben meghatározott összegű 
biztosíték befizetését igazolja. 
 
(9) A pályázat kiírása, a pályázati tárgyalás lefolytatása valamint a pályázati tárgyalás 
eredményének megállapítása az érintett bizottságok együttes ülésének feladata. A pályázat 
nyertesét a Tulajdonosi Bizottság a pályázati eljárás tárgyát képező helyiség bérlőjéül jelöli ki. 
 
 (10) Ha az előírt határidőben csak egy pályázatot nyújtanak be, és az a hirdetményi 
feltételeknek mindenben megfelel, pályázati tárgyalást tartani nem kell.” 
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4. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Buzás Péter s. k.                Dr. Bánfi Margit s. k. 
                  polgármester                                                        jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2009. szeptember 30-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2009. október 1-jétől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
 
Makó, 2009. október 1.  
 
 
 
 
          Dr. Bánfi Margit 

                   jegyző 


