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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. december 1-jei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés ingatlanvételi ajánlat elfogadásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Lovas Tamás, a Tamás és Zsolt Kft. ügyvezetője azzal kereste 

meg Önkormányzatunkat, hogy megvásárolná az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 

036/31. hrsz-ú, 1 ha 8787 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlant, mely természetben a 

köztemető és az M5-ös autópálya között található, a Monori út külterületi folytatásában. 

 

Az ingatlanon a közeljövőben irodaépületet, szerelőcsarnokot, fedett tárolót és portaépületet 

szeretne építeni a vállalkozása céljára. 

 

Az ügyvezető úr az ingatlan vételárára m2-enként bruttó 400 Ft-ot ajánlott fel, mely 

mindösszesen 7.514.800 Ft-ot tenne ki. 

 

A Kft. vállalja, hogy saját költségén kiépíti az ingatlanig a villany-, gáz-, vízközműveket a 

vétel időpontjától számított egy éven belül, továbbá vállalja, hogy az általa ajánlott vételár 

elfogadását követően rövid időn belül a Kft-je telephelyét Újlengyel községből Kakucs 

községbe helyezi át, miáltal az iparűzési adót és a gépjárműadót Kakucs Önkormányzata 

részére fizeti meg. 

 

Az általa vállaltak fejében Lovas Tamás kéri, hogy a fent megnevezett területre korábban 

megszabott vételártól a Tisztelt Képviselő-testületet térjen el és fogadja el az általa felajánlott 

vételárat.  

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (…….) Határozata: 

A Kakucs 036/31. hrsz-ú ingatlan értékesítési árának meghatározásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Lovas Tamás, mint a Tamás és 

Zsolt Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 13.) ügyvezetőjének 2014. november 27-

én benyújtott ingatlanvásárlási kérelmét. 

 

A Képviselő-testület a kérelemben foglaltaknak megfelelően hozzájárul, hogy a helyi 

köztemető és az M5-ös autópálya közötti területen lévő, Kakucs 036/31. hrsz-on felvett, 

önkormányzati tulajdonban lévő, 18787 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlant a Kft. 

megvásárolja az ügyvezető által ajánlott 400 Ft/m2-es áron, mindösszesen bruttó 7.514.800 

Ft-ért. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Kft. ajánlatát, miszerint ezen csökkentett vételár fejében 

vállalja, hogy a Kft. a szerződéskötés után, legkésőbb 2014. december 31-éig áthelyezi 

székhelyét Újlengyel településről Kakucs községbe, továbbá - a vétel időpontjától számított 
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egy éven belül – a megvásárolandó ingatlanig saját költségén kiépítteti a különböző 

közműveket, úgymint az elektromos áram, a földgáz-, az ivóvíz-, illetve a szennyvízcsatorna-

hálózat vezetékét.  

 

A Képviselő-testület a vételár megfizetésének végső határidejét: 2015. március 15. napjában 

állapítja meg azzal, hogy az Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn a jelen határozatban 

meghatározott 400 Ft/m2-es vételárat.   

 

Határidő:  a határozatban megjelöltek szerint 

Felelős:  polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. december 1-jei ülésére 
 

Tárgy:  Döntés a Ságvári Endre utca nevének megváltoztatásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2014. november 25-én meghozott határozata 

alapján kérdőívet küldtünk meg a Ságvári utcai lakosoknak arra vonatkozóan, hogy tegyenek 

javaslatot az utcájuk nevére. Tájékoztattuk őket, hogy az alábbi utcanevek közül 

választhatnak egyet: Nyárfa utca, Diófa utca, Hársfa utca, Arany János utca, Liebner utca, 

Mansfeld Péter utca. 

 

A lakóktól 29 kérdőív érkezett vissza, melyek közül az Arany János utca névre 24 javaslat, a 

Hársfa utca névre 2 javaslat, a Diófa utca nevére 1 javaslat érkezett, míg üresen küldtek vissza 

két kérdőívet. 

 

A lakók véleményét figyelembe véve javasoljuk a Testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (…….) Határozata: 

A Ságvári Endre utca nevének megváltoztatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kakucsi Ságvári Endre utca 

nevének megváltoztatására irányuló indítványt és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltak figyelembevételével - az utca 

lakóinak véleményét kikérve - az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület Kakucs község 331. és 863. hrsz-ú ingatlanaival meghatározott, 

Ságvári Endre utca elnevezésű közterület nevét Arany János utca névre változtatja meg 2014. 

december 4. napjától. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozás miatt a szükséges személyek, 

szervezetek, hivatalok értesítése iránt intézkedjen, a közterület nevének megváltozását a 

közterület-nyilvántartásba vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak 

átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (5) 

pontjában meghatározott bejelentést tegye meg. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. december 1-jei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az Egészségház felújításához kapcsolódó pluszköltség 

elfogadásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségház ezévi felújításának teljes költségvetése 

18.471.154 Ft-ban állt meg, melyhez képest a 2014. évi költségvetésben az alábbi 

előirányzatok szerepelnek, mint Képviselő-testület által határozattal jóváhagyott tételek: 

1. a beruházás kivitelezési költsége:  15.000.000 Ft  

2. új bútorok megvásárlása:     1.498.600 Ft   

3. műszaki ellenőri díj:                     254.000 Ft 

mindösszesen:     16.752.600 Ft. 

 

Tekintettel arra, hogy a különbözet összegére: az 1.718.554 Ft-ra nem rendelkezünk 

költségvetési előirányzattal, viszont a munkák elvégzése - azok vélhető szükségessége miatt - 

az előző polgármester úr által szóban megrendelésre került, s a vállalkozó azokat a 

pótmunkákat elvégezte, kérjük T. Testületet, hogy a különbözet összegét a 2014. évi 

költségvetés dologi kiadásai között utólagosan jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (…….) Határozata: 

Az Egészségház felújításával kapcsolatban további munkálatok elvégzéséhez való 

hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Egészségház és 

környezete felújításának teljes költségére (beleértve az új bútorzat megvásárlásának költségét, 

valamint a műszaki ellenőri díjat) - a 2014. évi költségvetésében elkülönített 16.752.600 Ft-on 

felül -  további 1.718.554 Ft-ot biztosít a dologi kiadások között a pénzmaradvány terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. december 1-jei ülésére 
 

Tárgy:  Hozzájárulás a fiókgyógyszertár üzemeltetőjének változásához 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi Képviselő-testület 2006. szeptember 15-én a 83/2006. számú határozatával 

támogatta a GEDAI PATIKA BT. (2365 Inárcs, Széchenyi út 33.) képviseletében Dr. Gedai 

Viktória szakgyógyszerészt azon szándékában, hogy Kakucs község területén 

fiókgyógyszertárat létesítsen, egyben a Testület kijelentette, hogy a gyógyszerész a 

tevékenysége folytatásához szükséges helyiségre kölcsönös megállapodáson alapuló bérleti 

szerződést kössön az Önkormányzattal, majd a 102/2006. (XI. 13.) számú Határozatában 

hozzájárul ahhoz, hogy a GEDAI PATIKA BT. az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs 

381. hrsz-on, a természetben Kakucs, Fő u. 156. sz. alatt fiókgyógyszertárat létesítsen, melyre 

vonatkozóan a 103./2006. (XI. 13.). számú Határozatával az alábbi bérleti szerződésben 

foglaltak megkötéséhez járult hozzá: 

 

„Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a GEDAI PATIKA BT.-vel az alábbi 

bérleti szerződést köti 2006. november 16-tól határozatlan időre: 

„Bérleti szerződés, amely létrejött  

- egyrészről: Kakucs Község Polgármesteri Hivatala (székhely: 2366 Kakucs, Fő u. 20. , 

adószám:15441269-2-13, képviseli: Szalay István polgármester), mint bérbeadó (a 

továbbiakban: Bérbeadó), 

- másrészről: Gedai Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt. (székhely: 2365 Széchenyi u. 33., 

adószám: 22191863-2-13, képviseli: Gedai Viktória beltag, mint Bérlő (a továbbiakban: 

Bérlő) között a mai napon és alulírott helyen: 

1.) Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a kakucsi belterületi, 381. hrsz. alatt bejegyzett, 

természetben 2366 Kakucs, Fő u. 156. szám alatt található ingatlan. 

2.) Bérbeadó jelen megállapodással kizárólag gyógyszertár működtetése, illetve üzemeltetés 

céljára bérbe adja Bérlőnek az 1.) pontban körülírt ingatlanban található 21 m2-es helyiséget 

(továbbiakban: bérlemény), aki ezt ennek alapján a mai naptól bérbe veszi. 

3.) Felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződést határozatlan időre kötik meg és az 

aláírása napján lép hatályba. 

4.) Bérbeadó a bérleményt jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles Bérlő 

birtokába bocsátani, és erre az időpontra köteles azt kiüríteni. 
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5.) A bérlemény kölcsönösen kialkudott havi bérleti díja nettó 25.000.- Ft, azaz huszonötezer 

forint összeg, mely tartalmazza a víz-, gáz-, csatorna- és elektromos áram költségeket is. 

Felek megállapodnak, és Bérbeadó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 

hatálybalépését követően Bérlő a gyógyszertár megnyitásához szükséges egyéb engedélyeket 

is köteles beszerezni, és a gyógyszertárat köteles nyitásra alkalmas állapotba hozni, így ennek 

megfelelően Bérbeadó jelen bérleti szerződés alapján a bérleti díjra kizárólag az engedélyek 

Bérlő általi beszerzését, és a gyógyszertár megnyitását követő hónap első napjától jogosult. 

Bérlő ezt követően minden hónap 5. napjáig köteles megfizetni a bérleti díjat Bérbeadónak, 

annak számlája alapján. Bérbeadó a bérleti díjat évente a KSH által közzétett inflációs ráta 

mértékével emelheti. 

6.) Bérlő a bérleményt kizárólag a 2.) pontban rögzített célra használhatja, azt tovább 

albérletbe nem adhatja, illetve harmadik személy részére nem hasznosíthatja. 

7.) Bérlő jogosult az ingatlan közös helyiségének használatára. 

8.) Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt a bérleményt rendeltetésszerűen használni. Bérlő az 

bérleményben kizárólag Bérbeadó előzetes hozzájárulása után végezhet bármilyen átalakítási 

munkát. 

9.) Bérlő  köteles tűrni Bérbeadó által eszközölt, az ingatlant érintő esetleges felújítási, 

átalakítási munkálatok idején a bérlemény használatának zavarását. Bérbeadó erre az időre a 

lehetőségekhez képest a 2. pontban meghatározott területtel megegyező alapterületű 

ideiglenes helyiséget biztosít, de szükség esetén az átalakítási munkák idejére a bérleti 

jogviszony szünetelését a Bérlő köteles tűrni a szükséges ideig.  

10.) Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt a bérlemény állagát minden tekintetben óvni, az 

értékekre vigyázni. 

11.) Bérbeadó köteles az ingatlan időszakos épületszerkezeti felújításáról gondoskodni. 

12.) Tekintettel arra, hogy Bérlő jelentős beruházást eszközöl a gyógyszertár üzemeltetése 

érdekében, jelen szerződést egyoldalúan, következmények nélkül Bérbeadó kizárólag Bérlő 

súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel.  

13.) Jelen bérleti szerződés automatikusan minden további jognyilatkozat nélkül 

megszűnik, amennyiben Bérlő, illetve beltagja a személyes gyógyszertár működtetési jogát 

elveszti. 

14.) Bérlő és Bérbeadó jelen szerződést, írásban 180 napos felmondási idővel a hónap 

végére felmondhatja. A felmondás jelen szerződést megszünteti. A szerződés bármely okból 

történő megszűnése esetén Bérlő köteles valamennyi fennálló tartozását rendezni, továbbá 

köteles a bérleményt kiürítve Bérbeadó – vagy megbízottja – birtokába visszabocsátani. A 

bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó köteles megtéríteni a Bérlő indokolt, számlával 

igazolt beruházásait a megszűnés időpontja szerinti könyv szerinti értéken, de maximum nettó 

5 millió forintig terjedően. Ebben az esetben a beruházás tárgyainak tulajdonjoga a 

Bérbeadóra száll.  Felek megállapodnak, hogy a visszaadáskor átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek. 
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15.) Az előző pontban leírtaktól függetlenül bármelyik fél szerződésszegése esetén jelen 

szerződés írásban, azonnali hatállyal felmondható. Bérlő részéről szerződésszegésnek minősül 

különösen, amennyiben a bérleti díjat határidőben, illetve Bérbeadó írásbeli felszólítását 

követően sem fizetik ki. Bérbeadó részéről pedig különösen, ha Bérlő jogait nem biztosítja, és 

ez irányú kötelezettségét felszólításra sem teljesíti. 

16.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak a bérletre vonatkozó, és 

az 1993. évi LXXVIII. tv. szabályai az irányadók. 

17.) Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá.” 

Dr. Gedai Viktória jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a továbbiakban családi okok miatt 

lemond a fiókgyógyszertár működtetéséről, melynek üzemeltetési jogát átadná a hasonló 

üzemeltetési joggal rendelkező Dr. Sárosi Nándor újhartyáni gyógyszerésznek. 

 

Az újhartyáni gyógyszertárhoz jelenleg fiókgyógyszertárként az újlengyeli kapcsolódik, s a 

gyógyszerész úr elmondása szerint üzemeltethetnek két db fiókgyógyszertárat.  

Ahhoz, hogy az újhartyáni gyógyszerész úr üzemeltethesse a kakucsi fiókgyógyszertárat is, 

meg kell kérnie az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a működési engedélyt erre 

vonatkozóan. 

 

Az újhartyáni gyógyszertár neve: "Isteni Gondviselés Gyógyszertár" 

Működtetője: "Ertsey-T és Társa" Gyógyszerforgalmazó Betéti Társaság (Ertsey-T és Társa 

Bt.) 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Lövölde tér 2/a 

cégjegyzékszáma: 13-06-022923 

adószáma: 24578770-2-13 

 

Arra való tekintettel, hogy az Önkormányzatnak az az érdeke, hogy településünkön továbbra 

is folyamatosan működjön az eddig megszokott keretek között a fiókgyógyszertár és a 

lakosságot semminemű hátrány ne érje amiatt, hogy az inárcsi gyógyszerészasszony 

lemondott a működtetésről, javasoljuk, hogy a Testület fogadja el, hogy a továbbiakban a 

helyi fiókgyógyszertárunkat a másik szomszédos település, Újhartyán gyógyszertára fogja 

üzemeltetni. 

 

Kérjük a következő határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (…….) Határozata: 

A fiókgyógyszertár üzemeltetőjének változásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gedai Patika Kft. 

(2365 Inárcs, Széchenyi út 33.) képviseletében eljáró Dr. Gedai Viktória szakgyógyszerész 

bejelentését, miszerint családi okok miatt - előreláthatóan 2015. január 1. napjától - nem 

kívánja üzemeltetni a Kakucsi Fiókgyógyszertárat.  

 

2. A Képviselő-testület egyúttal támogatja azon szándékában az "Ertsey-T és Társa" 

Gyógyszerforgalmazó Betéti Társaság (székhelye: 2367 Újhartyán, Lövölde tér 2/a.) 

képviselőjét, Dr. Sárosi Nándort - hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyének 

megérkezését és a Gedai Patika Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződés megszüntetését 

követően - üzemeltesse a Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Kakucs 381. 

hrsz-on felvett, a természetben Kakucs, Fő utca 156. alatt található fiókgyógyszertárat.  

 

3. A Képviselő-testület meghatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármester Asszonyt, 

hogy az „Ertsey-T és Társa Betéti Társaság képviselőjével a fiókgyógyszertár 

üzemeltetéséhez kapcsolódóan a helyiség bérletére vonatkozó bérleti szerződést az alábbi 

szövegezéssel megkösse:  

„Bérleti szerződés, amely létrejött  

- egyrészről: Kakucs Község Önkormányzata (székhely: 2366 Kakucs, Fő u. 20., adószám: 

15734659-2-13, képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester), mint bérbeadó (a 

továbbiakban: Bérbeadó), 

- másrészről: "Ertsey-T és Társa" Gyógyszerforgalmazó Betéti Társaság (Ertsey-T és Társa 

Bt.) (székhely: 2367 Újhartyán, Lövölde tér 2/a., adószám: 24578770-2-13, cégjegyzékszám: 

13-06-022923, képviseli: Dr. Sárosi Nándor beltag, mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között 

a mai napon és alulírott helyen: 

1.) Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a kakucsi belterületi, 381. hrsz. alatt bejegyzett, 

természetben 2366 Kakucs, Fő u. 156. szám alatt található ingatlan. 

2.) Bérbeadó jelen megállapodással kizárólag gyógyszertár működtetése, illetve üzemeltetés 

céljára bérbe adja Bérlőnek az 1.) pontban körülírt ingatlanban található 21 m2-es helyiséget 

(továbbiakban: bérlemény). 

3.) Felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződést határozatlan időre kötik meg és az 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott működési engedély hatályba lépésétől lép életbe.  

4.) Bérbeadó a bérleményt jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles Bérlő 

birtokába bocsátani, és erre az időpontra köteles azt kiüríteni. 

5.) A bérlemény kölcsönösen kialkudott havi bérleti díja nettó 25.000.- Ft, azaz huszonötezer 

forint összeg, mely tartalmazza a víz-, gáz-, csatorna- és elektromos áram költségeket is. 

Felek megállapodnak, és Bérbeadó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 

hatálybalépését követően Bérlő a gyógyszertár megnyitásához szükséges egyéb engedélyeket 

is köteles beszerezni, és a gyógyszertárat köteles nyitásra alkalmas állapotba hozni, így ennek 

megfelelően Bérbeadó jelen bérleti szerződés alapján a bérleti díjra kizárólag az engedélyek 

Bérlő általi beszerzését, és a gyógyszertár megnyitását követő hónap első napjától jogosult. 

Bérlő ezt követően minden hónap 5. napjáig köteles megfizetni a bérleti díjat Bérbeadónak, 

annak számlája alapján. Bérbeadó a bérleti díjat évente a KSH által közzétett inflációs ráta 

mértékével emelheti. 
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6.) Bérlő a bérleményt kizárólag a 2.) pontban rögzített célra használhatja, azt tovább 

albérletbe nem adhatja, illetve harmadik személy részére nem hasznosíthatja. 

7.) Bérlő jogosult az ingatlan közös helyiségének használatára. 

8.) Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt a bérleményt rendeltetésszerűen használni. Bérlő az 

bérleményben kizárólag Bérbeadó előzetes hozzájárulása után végezhet bármilyen átalakítási 

munkát. 

9.) Bérlő  köteles tűrni Bérbeadó által eszközölt, az ingatlant érintő esetleges felújítási, 

átalakítási munkálatok idején a bérlemény használatának zavarását. Bérbeadó erre az időre a 

lehetőségekhez képest a 2. pontban meghatározott területtel megegyező alapterületű 

ideiglenes helyiséget biztosít, de szükség esetén az átalakítási munkák idejére a bérleti 

jogviszony szünetelését a Bérlő köteles tűrni a szükséges ideig.  

10.) Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt a bérlemény állagát minden tekintetben óvni, az 

értékekre vigyázni. 

11.) Bérbeadó köteles az ingatlan időszakos épületszerkezeti felújításáról gondoskodni. 

12.) A gyógyszertár nyitvatartási ideje: minden héten hétfőn, szerdán, csütörtökön és 

pénteken 8 órától 12 óráig, kedden 12 órától 15 óráig tart. 

13.) Jelen szerződést egyoldalúan, következmények nélkül Bérbeadó kizárólag Bérlő súlyos 

szerződésszegése esetén mondhatja fel.  

14.) Jelen bérleti szerződés automatikusan minden további jognyilatkozat nélkül 

megszűnik, amennyiben Bérlő, illetve beltagja a személyes gyógyszertár működtetési jogát 

elveszti. 

15.) Bérlő és Bérbeadó jelen szerződést, írásban 180 napos felmondási idővel a hónap 

végére felmondhatja. A felmondás jelen szerződést megszünteti. A szerződés bármely okból 

történő megszűnése esetén Bérlő köteles valamennyi fennálló tartozását rendezni, továbbá 

köteles a bérleményt kiürítve Bérbeadó – vagy megbízottja – birtokába visszabocsátani. 

Amennyiben a Bérlő beruházásokat eszközöl az ingatlanon, a bérleti jogviszony 

megszűnésekor a Bérbeadó köteles megtéríteni a Bérlő indokolt, számlával igazolt 

beruházásait a megszűnés időpontja szerinti könyv szerinti értéken, de maximum nettó 5 

millió forintig terjedően. Ebben az esetben a beruházás tárgyainak tulajdonjoga a 

Bérbeadóra száll.  Felek megállapodnak, hogy a visszaadáskor átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek. 

16.) Az előző pontban leírtaktól függetlenül bármelyik fél szerződésszegése esetén jelen 

szerződés írásban, azonnali hatállyal felmondható. Bérlő részéről szerződésszegésnek minősül 

különösen, amennyiben a bérleti díjat határidőben, illetve Bérbeadó írásbeli felszólítását 

követően sem fizetik ki. Bérbeadó részéről pedig különösen, ha Bérlő jogait nem biztosítja, és 

ez irányú kötelezettségét felszólításra sem teljesíti. 

17.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak a bérletre vonatkozó, és 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai az irányadók. 
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18.) Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá.” 

 

Határidő:  a szerződés megkötésére azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 


