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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A FORVITH és BAGOS Bt. képviselıje kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy 
részükre adja bérbe a Békés, Fúró u. 5. sz. alatti ingatlant üzlethelység céljára, ahol szakrendelést 
és segédeszköz forgalmazást végezne. A kialakított üzlethelység nagysága kb. 49 m2–es lesz. Az 
ingatlan jelenleg használaton kívül van romos állapotban, a falak kivételével javíthatatlan állapo-
tú (nyílászárók, burkolatok, elektromos hálózat). A Bt. képviselıjével történt személyes tárgyalá-
son nyilatkozott, hogy a Bt. vállalja az ingatlan átépítését, felújítását a szakhatóságok elıírásainak 
megfelelıen, ami mintegy 3.5 millió  Ft összeg úgy, hogy egy 10 éves bérleti jogviszony alatt a 
bérleti díj havi 50%-nak megfizetése mellett, a másik 50%-al lelakja a beruházás összegét. 

Egyetértés született abban is, hogy amennyiben a bérlı idıközben, bármilyen okok miatt 
leadja az ingatlant, akkor kártérítés nélkül az önkormányzat tulajdonába kerül a beruházás, azon-
ban ha az önkormányzat mondja fel a szerzıdést – kivéve a rendkívüli felmondást –, úgy köteles 
a bérlı részére a még fennmaradó beruházási összeget megtéríteni. 

A beruházást a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztálya ellenırzi, a számlákkal igazolt 
anyag és munkabér elszámolást igazolja, ez az alapja a bérleti díj beszámítási összegnek. 
A bérleti díjat javasoljuk a városban kialakult 12 000,-Ft/m2/év+ ÁFA összegben meghatározni. 
A beruházás megvalósulása érdekében javasoljuk továbbá a pályáztatás alóli felmentést megadni. 

Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Képviselı-testülete bérbe adja a tulajdonát képezı Békés, Fúró u. 5. sz. 
alatti 49 m2-es üzlethelyiséget a FORVITH és BAGOS Bt. részére az alábbi feltéte-
lekkel: 

 
a) a BT. vállalja az üzlethelyiség kiépítését mintegy 3,5 MFt összegben bérleti díj 

beszámítással. A bérleti díj beszámítás alapja a számlákkal igazolt beruházás, 
melyet a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztálya hagy jóvá, 

b) a beruházás összegét a mindenkori havi bérleti díj 50%-ban lehet beszámíta-
ni, míg az teljes mértékben beszámítást nyer, a másik 50%-ot bérleti díjként 
kell megfizetni, 

c) a bérleti díjat 12 000,-Ft/m2/év+ ÁFA összegben határozza meg, 
d) a bérleti jogviszony 10 évre szól, 2008. június 1-tıl kezdıdıen (várhatóan 

addig elkészül a beruházás), 
e) ha a bérlı bármely hibájából megszőnik a jogviszony, kártérítésre nem tart-

hat igényt, a beruházást az önkormányzatnak át kell adnia, 
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f)  ha az önkormányzat mond fel (kivéve a rendkívüli felmondás jogát) a bérleti 
jogviszony lejárta elıtt, akkor köteles a még be nem számított beruházás ösz-
szegét a bérlınek kifizetni, 

g) a bérleti díj évente a KSH által meghatározott infláció mértékével emelkedik. 
 
2. Békés Város Képviselı-testülete a helyiségek bérletérıl szóló 4/1994. (II. 11.) KT 

számú rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a pályáztatás alóli felmentést megadja. 
Békés Város Képviselı-testülete felkéri polgármesterét a szerzıdés megkötésére. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester  
   Méri Zoltán ügyvezetı igazgató 

Békés, 2008. január 15. 
Izsó Gábor 

polgármester 
……………………………….. 
          Jogi ellenjegyzı 
 
…………………………………. 
        Pénzügyi ellenjegyzı 

 


