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Tisztelt Képviselő-testület! 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló módosított 7/1994. (II. 24.) számú rendelet 23-27. §-ai a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának szabályait. 
A jelenleg az Alapszolgáltatási Központnak helyet adó Lengyeltóti, Csokonai u. 3. szám alatti 
(365. hrsz.) ingatlan az intézmény régi kollégiumi épületébe való átköltözésével megüresedik. 
Ezért a helyi rendelet értelmében pályázati kiírást kell közzétenni, és az így érkező ajánlatok 
közül a következő testületi ülésen a Képviselő-testületnek eldönteni, hogy kinek adja ki a 
megüresedő helyiséget. 
 
A pályázati hirdetmény tartalmával kapcsolatban figyelembe kell venni a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (Laktv.) rendelkezéseit, különösen: 

- az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (önkormányzati helyiség) 
bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit önkormányzati rendelet 
határozza meg; a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja 
(Laktv. 36. § (2) bekezdés) 
- a felek a helyiségbér mértékében szabadon állapodnak meg (Laktv. 38. § (1) 
bekezdés) 
- a bérbeadó a határozatlan időre kötött szerződést – ha a felek másként nem 
állapodnak meg – cserehelyiség biztosítása, és a 24. § (1) bekezdésének (írásos 
felmondás esetei) a.)-d.) pontjában meghatározott esetek fennállása nélkül is 
felmondhatja. A felmondási idő – eltérő megállapodás hiányában – egy évnél rövidebb 
nem lehet. 
 

 
Ezek alapján a pályázati kiírást a helyi rendelet 25-26. §-nak megfelelő tartalommal az 
alábbiak szerint javaslom megjelentetni: 
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Határozati javaslat 
„Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 7/1994. (II. 24.) számú rendelet 25. § értelmében az alábbi helyiség bérleti jogának 
elnyerésére pályázatot ír ki. 
a.) A pályázható helyiség adatai: 
 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. (365. hrsz.) 
 hasznos alapterülete: 74 m2 

 rendeltetése: irodaépület és udvar 
 felszereltsége: összes közművel rendelkezik 
b.) felhasználás célja, folytatható tevékenység: irodai szolgáltató tevékenység 
c.) bérleti szerződés időtartama (határozott, határozatlan vagy feltétel bekövetkezéséig tartó):  
 határozatlan 
d.) a leendő bérlő által saját költségén elvégzésre váró építési munkák és ezek elvégzésének 
határideje, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége: nem releváns 
e.) pályázni jogosultak: a pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet. 
f.) induló bérleti díj: 950 Ft/m2 

g.) a pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
Polgármesteri titkárság. Benyújtási határidő: 2011. május 31. 12.00 óra. A pályázatok 
elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 
 
A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj és annak 6 
hónapra eső részének megfizetését egy összegben vállalja. 
 
A pályázati hirdetményt a bérbeadó a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláin, valamint a város honlapján) legalább 5 napig kihirdeti. 
 
 A pályázati eljárás eredménytelensége esetén a helyiség pályázati eljárás nélkül is bérbe 
adható. Ebben az esetben a helyiség bérlőjét a Képviselő-testület Jogi-, Pénzügyi- és 
Településpolitikai Bizottsága / polgármester a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
határozza meg.” 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás kihirdetéséről és a pályáztatás 
lebonyolításáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2011. május 18. 
        Zsombok Lajos 
         polgármester 
 
Készítette:     Jóváhagyta. 
    dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya  

hatósági irodavezető       jegyző 
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MELLÉKLET 
 
A szerződő felek annak érdekében, hogy a helyiségek bérletére irányuló 
jogviszonyukat megfelelően szabályozzák, a módosított és többször kiegészített 
1959. évi IV. törvény XXXVII. fejezetében, illetőleg a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló módosított és kiegészített 1993. évi LXXVIII. törvényben elő írottak alapján  

 

helyiségbérleti szerz ődés 

- TERVEZET -  
megkötését határozzák el, melynek részletes szabályait a következők szerint 
állapítják meg. 
 
1. Szerződő felek: 

1.1 Cégnév……………………..  (székhelye…………………., ………………………….; 
cégjegyzékszám: ………………….; adószám: ……………………… képviseli: 
…………………..), mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó, 

1.2 Groupama Garancia Biztosító Zrt.  (székhelye: 1051 Budapest, Október 6. u. 20. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041071; adószáma: 10207349-2-44; statisztikai 
számjele: 10207349-6601-114-01; képviseli: Bácsfalvi Mihály vezérigazgató-
helyettes, Horváthné Macharovszky Ildikó főosztályvezető), mint bérlő – a 
továbbiakban: Bérlő. 

1.3 A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez 
szükséges valamennyi feltétellel, jogosítvánnyal rendelkeznek. A felek e 
kijelentésük megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállalnak. 

2. Szerződés tárgya: 
2.1. Bérbeadó tulajdonában van az ……………………… helyrajzi számú, 

természetben …………………………………… szám alatt található ingatlan, 
melyből a bérbeadás tárgya az …………………. ……………. m2- alapterületű 
irodahelyiség, illetve a hozzátartozó helyiségek (mosdó-WC, konyha, közlekedő), 
melyeket Bérbeadó a jelen szerződéssel Bérlő részére bérbe ad. 

2.2. Bérlő a jelen pontban körülírt ingatlant általa megtekintett és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, üres állapotban, jelen szerződés mellékletét képező 
leltárban feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt bérbe veszi 
azzal, hogy azokban biztosítási szolgáltatással összefüggő üzleti tevékenységet 
folytat. 

2.3. Bérbeadó feltétel nélkül szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a rendeltetésének 
megfelelő, arra alkalmas állapotban van és harmadik személynek nincs olyan 
joga- igénye-követelése, amely a Bérlőt az általa folytatni kívánt tevékenység 
gyakorlásában akadályozná. 

3. A bérleti jogviszony id őtartama, a szerz ődés megszüntetése 
3.1. A bérleti szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik; 60 napos rendes 

felmondási időt kikötve. A bérleti jogviszony kezdőnapja ……………….. A 
birtokbaadásról a felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, mely 1. számú 
mellékletként jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

3.2. A bérleti szerződés rendkívüli felmondás útján megszüntethető. A rendkívüli 
felmondás a szerződést az abban foglalt időponttal megszünteti. Rendkívüli 
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felmondás gyakorlására akkor szerez jogot a sérelmet szenvedett fél, ha a 
szerződésszegő fél részére, az átvételt igazoló módon megküldött írásbeli 
felhívásában foglalt határidőre a szerződést szegő fél nem hagy fel ezen 
magatartásával, és nem gondoskodik a szerződésszerű állapot helyreállításáról. 
A rendkívüli felmondás akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt a címzett vagy 
meghatalmazottja átvette. Az átvétel megtagadása esetén, az ismételt feladás 
napját követően a felek az értesítést kézbesítettnek tekintik. A bérleti szerződés 
megszűnésekor a Bérlő köteles a bérleményt elhagyni, azt rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, üres állapotban a Bérbeadó által közölt legkésőbbi 
időpontra részére visszaadni. 

 
3.3. A jelen bérleti jogviszonyt szerződésszegés címén a sérelmet szenvedett fél 

egyoldalúan, azonnali hatállyal akkor szüntetheti meg, ha 
a.) a szerződésellenes, vagy jogellenes helyzetet a sérelmet okozó fél a megszabott 

határidőre nem állítja helyre, 
b.) a bérlő a bérleti díjakat a számlán szereplő időpontban nem fizeti meg, vagy a 

póthatáridőt elmulasztja, 
c.) a bérlő a jelen szerződésben vállalt egyéb feltételeket nem vagy nem megfelelően 

teljesíti, 
d.) a bérelt helyiségeket nem a rendeltetésszerű célra használja, 
e.) a bérbeadó a helyiségek működtetéséhez szükséges feltételeket saját hibájából 

48 órán túl sem biztosítja. 
 
4. Bérleti díj 
4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a havi bérleti díj 70.300,- Ft (950 

Ft/m2), ÁFA mentes, azaz Hetvenezer-háromszáz forint, mely összeget Bérbeadó 
által kiállított számla alapján minden hónap 15. napjáig a tárgyhavi bérleti díjat a 
bérbeadó Lengyeltóti OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743105-15396523 számú 
költségvetési számlájára megfizetni. 

tárgynegyedévet megelőző hónapban kibocsátott számlája alapján Bérlő negyedévente előre, 
egy összegben 15 napon belül átutal a Bérbeadó ……………………………………….számú 
számlájára.  

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj összegét évente felülvizsgálják, és azt a KSH által 
hivatalosan közzétett átlagos inflációs ráta mértékének erejéig minden évben, a tárgyév január 1. 
napjától kezdődő hatállyal megemelhetik. Az inflációs ráta hivatalos közzétételét követő hónapra 
esedékes bérleti díjjal egyidejűleg Bérlő köteles egy összegben megfizetni a január 1. napjától 
ezen időpontig a megállapodás szerinti emelés folytán keletkezett bérleti díj különbözetet. 

A bérleti díj összege változó, azaz a Bérbeadó jogosult arra, hogy évenként a 
KSH által hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően minden év 
március 31. napjáig módosítsa a fizetendő havi bérleti díj összegét. 
 

4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti bérleti díj a rezsi költségeket (víz, 
csatorna, villanyáram, fűtés, víz) és a telefonköltséget nem tartalmazza. Nem 
Fenti költségeket Bérlő közvetlenül, a szolgáltató által a Bérlő nevére kiállított 
számla alapján fizet. Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő, a bérleti időszak idejére a 
közüzemi mérőórákat saját nevére írassa. 
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4.3. A Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg …hónapi bérleti díjnak 
megfelelő, azaz ……………………….,- Ft összegű óvadékot (kauciót) fizet 
Bérbeadónak, amit a Bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban 
keletkezett, a Bérlővel szemben fennálló követeléseinek (pl. bérleti díjtartozás, 
különféle károk stb.) a kielégítésére használhat fel. A követelések nem teljesítése 
esetén a Bérbeadó követelheti az óvadék eredeti összegére történő 
kiegészítését. Az óvadék összege kamatmentes. Az óvadék fel nem használt 
részét a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó köteles a Bérlőnek 
visszafizetni. 

 
5. Használat, felújítás, karbantartás 
 
5.1. A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles a bérlemény állagát 

megóvni, a bérlemény rendeltetésszerű használatával összefüggő karbantartási 
munkákat – beleértve a leltárjegyzékben szereplő eszközök fenntartását, javítását 
is – saját költségén elvégezni vagy elvégeztetni. 

 
5.2. Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő saját költségén számítógépes és 

telefonhálózatot építsen ki, amelyet azonban a bérleti jogviszony megszűnésekor 
saját költségén kell megszüntetnie. Bérlő jogosult a bérlemény homlokzatán cégtábláit 
elhelyezni, de ezek hatósági engedélyeztetéséről, felszereléséről, továbbá a bérleti jogviszony 
megszűnése esetén leszerelésükről, saját költségén maga gondoskodik. 

Bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges az épület, illetve a bérlemény 
homlokzatán táblák, feliratok elhelyezéséhez. Bérlőnek az irodai tevékenységre 
utaló 1 m 2-es tábla elhelyezéséhez a Bárbeadó a hozzájárulását jelen szerződés 
aláírásával megadja. 

 
5.3. Bérlő – az 5.2. pontban foglaltakon kívül – Bérbeadó előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül a bérleményben átalakítást, és a rendszeres használattal 
együtt járó karbantartási, munkák kivételével, felújítást, értéknövelő beruházást 
nem végezhet. Ha a szerződés fennállása alatt a Bérlő a Bérbeadó 
hozzájárulásával értéknövelő beruházást végzett, úgy szerződő felek a szerződés 
megszűnésekor számolnak el az ekkor kimutatható értéknövekménnyel. A 
Bérbeadó hozzájárulása nélkül elvégzett értéknövelő beruházások megtérítését a 
Bérlő nem követelheti. 

 
5.4. Amennyiben a rendeltetésszerű használat ellenére felújítási munkák 

elvégzése szükséges, úgy ezeket Bérbeadó saját költségén köteles elvégezni 
vagy elvégeztetni. 

 
5.5. Bérlő a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet köteles – a jogszabályi 

előírások szerint – a hatóságoknak bejelenteni, illetve – jogszabályi előírás esetén 
–az ahhoz szükséges hatósági engedélyeket beszerezni. Felelős minden olyan 
kárért, amely ezen szabályok be nem tartásából ered. 

 
5.6. Bérlő köteles a Bérbeadó jó hírnevének megfelelő tevékenységet és 

üzletmenetet folytatni. 
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5.7. Bérlő tudomásul vesz, hogy a bérleményben elhelyezett ingóságokat saját 

veszélyére tárolhatja. Nem tárolhat tűz- és robbanásveszélyes, valamint 
jogszabályok alapján tiltott tárgyakat a helyiségben. Mindezek elmulasztásából 
eredő károkért a Bérbeadót felelősség nem terheli. 

 
5.8. Bérlőt teljes mértékű felelősség terheli a Bérbeadó felé az általa, az ő 

közreműködésével, vagy a vele kapcsolatban álló személy által a bérleményben 
okozott károkért, beleértve az ezáltal az ingatlan bármely más részén okozott 
károkat is. 

 
6. Egyéb rendelkezések: 
6.1. A felek megállapodnak abban, hogy a bérbe adott helyiségekben bérlő más, 

harmadik személyt el nem helyezhet, azokba mást sem szívességi, sem 
ellenértékes használattal be nem fogadhat. 

6.2. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén másik helyiségre nem tarthat 
igényt, elhelyezéséről maga gondoskodik, a helyiségeket, és annak leltár szerinti 
berendezési és felszerelési tárgyait a bérbevételkori, illetve a rendeltetésszerű 
használattal együtt járó elhasználtság szerinti állapotban, kitakarítva köteles 
visszabocsátani Bérbeadó részére. 

6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a preambulumban 
hivatkozott jogszabályok tekintendők irányadónak azzal, hogy jogvitájuk esetére a 
pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Fonyódi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. 
Jelen bérleti szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 

 
……………, 2011. ……………………. hó ….. nap  
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….. ……………………………………… 
 Bérbeadó  Bérlő 
  

 


