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Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. augusztus 27-i ülésére 
Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. július 9-i rendkívüli ülésén elfogadta 
a Békési Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Kistérségi Társulás) megkötendı, a Kistérségi 
Iroda bérletére vonatkozó bérleti szerzıdés tervezetét. A Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. július 
14-i ülésén tárgyalta a témát, azonban a szerzıdés-tervezetet nem fogadta el, mivel a Tanács tagjai 
szerint a bérleti díj mértékét nem a piaci viszonyoknak megfelelı szinten kell meghatározni ebben a 
konkrét esetben. Indoklásuk szerint az Irodát a Kistérségi Társulás alakította ki saját forrásból, ezért 
javasolták, hogy a bérleti díj meghatározása az átalakítás elıtti állapotnak megfelelıen történjen, 
illetve az is kerüljön mérlegelésre, hogy a Kistérségi Iroda hány munkahelyet jelent a városnak. 
Tehát a fentiek miatt a bérleti díj mértékét az eredeti tervezetben szereplı összeg felében kívánják 
megállapítani. 

A Kistérségi Társulás Tanácsa 60/2009. (VII. 14.) határozatával, a következı 
módosításokkal fogadta el a szerzıdés tervezetet:  

- a helyiség bérleti díja évenként 4.500,- Ft/m² + ÁFA összegre változzon, szemben az 
eredeti 9.000,- Ft/ m² + ÁFA/éves mértékkel, így a havonként fizetendı bérleti díj 
összege az eredeti 76.500,- Ft +ÁFA helyett 38.250,- Ft + ÁFA, 

- a szerzıdés idıtartama 2009. szeptember 1-tıl 2016. december 31-ig szóljon (mivel a 
Kistérségi Iroda kialakítására elnyert pályázati forrás átadásáról szóló támogatási 
szerzıdés is ekkor jár le). 

A fenti módosító javaslatoknak megfelelıen elkészítettük a bérleti szerzıdés tervezetét, 
melyet jelen elıterjesztéshez mellékelve terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a tulajdonát képezı, Békés, Piac tér 

3. szám alatti (Békés, belterület 2245/2/A/8 hrsz-ú) ingatlant bérbe adja a Békési 
Kistérségi Társulásnak (székhelye: 5630 Békés, Petıfi u. 2., képviselıje: Simon István 
Tamás elnök) 2009. augusztus 1-tıl 2016. december 31-ig terjedı idıtartamra, a 
mellékelt bérleti szerzıdés-tervezetben foglalt feltételekkel. 

2. Békés Város Képviselı-testülete a helyiségek bérletérıl szóló 4/1994. (II. 11.) 
rendeletének 3. § (2) bekezdése alapján a pályáztatás alóli felmentést megadja. 

3. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét a szerzıdés aláírására. 

Határid ı: szerzıdés megkötésére 2009. szeptember 1. 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. augusztus 17. 
Izsó Gábor 

      polgármester 
Jogi ellenjegyzı 

Pénzügyi ellenjegyzı 
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Helyiség bérleti szerzıdés 
(TERVEZET) 

 
amely létrejött egyrészrıl  

Békés Város Önkormányzata (székhelye: Békés, Petıfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor polgár-
mester), mint bérbeadó, (a továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészrıl 

Békési Kistérségi Társulás (székhelye: Békés, Petıfi u. 2., képviseli: Simon István Tamás 
elnök), mint bérlı (a továbbiakban: Bérlı)  

között az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 

1. Elızmény: 

a) Jelen Szerzıdés Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete …/2009. (…. ….) 
határozata, illetve a Békési Kistérségi Társulási Tanács …/2009. (…. ….) határozata 
alapján kelt, melyben a Felek döntöttek a 3/b). pontban részletesen körülírt, a Bérbe-
adó kizárólagos tulajdonát képezı ingatlan Bérlı általi bérbevételérıl, és felhatalma-
zást adtak fenti képviselıiknek a jelen szerzıdés aláírására. 

b) Békés Város Képviselı-testülete minısített többségő döntéssel a helyiségek bérletérıl 
szóló 4/1994. (II. 11.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése alapján 
felmentést adott az ingatlan pályázat útján történı bérbeadása alól. 

2. Megállapítás: 
 

A Felek rögzítik, hogy a 3/d) pontban írt ingatlanrészben a Békési Kistérségi Társulás pá-
lyázati és társulási forrásból Kistérségi Irodát alakított ki. Az elvégzett értéknövelı beru-
házás Bérlı tulajdonát képezi. A 2006. december 20-án kelt értékelési jegyzıkönyv sze-
rinti értéke bruttó 10.739.953,- Ft, mely összeg alatt minden esetben annak könyvszerinti 
(értékcsökkenéssel csökkentett) értékét kell érteni.  
 

3. A bérleti szerzıdés tárgya: 
 

a) A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlı bérbe veszi a 3/b) pontban meghatározott helyiséget. 

b) A Felek rögzítik, hogy a Békési Kistérségi Iroda megnevezéső helyiség a Békés belte-
rület 2245/2/A/8 hrsz. alatt felvett ingatlan 102 m² hasznos alapterülető része, mely a 
természetben 5630 Békés, Piac tér 3. szám alatt, a tetıtérben található.  

c) A Bérbeadó a Rendelet alapján a helyiséget nem lakáscélú ingatlanként adja bérbe. 

d) A felek megegyeznek abban, hogy a 3/b) pontban meghatározott helyiséget a Bérbe-
adó a Bérlı Munkaszervezete mőködésének biztosítása céljából, irodahelyiség célra 
adja bérbe.  

e) A Bérlı csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a bérelt helyiségben 
folytatott tevékenységét. Abban az esetben, ha a tevékenységet a bérbeadó hozzájáru-
lása nélkül megváltoztatja, akkor ez súlyos szerzıdésszegésnek minısül, és a bérbeadó 
jogosult a bérleti szerzıdést haladéktalanul felmondani. 
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4. A bérleti szerzıdés idıtartama: 

A bérleti szerzıdés a Rendelet 7. §-a értelmében határozott idıtartamra, 2009. szeptember 
1-tıl 2016. év december hó 31. napjáig tartó idıre szól. 

5. A bérleti díj összege, megfizetése: 

a) A Felek a 3/b) pontban meghatározott helyiség bérleti díját évenként 4.500,- Ft/m² + 
ÁFA mértékben, azaz évenként négyezerötszáz forint/m² + ÁFA mértékben állapítják 
meg, melyet Bérlı havonként egyenlı arányban köteles megfizetni Bérbeadó részére. 

b) Fentiek alapján a bérleti díj összege havonként: 38.250,- Ft + ÁFA. 

c) A Bérlı a bérleti díjat havonként utólag, a tárgy hónapot követı hónap 15. napjáig kö-
teles megfizetni a Bérbeadónak az ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél vezetett, 
11998707-04606811 számlaszámú bankszámlájára történı átutalással. A befizetésrıl a 
Bérbeadó számlát állít ki. 

d) A bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett inflációs rátával növekszik. 

e) A Bérlı tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem jár vissza akkor, ha a helyiséget adott 
idıszakban nem a Bérbeadó hibájából nem használta. 

6. Szavatosság: 

a) A Bérbeadó szavatosságot vállal azért, hogy a bérelt helyiség a bérleti szerzıdésben 
meghatározott idıtartam alatt szerzıdésszerő használatra alkalmas, s megfelel a szer-
zıdés elıírásának, ide nem értve a 2. pontban írt értéknövelı beruházás következtében 
keletkezett vagyont. 

b) A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a jelen bérleti szerzıdés 
tárgyát képezı helyiségre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlıt a használatban kor-
látozza vagy megakadályozza. 

7. A Bérlı jogai, kötelezettségei: 

a) A Bérlı köteles a bérelt helyiséget körültekintıen, rendeltetésének, illetve e szerzı-
désnek megfelelıen használni. 

b) A Bérlı felelıs minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerzıdésellenes 
használat következménye. Ilyen estben 30 napon belül köteles megtéríteni a helyiség-
ben, mint épületben, valamint a helyiség berendezéseiben, eszközeiben keletkezett ká-
rokat, ide nem értve a 2. pontban írt értéknövelı beruházás következtében keletkezett 
vagyont. 

c) A Bérlınek joga van ahhoz, hogy a 3/b) pontban meghatározott helyiség használata 
során rendeltetésszerően igénybe vegye az ingatlan alábbi, közös használatú helyisége-
it: 

- folyosó, 
- udvari bejáró,  
- lépcsıfeljáró. 

d) A Bérlı köteles viselni a helyiség rendeltetésszerő használata során felmerülı költsé-
geket (főtés, világítás, víz, telefon, stb.). A Bérlı által igénybe vett, a Bérbeadó által 
közvetített Internet szolgáltatás, valamint rendszerüzemeltetési-karbantartási (rend-
szergazdai) szolgáltatás díjának megfizetésérıl a Felek külön megállapodást kötnek.  
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e) A Bérlı köteles viselni a helyiségek takarításával, tisztán tartásával kapcsolatos költ-
ségeket is. 

f) A Bérlı jelen szerzıdésbıl fakadó bérleti joga másra át nem ruházható. 

g) A Bérlı köteles biztosítani az ingatlan gépészeti berendezéseinek (csövek, elektromos 
hálózat, gázkészülékek, INTERNET, telefon stb.) üzemképes állapotát.  

h) A Bérlı köteles gondoskodni a víz, gáz, villany, csatorna, főtési rendszer javításáról a 
bérleményben. 

i) A Békési Kistérségi Iroda munkatársai használhatják a Bérbeadó tulajdonát képezı, 
5630 Békés, Petıfi. u. 2. szám alatti udvari parkolót. 

8. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei: 

a) A Bérbeadó a Bérlı szükségtelen háborítása nélkül ellenırizheti a helyiség használa-
tot. 

b) A Bérbeadó követelheti a Bérlıtıl a rendeltetésellenes vagy szerzıdésellenes haszná-
lat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredı kárának megtérítését. 

c) A Bérbeadó köteles saját költségén:  

ca/ Az ingatlan állagának megırzéséhez szükséges karbantartási munkákat elvé-
gezni. 

cb/ A rendeltetésszerő használat ellenére, vagy elemi csapás következtében tönk-
rement berendezéseket (csövek, elektromos-, és telefonhálózat, gázkészülékek 
stb.) pótolni köteles.  

d) A Bérbeadó köteles a felmerülı javítási munkákat a Bérlı értesítése után 72 órán belül 
elkezdeni. 

e) A bérleménybe bekötött riasztóberendezés riasztó jelzése esetén a Bérbeadó köteles – 
24 órás portaszolgálata révén – az ilyen esetekre elıírt intézkedéseket megtenni. 

9. Átalakítások: 

a) Az ingatlan átvétele után a Bérlı, azon bárminemő átalakítást (pl.: belsı átépítés, tőz-
védelmi, biztonsági berendezések beépítése, stb.) csak saját költségére – mely magá-
ban foglalja az eredeti állapot helyreállítását is – a Bérbeadó elızetes írásbeli hozzájá-
rulásával végezhet.  

b) Az említett munkák elvégzése csak a Bérbeadó felügyeletével történhet. 

10. A szerzıdés felmondása, megszőnése: 

a) A szerzıdés közös megegyezéssel, rendes felmondással, 60 napos felmondási idıvel 
bármikor felmondható. 

b) A szerzıdés felmondása esetén Bérlı igényt tarthat az ingatlanon általa elvégzett – a 
személyi jövedelemadóról szóló 1997. évi CXVII. törvény 3. § 32. pontja szerinti, 
számlával igazolt – értéknövelı beruházások ellenértékének Bérbeadó általi megtéríté-
sére, kivéve, ha a szerzıdés a Bérlı jogutód nélküli megszőnése miatt szőnik meg. 
Ebben az esetben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. tv. 4. § (6) bekezdésben írtak szerint kell eljárni. 

c) A Bérlınek joga van, azonnali hatállyal írásban felmondani a szerzıdést, ha a Bérbe-
adó a bérlemény használóját az ingatlan rendeltetésszerő használatában akadályozza, 
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vagy ha írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a 8/c), illetve a 8/d) pontban írt kö-
telezettségének.  

d) Amennyiben a Bérlı a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, és ezen kötelezett-
ségének a Bérbeadó másodszori írásbeli felszólításának kézhezvételét követı 8 mun-
kanapon belül sem tesz eleget, a Bérbeadónak jogában áll azonnali hatállyal írásban 
felmondani a szerzıdést. 

11. A helyiség átadására és átvételére vonatkozó szabályok: 

a) A Bérbeadó gondoskodik a helyiség Bérlı részére történı átadásáról. A felek az át-
adáskor jegyzıkönyvet vesznek fel a helyiség, valamint a 7/c) pontban meghatározott 
egyéb helyiségek állapotáról, a helyiségben található eszközökrıl és berendezésekrıl, 
valamint a közüzemi mérıórák állásáról. 

b) A Bérbeadó a helyiségeket kitakarítva, tiszta állapotban adja át. 

c) A Bérlı köteles a szerzıdés megszőnését követı 60 napon belül Bérbeadó részére ki-
takarított, tiszta állapotban átadni a helyiséget. A helyiség, valamint a 7/c) pontban 
meghatározott egyéb helyiségek állapotáról, valamint az ott található eszközökrıl és 
berendezésekrıl a felek ismételten jegyzıkönyvet vesznek fel az esetleges kár és fele-
lısség megállapítása céljából. Legkésıbb az átadással egyidejőleg a Felek kötelesek 
elszámolni.  

d) Amennyiben a Bérlı a szerzıdés lejártáig nem ürítteti ki és adatja át a bérleményt, ak-
kor a jogcím nélküli használat idıtartamára az eredeti bérleti díj egy napra esı össze-
gének kétszeresét köteles megfizetni.  

12. Záró rendelkezések: 

a) A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. tv., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a települési önkormányzat-
ok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv., illetve Békés Város Ön-
kormányzata Képviselı-testületének a helyiségek bérletérıl szóló 4/1994. (II. 11.) 
rendelete az irányadó. 

b)  Alulírott szerzıdı felek a jelen bérleti szerzıdést átolvasás és teljes megértés után, 
mint szerzıdési akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag öt (5) példányban 
aláírják.  

Kelt: Békés, 2009. ……………..hó…....nap 
 
 
 
 
 

………………………………………… ………………………………….. 
bérbeadó 

  
bérlı 

 
 
 
……………………………… 
           Jogi ellenjegyzı 


