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Tisztelt Bizottság! 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2020. (XII.19.) önkor-

mányzati rendeletével (a továbbiakban: lakásrendelet) döntött az önkormányzat tulajdo-

nában lévő lakások és helyiségek bérletének szabályairól. A rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló helyiségek listáját. 

 

A 2022. március 7-i képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra a lakásrendelet 3. 

számú mellékletének módosítása. Elfogadás esetén a Pannónia út 27. fsz. 21. szám alatti 

üzlethelység felvételre kerül a kiadható helyiségek közé. Ez nem önkormányzati tulajdon, 

de a Magyar Vöröskereszttel 2006-ban kötött szerződés értelmében 25 évig (vagyis 2031-

ig) az önkormányzat hasznosíthatja. 

 

A Pannónia utcai üzlethelyiséget az eltelt években az önkormányzat raktárnak használta. 

Mivel az elmúlt időben megnövekedett az érdeklődés a kiadható üzlethelyiségek iránt, 

ezért az ingatlan kiürítése megtörtént. 

 

A üzlethelyiség főbb jellemzői: 

•  Területe: 17,16 m2 

•   Közműellátása: az ingatlan áramellátása és fűtése (távfűtés) megoldott,  

                            vízvételezési (egy mosdó) lehetőség van, 

                            wc , mellékhelység nincs 

• Állapota: lelakott, elhasznált (az ajtó zárása lakattal történt az elmúlt időben, zár-

betét betétele megtörtént) 

 

A lakásrendelet szerinti feltételek: 

• A bérbeadó helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után, legfeljebb 5 évi 

időtartamra adhat bérbe, ha a bérlő 3 havi bérleti díjat a szerződéskötéskor 

letétbe helyez. 

• A pályázat alapján annak kell a helyiséget bérbe adni, aki a legmagasabb 

bérleti díj megfizetését vállalja. 

• A bérleti díj legalacsonyabb összegét helyiségtípusonként differenciált, 

négyzetméter egységárban határozza meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

azzal, hogy a bérleti díj évente a Központi Statisztikai Hivatal által az előző 

évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben emelkedik 

 

Az üzlethelyiség bérbeadhatósága korlátozott az illemhelyiség hiánya miatt.  

 

A Bizottság utoljára a 302/2018. (XII.19.) számú határozatával döntött a helyiségek bér-

leti díjának megállapításáról, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj évente a Központi Sta-

tisztikai Hivatal által az előző évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben 

emelkedik. 

 

Jelenleg a bérleti díj mértéke a Hunyadi téri, a Pannónia úton lévő és az Ady utcai üzlet-

helyiségek esetében havi 1500,- Ft/m2/hó.  

 



 

 

A helyiségbérleti szerződések mellékletét képezi a nem lakás céljára szolgáló helyiség 

üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak megosztásáról szóló melléklet. Esze-

rint a társasházi ingatlanok esetén a közös költségből az üzemeltetési költségekre eső 

részt a bérlő köteles viselni. Ez a Pannónia úti ingatlan esetében 2.219,- Ft/hó. 

 

A fentiek figyelembevételével javaslom, a Pannónia út 27. fsz. 1. szám alatti ingatlan 

bérleti díját 850,- Ft/m2/hóban meghatározni. Így a bérlő által fizetendő bérleti díj 

14.586,- Ft/hó + közös költség = 16.805,- Ft/hó. 

 

Kérem a határozati javaslat támogatását.  

 

 Határozati javaslat 

a Pannónia út 27. fsz. 21. szám alatti helyiség bérleti díjának megállapításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár, 

Pannónia út 27. fsz. 21. szám alatt található, dombóvári 959/2/A/21 hrsz.-ú, nem lakás 

céljára szolgáló bérlemény legalacsonyabb bérleti díját 2022. március 16-tól havi 850,- 

Ft/m2/hó díjban határozza meg, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj évente a Központi 

Statisztikai Hivatal által az előző évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben 

emelkedik. 

 

A határozat azon a napon lép hatályba, amikortól az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szerint 

a bérlemény a bérbeadható nem lakás céljára szolgáló helyiségek közé tartozik. 

  

    

       Pintér Szilárd  

       polgármester 


