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Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Postacím: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
Email: palyazat@szentlorinc.hu 
Tárgy: A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című 
projekt keretein belül kialakításra kerülő csarnoképület bérleti szerződése. 
Melléklet: Nem hiteles tulajdoni lap másolata, építészeti tervek, építési engedély.  

 
 
 

Bérleti szerződés 
 
Mely létrejött egyrészről 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 
székhely: 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 
adószám: 15724210-2-02 
KSH: 15724210-8411-321-02 
bankszla.sz.:  
képviseli: Koltai Péter polgármester 
e-mail: palyazat@szentlorinc.hu 
mint bérbeadó 
 
másrészről 
  
…………………………………………………….  
székhely: ……………………………………. 
cg.: ………………………………. 
adószám: …………………………….. 
képviseli: ……………………. 
e-mail: ……………………………. 
 
mint bérlő 
 
– együtt: Felek – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 
  
  

Preambulum 
 
Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy Bérbeadó Szentlőrinc városban a Szentlőrinci 
belterület 40/30 hrsz alatti területen kialakított 2601 m2 nagyságú ingatlanon a TOP-1.1.1-16 
kódszámú felhívás szerint "IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE SZENTLŐRINCEN", című projekt 
keretében 442,70 m2 hasznos alapterületű univerzális üzemcsarnokot épített bérbeadási céllal. 
Szentlőrinc Város Önkormányzata a fejlesztéssel lehetőséget kíván biztosítani a város fejlesztési 
területként kijelölt területére történő betelepülésre olyan vállalkozások számára is, amelyek nem 
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rendelkeznek saját tőkével egy saját csarnok építésére, ezzel közvetlen munkahelyteremtést 
generálva. Nem hiteles tulajdoni lap másolata a jelen szerződés 1. sz. melléklete. 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi 5 év határozott időtartamra a Bérbeadó 
tulajdonában álló Szentlőrinc belterület 40/30 hrsz-ú, 2601 m2 ingatlanon álló 442,70 m2 
nagyságú üzemcsarnokot (a továbbiakban: Bérlemény) üzleti tevékenység folytatása 
céljából.  
 

2. A szerződés 5 éves időtartama a használatbavételi engedély kiadásának napján kezdődik. 
 

3. A bérlemény lényegesebb műszaki jellemzői: 
 
Ingatlan és beépítési adatok: 
 

• Építési övezet: Gip-E2, ipari gazdasági terület, egyéb ipari terület, 
• Beépítési mód: oldalhatáron álló, 
• Helyrajzi szám: 40/30. 
• Ingatlan területe: 2601 m2 
• Beépített bruttó alapterület: 442,70 m2, 
• Tervezett beépítettség: 17,02 %, 
• Megengedett max beépítés mértéke: max 50% (megfelel), 
• Tervezett zöldfelület mértéke: 68,05 %, 
• Megengedett zöldfelület mértéke: min 25% (megfelel), 
• Épületmagasság: 4,69 m, 
• Megengedett max. épületmagasság mértéke: max 10,50 m (megfelel), 

 
Építési hely adatai:  
 

• A tervezett beépítési oldaltávolság: 6 m, megengedett: oldalhatáron álló, (megfelel) 
• A tervezett előkert: 5,50 m, megengedett: min 5,0 m, (megfelel), 
• A tervezett oldalkert: 18,18 m, megengedett: min 10,50 m, (megfelel), 
• Tervezett épület alapadatai: 
• Az épület beépítési adatai: 
• Hossz: 24,54 m, 
• Szélesség: 18,04 m, 
• Padlószint: +-0,00 m, Bf.: 126,80 m, 
• Járda (burkolat falcsatlakozása): ~0,05 m, 
• Terepszint: -0,20m 
• Belmagasságok: A tetőpanel alsó síkján mérve: 4,46 m (eresz oldalon) 
• 5,45 m (gerinc alatt) 
• A tiszta belmagasság főtartóknál: 4,85 m. 
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4. A bérlemény az 2. melléklet szerinti építészeti terveken alapszik. 
 

5. Felek megállapítják, hogy a Bérbeadó a szerződés fennállásának időtartama alatt szavatol 
a bérlemény rendeltetésszerű használhatóságáért. Felek megállapítják, hogy Bérbeadó a 
rendeltetésellenes és a tervekkel ellentétes használatért nem szavatol. 

 
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő a bérleményben a rendeltetésszerű 

használhatóságot befolyásoló építésből, kivitelezésből eredő műszaki hiányosságot, hibát, 
állapotváltozást észlel, akkor haladéktalanul köteles ezt bérbeadónak levélben, faxon, 
vagy e-mailben jelezni a hiba megjelölésével együtt. A késedelmes bejelentésből fakadó 
kár Bérlő kockázata. 

 
7. Az észlelt hibáról felek haladéktalanul jegyzőkönyvet is vesznek fel a helyszín bejárását 

követően. Bérbeadó ezt követően haladéktalanul fellép a kivitelezővel szemben az igény 
érvényesítése érdekében. 

 
 

II. A szerződés hatályba lépése 
 

8. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérlemény megépítése érdekében közbeszerzési 
eljárást köteles lefolytatni. Az eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes 
eljárásként indítja meg, így amennyiben a közbeszerzési eljárás becsült értéke a 
rendelkezésre álló fedezet összegét olyan mértékben meghaladja, melyre figyelemmel az 
építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt kell 
benyújtani, és a Bérbeadó a támogatást nem, vagy az igényelnél kisebb összegben kapja 
meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, és a beruházás megvalósítása lehetetlenül, ezért Bérbeadó az előzőek 
mellett a közbeszerzés szerinti nyertes ajánlattevővel a jövőben kötendő építési szerződés 
hatálybalépése eredményeként tekint a jelen bérleti szerződésre így a megkötendő 
építésiszerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti, melyet Bérlő 
tudomásul vesz és visszavonhatatlanúl elfogad azzal, hogy amennyiben a bérleti szerződés 
azért nem hatályosul mert a Bérbeadó a beruházást a fedezet hiányában nem tudja 
megvalósítani,  ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel a Bérbeadó felé nem él. 
 

9. Jelen szerződés a 8. pont szerinti építési szerződés hatálybalépése esetén mindkét fél általi 
aláírását követő napon lép hatályba. 
 
 

III. A bérleti díj, Bérlői fizetési kötelezettségek 
 

10. A bérleti díj mértéke az épület nettó alapterülete után, évi nettó ………,-Ft/m2/év + 
ÁFA,  azaz 442,70 m2 x ……….,- Ft/m2/év = ………………….,- Ft/év+ ÁFA 

 
11. A bérleti díjat a bérlő havonta egyenlő részletekben a bérbeadó által kiállított számla 

alapján banki átutalással köteles teljesíteni a OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 
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……………. számú bankszámlaszámára, kivéve, ha Bérbeadó más számlaszámot ad meg. A 
bérleti díj fizetési kötelezettség a használatbavételi engedély kiadásának napjával áll be. 

 
12. A felek megállapodnak abban, hogy a bérbevevő előre megfizet egyévi bérleti díjat, azaz 

…………………..,- Ft + Áfa, azaz ………………………………….. forint + Áfa összeget a szerződés 
aláírását követő 8 naptári napon belül, vagy amennyiben a használatbavételi engedély 
még nem került kiadásra, akkor annak kiadását követő 8 naptári napon belül.  
 

13. A felek megállapodnak abban, hogy az egy évi bérleti díj foglalónak minősül, amely azt 
jelenti, hogy amennyiben a tervezési és az építési időszak alatt vagy a bérleti időszak első 
éve alatt a bérleti szerződés a Bérlőnek felróható okból megszűnik, a bérlő elveszíti a 
foglalót, amennyiben a bérbeadónak felróható okból szűnik meg, a bérbeadó a bérlet 
megszűnését követő 8 napon belül köteles a foglaló kétszeresét megfizetni bérlőnek. 
 

14. A Bérlő az első évi bérleti díjat egyösszegben fizeti meg, Bérlő következő havi bérleti díj 
fizetési kötelezettsége a használatbavételi engedély kiadását követő 13. hónap 
tekintetében lesz. 
 

15. A bérleti díjat Bérlő köteles ettől az időponttól kezdődően minden hónapban számla 
ellenében, 15 napos fizetési határidővel megfizetni Bérbeadó részére.  
 

16. Amennyiben a Bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy azt nem 
fizeti meg, abban az esetben a bérbeadó jogosult késedelmi kamat címén a Ptk. kétszerese 
szerinti kamatot, de legkevesebb 8%-os késedelmi kamatot felszámítani a késedelmes 
napokra.  
 

17. A bérleti díj minden év január 1. napjával az előző évi infláció KSH által közzétett 
mértékével növekszik. Az első indexálásra 2022. január 1. napján kerül sor. A bérleti díj 
emeléséről a bérbeadó köteles a bérlőt írásban értesíteni. 
 

 
IV. Bérbeadó jogai és kötelezettségei 

 
18. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleti jogviszony fennállta alatt biztosítja a 

bérlemény háborítatlan használatát és szavatol a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságért. 

 
19. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlő kizárólag egyszemélyben, bérlőtársak nélkül 

jogosult a bérlemény használatára, a bérleti szerződés megkötésére.  
 

20. A bérlet időtartama alatt a Bérbeadó az érintett a bérleményt nem értékesítheti. A 
Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy igény esetén a bérleti szerződést a Bérlővel 
meghosszabbíthatja, melyet a bérlő a bérleti időszak lejártát megelőzően legalább 4 
hónappal korábban írásban köteles jelezni a Bérbeadó felé. Meghosszabbított időszak 
max. 5 évre szól. A meghosszabbított bérleti idő alatt a jelen szerződés valamennyi 
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rendelkezés továbbra is irányadó marad, így különösen továbbra is fennmarad Bérlőnek 
a bérleti szerződés további meghosszabbításához fűződő joga. 

 
21. A Bérbeadó a bérlő részére elővásárlási jogot biztosít. 

 
22. A Bérleti szerződés megszűnése, a bérlet időtartamának lejártával a Felek tárgyalásokat 

folytatnak a Bérlő által az üzemcsarnokban telepített gépek, eszközök Bérlő által a 
Bérbeadó részére történő esetleges értékesítése kapcsán. 

 
 

V. Bérlő jogai és kötelezettségei 
 

23. Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt 
a használatbavételi engedély kiadása napjától székhelyeként/ telephelyeként/ 
fióktelepeként az illetékes cégbírósághoz, hatósághoz, jegyzőhöz nyilvántartásba vetesse. 
 

24. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleményben végzett tevékenység végzéséhez 
szükséges hatósági engedélyek megszerzése és a célzott tevékenység speciális műszaki 
feltételeinek a biztosítása a bérlő feladata és költsége. 

 
25. Felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérleti díjon felül köteles a közműszolgáltatások 

ellenértékét is megfizetni (rezsi).  
 

26. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a közüzemi szolgáltatóknál fogyasztóként 
közvetlenül bejelentkezzen és így a közüzemi díjakról szóló számlák közvetlenül az ő 
nevére kerüljenek kiállításra, melyeket közvetlenül fizet meg a szolgáltatók részére. Bérlő 
a közműszolgáltatók által kiadott tartozásmentességről szóló igazolást köteles három 
havonta a Bérbeadó részére megküldeni. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségét nem 
teljesíti vagy a tartozását a közműszolgáltatók felé a 30 napon belül nem rendezi, a 
Bérbeadó rendkívüli felmondással élhet. 

 
27. Felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult a 

bérlemény átalakítására. Bérlő bérbeszámításra nem jogosult. 
 

28. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt a jó gazda gondosságával 
karbantartja. 

 
29. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt rendeltetésszerűen, a szerződésben 

megjelölt célra használja és a tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat és 
szakmai előírásokat maradéktalanul betartja.  
 

30. Bérlő a bérlemény környezetének a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, hó-, por- és 
síkosság-mentesítéséről saját költségén köteles gondoskodni. A bérleményt a Bérbeadó 
új, kitakarított, állapotban adja át a bérlő részére, melyet a bérleti jogviszony 
megszűnésekor kifestett kitakarított rendeltetésszerű használatra alkalmas sértetlen 
állapotban kér vissza. A falon kívüli a Bérbeadó által elhelyezett szerelvények, készülékek 
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karbantartási, hibaelhárítási és javítási kötelezettsége a Bérlőt terheli. Hiba esetén a Bérlő 
köteles annak elhárítását haladéktalanul, saját költségére szakszerűen elvégeztetni, a 
Bérbeadónak a hiba haladéktalan bejelentése után. Amennyiben a falon kívüli 
szerelvények, készülékek nem javíthatóak, vagy javításuk gazdaságtalan, úgy azok cseréje 
Bérbeadó kötelezettsége. Szintén Bérbeadót terhelik a falakban keletkezett hibák 
elhárítása, valamint a kéménnyel összefüggő munkálatok elvégzése.  
 

31. Bérlő tudomással bír arról, hogy a bérleményben a tevékenysége során keletkező 
hulladékokat az érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően köteles kezelni, 
tárolni, elszállítani, illetőleg megsemmisíteni. 

 
32. A Bérlemény albérletbe adásához, egyéb módon használatának, üzemeltetésének a bérleti 

jognak ingyenesen vagy ellenérték fejében történő átengedéséhez, átruházásához a 
bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 
33. A bérlő az előzetes egyeztetések alapján köteles tűrni, hogy a bérbeadó az ingatlan 

állapotát megtekintse, annak rendeltetésszerű használatát, bérlemény állapotát 
ellenőrizze.  

 
34. A bérlő köteles tűrni, hogy a támogatási szerződésben megjelölt külső monitoring 

ellenőrzéseket és a támogató részéről elrendelt ellenőrzéseket. 
 

35. Felek megállapodnak abban, hogy előírt kötelezettségek (kulcsindikátorok) közül bérlőt 
az alábbi kötelezettségek terhelik: 

 
36. Teremtett munkahelyek száma bérlőnél (átlagos statisztikai létszám): 

a) …… fő a jelen bérleti szerződés időtartama alatt. 
b) ipari és/vagy szolgáltatási tevékenység 

 
37. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget bérlő, fejenként 1.000.000 forint 

fizetésére köteles bérbeadó részére évente. 
 

38. Felek megállapodnak, hogy az évek számítása „naptári év”, számításával történik. 
 

39. A Bérlő működéséről, a szerződés teljesítéséről minden naptári évet követő június 15. 
napjáig  

c) Teremtett munkahelyek száma bérlőnél  
d) Teremtett munkahelyek száma (nők) a bérlőnél 
e) A betelepülő vállalkozások által termelt bruttó hozzáadott érték növekedés  
f) Az indukált beruházások nagysága  

 
40. A fenti kötelezettség ellenőrzésére a bérlő évente egyszer betekintést biztosít a főkönyvi 

kivonatokba és az FB jelentésbe. 
 
 

VI. A környezet védelme 
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41. Munkahelyi hulladék kezelése, szállítása. 

 
 

42. A Bérlőnek, a bérleményben végzett tevékenysége során keletkezett hulladékot, 
amennyiben a jogszabály megköveteli, nyilván kell tartania és annak bevallásáról 
gondoskodnia kell. 

 
43. A Bérlő a keletkezett hulladékot balesetmentes, rendezett formában, a jogszabályban 

meghatározott ideig tárolhatja a közterületen. 
 

44. A Bérlőnek a bérleményben keletkezett hulladékot össze kell gyűjtenie, és át kell adnia  az 
arra engedéllyel rendelkező átvevőnek a hatályos jogszabályok szerint. 

 
45. Veszélyes hulladék 

g) A Bérlőre a veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtése és átadása során, a 
vonatkozó jogszabály, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről előírásainak a betartása kötelező. 

 
46. Zaj- és rezgésvédelem 

a) A Bérlő olyan zajterheléssel járó munkát, amely a jogszabályban előírt 
határértéket meghaladja, csak havária, ill. egyéb vis maior elhárítása esetében 
végezhet. Ez esetben a munkavégzést úgy kell szerveznie, hogy a zajterhelés a 
lehető legrövidebb ideig tartson. 

b) A Bérlő tevékenysége során csak olyan munkagépet használhat, amely által 
okozott rezgések a bérleményt, valamint az épített környezetet nem károsítják. 

 
47. Levegőtisztaság védelem 

a) A bérleményben a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy az a lakosságot a 
lehető legkevésbé zavarja. 

b) A munkavégzés következtében megnövekedett porterhelés ellen, a bérlő által 
alkalmazott munkavállalókat, ha erre sor kerül, védőmaszk biztosításával védenie 
kell. 

c) A Bérleményben keletkezett, tárolt porképző anyagok kiporzását takarással, 
locsolással meg kell akadályoznia. A bérlemény rendszeres takarításával, a 
porképződést csökkentenie szükséges. 

 
48. Felszíni és felszín alatti vizek védelme, talaj védelem 

a) A Bérlőnek a felszíni vizekbe, nyílt vízfolyásokba, valamint csapadékvíz elvezető 
csatornákba szennyező anyagot, hulladékot, szennyvizet (takarítási kommunális 
szennyvizet) bejuttatnia tilos. 

b) A bérleményben a keletkezett hulladékot, rendezetten úgy kell tárolnia, hogy azok 
sem a használat során, sem pedig kimosódás útján a vízelvezető árkokba, vagy 
csatornákba ne juthassanak. 

c) Szennyező-, az élővízre veszélyes anyagokat, árkok, vízfolyások, ill. 
csapadékcsatornák mellett tárolnia nem szabad. 
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49. A veszélyes anyagok, étolajok, vegyszerek tőz és robbanásveszélyes elegyet képző 

vegyszerek közcsatornába, vagy közterületre történő kiöntése súlyos környezet 
szennyezést okoz, amelynek következményeiért a bérlő felel. 
 

50. A Bérlő tevékenysége során a talajt nem szennyezheti. 
 

51. Az épített környezet védelme: 
h) A bérlő a bérlemény területén a berendezési tárgyak épségéért anyagi 

felelősséggel tartozik. 
 

52. Veszélyes anyagok kezelése 
i) A Bérlőnek a veszélyes anyagok, olajok, vegyszerek bejutását a vízelvezető 

rendszerbe, talajba meg kell akadályoznia. 
j) Amennyiben, a munkavégzés során a vízelvezető rendszer szennyeződött, a 

szennyezést haladéktalanul el kell hárítania. 
k) Veszélyes anyaggal történt szennyezés esetében a szennyezést okozónak 

értesíteni kell a Bérbeadót, valamint azon hatóságot, amelynek az ügy 
tekintetében hatásköre és illetékessége van. 

l) A Bérlőnek dokumentummal igazolnia kell, hogy a veszélyes anyag maradványait 
és azok göngyölegeit rendszeresen átadja, a veszélyes hulladék elszállítására és 
kezelésére az illetékes hatóság engedélyével rendelkező vállalkozónak. 

m) A Bérlőnek a bérleményben felhasznált veszélyes anyagok Biztonsági adatlapjával 
rendelkeznie kell. 

 
53. A környezetvédelmi követelmények ismertetését dokumentált formában (oktatás), a 

Bérlőnek kell elvégeznie, az alkalmazásukban álló munkavállalók tekintetében. 
 
 

VII. A Bérlemény birtokbaadása 
 

54. Szerződő felek megállapítják, hogy a bérlő a használatbavételi engedély kiadásának 
napjával léphet a Bérlemény üzemcsarnokának birtokába (birtokbaadás napja). 
Amennyiben ez a nap későbbi napra esik, a Felek ezt a napot tekintik a birtokbaadás 
napjának. Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének kezdő időpontja a használatbavételi 
engedély kiadásának napjával áll be. A szerződés 5 éves időtartama a használatbavételi 
engedély kiadásának napján kezdődik. 

 
 

VIII. A bérleti jogviszony megszűnése, megszüntetése szerződést 
biztosító kötelezettségek  

 
55. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés rendes felmondással nem 

szüntethető meg, az erre vonatkozó jogot kizárják, a szerződés kizárólag lényeges 
kötelezettség megszegése esetén mondható fel. 
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56. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti díj fizetési kötelezettségének 

teljesítésével késedelembe esik és a fizetési kötelezettségének a Bérbeadó írásbeli 
felszólításában az Ltv. rendelkezésének megfelelően megadott határidőn belül nem tesz 
eleget, úgy Bérbeadó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással egyoldalúan 
megszüntetni.  
 

57. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan rendeltetésszerű használatát 
nem biztosítja, illetve akadályozza, úgy Bérlő jogosult a szerződést rendkívüli 
felmondással egyoldalúan megszüntetni.  

 
58. A fenti esetekben a szerződést felmondani szándékozó fél köteles a tudomására jutástól 

számított 8 napon belül a jogellenes magatartásról írásban tájékoztatni a másik felet, 
egyben 15 munkanapos határidőt biztosítani számára a jogszerű állapot helyreállítására. 
Ennek elmaradása esetén jogosult a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani.  

 
59. A szerződés kizárólag írásban szüntethető meg. 

 
60. Amennyiben a Bérlő felszámolásának, végelszámolásának, illetve csődeljárás kezdő 

időpontját a Cégközlönyben közzéteszik, a Felek között a bérleti jogviszony a közzétételt 
követő 30. napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik, hacsak a Felek írásban 
eltérően nem állapodnak meg. 
 

61. Bérlő a szerződés megszűnése esetén a bérleményt kitakarítva, tisztasági festéssel, 
kulcsaival együtt köteles a bérbeadó rendelkezésére visszabocsátania, és egyidejűleg 
kiegyenlíteni ezen időpontig felmerülő költségeket, közműdíjakat, a Bérbeadóval 
elszámolni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Bérlő a felmondás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül köteles az ingatlant ingóságaitól kiürítve elhagyni. Amennyiben 
a bérlő a szerződés megszűnésekor a bérleményt nem üríti ki és nem hagyja el, úgy a 
bérbeadó jogosult a bérleményt akár zárfelfeszítés módszerével is birtokba venni, az 
ingóságoktól a bérleményt kiüríteni, az ezzel járó költségeket pedig a bérlőre áthárítani. A 
Bérbeadó a bérleményben talált ingóságokról jegyzéket vesz fel és azokat felelős őrzésbe 
veszi. A bérlő ezen eljárást jogszerűnek ismeri el és kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban 
hatósági eljárást nem kezdeményez. 
 

62. A Bérlő a helyiség bérbevételével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésének 
biztosítékaként a szerződéskötést megelőzően köteles háromhavi bruttó bérleti díjnak 
megfelelő óvadékot fizetni, a Bérbeadó elkülönített számlájára átutalással melynek 
összege …………………….,- Ft azaz: ……………………………. forint. A Bérbeadó az óvadékot 
pénzeszközeitől elkülönítetten alszámlán köteles kezelni. A befizetett bánatpénz összege 
az óvadékba beszámításra kerül. 
 

63. A Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj, a közüzemi díj, vagy károkozás esetén a bérleti díjra, 
a közüzemi díjra és a kártalanításra, valamint ezek kamataira szabadon, a Bérlő 
hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot az eredeti 
összegre - a Bérbeadó írásos felhívásától számított 15 napon belül - kiegészíteni. A 



 
 

 

 SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
                                      
                                  7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
                                  Tel:  +36-73 570-000    
                                  Fax: +36-73 371-001       
                                  E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu 
                                  Honlap: www.szentlorinc.hu 

 
 

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

         +36-73 570-000          +36-73 371-001           titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu 

10 

befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár a 
Bérlőnek, ha ekkor nincs semmiféle hátraléka, és a bérleményt újra hasznosítható 
állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
 

64. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 
napon belül ingóságitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, a jogcímnélküli használónak 
minősül, és mint jogcímnélküli használó a bérleti díj kétszeresének megfizetésére köteles 
mindaddig, amíg a bérleményt a Bérbeadó részére vissza nem bocsátja. 
 

65. Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott fizetési kötelezettsége 
teljesítését elmulasztja, és a óvadék nem fedezi a tartozást, a Bérbeadó a valamennyi 
számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A Bérbeadó 
kötelezettséget vállal arra, hogy felhatalmazó levélben bejelenti a számlavezető 
pénzintézeténél a Bérbeadó megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy Bérbeadó a tartozás teljes 
összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank 
által aláírt egy példányát, a Bérlő köteles a Bérbeadónak e szerződés aláírását követő 15 
napon belül átadni. A Bérlő számlavezető pénzügyi intézménye(i) által ellenjegyzett és 
nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás(ok) a jelen 
szerződés hatályba lépésének feltétele és annak elválaszthatatlan része. A megadott 
számlaszámok valódiságáért a Bérlő felelősséget vállal. 

 
66. Bérlő vállalja, hogy közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban 

egyoldalúan vállalja, hogy az ezen szerződésben foglalt kötelezettségét maradéktalanul 
teljesíti. A Bérlő tisztában van azzal, hogy a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat 
jelentősége, hogy azonnal végrehajtható,  

 
 

IX. Biztosítások 
 

67. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó vagyonbiztosítást köt a 
Bérleményre és tartozékaira; bérlő vagyonbiztosítást köt a bérleményben lévő 
ingóságaira és tevékenysége vonatkozásában felelősségbiztosítást köt. A biztosítások 
vonatkozásában felek szorosan együttműködnek. 
 

68. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó által megkötött vagyonbiztosítás 
díját évente átszámlázza Bérlő részére, aki azt köteles megtéríteni számla kiállítása után 
15. napon belül. Mielőtt bérbeadó kiállítaná számláját, köteles bérlővel egyeztetni a 
számlázandó biztosítási díj mértékéről. 

 
 

X. Egyéb megállapodások 
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69. Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt 
a használatbavételi engedély kiadása napjától székhelyeként/ telephelyeként/ 
fióktelepeként az illetékes cégbírósághoz, hatósághoz, jegyzőhöz nyilvántartásba vetesse. 
 

70. A szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen 
szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 
 

71. A Felek a kapcsolattartásra a hivatalos elérhetőségeiket, valamint a Bérbeadó részéről a 
polgármestert, jegyzőt vagy az általuk kijelölt személyt, valamint a pénzügyi 
osztályvezetőt, a Bérlő részéről az ügyvezetőt vagy az általa kijelölt személy jelölik ki.  
 

72. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél által a másik 
részére tértivevénnyel megküldött levél -kivéve az 59-60. pontban szabályozott esetet- a 
jelen szerződésben megjelölt, vagy egyébként írásban bejelentett számlázási címről, vagy 
székhelyről „nem kereste”, „nem vette át” (nem fogadta el), „elköltözött” vagy „ismeretlen” 
jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy azt a Felek a tértivevény feladó általi 
kézhezvételét követő 3. napon kézbesítettnek tekintik.  
 

73. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: 
Eüsztv). 14. § (4) bekezdése szerint a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény 
kézbesítettnek minősül, 
 

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő 
átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban, 

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a 
küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban 
feltüntetett időpontban, vagy 

c)  ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a 
küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés 
igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon. 

 
74. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

76. §-a szerint a biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kézbesített iratnál 
az átvételre jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 5 munkanapot kell biztosítani. Ha 
a címzett a küldeményt a határidőn belül nem veszi át, és az átvételt nem tagadja meg, 
akkor a kézbesítésről – az első kézbesítési kísérletre vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával – az 5. munkanap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést 
kap. 
 

75. A Szerződéssel összefüggő minden értesítést vagy más közlést írásban, magyar nyelven 
kell megtenni, és személyes kézbesítéssel, az Eüsztv.-ben szabályozott elektronikus úton, 
emailben tértivevényes levél, vagy telefax útján lehet a címzetthez továbbítani.  
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76. Szerződő Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a Szerződésben előírt bármely 
jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes. 

 
77. Felek a szerződés megkötése és teljesı́tése során birtokukba jutott adatokat bizalmas 

információnak tekintik, azokat üzleti titokként kezelik, a személyes adatok védelmére 
vonatkozó rendelkezéseket betartják. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás 
hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés 
teljesı́tésének az évét követő 10. év végéig fennáll.  

 
78. A Felek rögzítik, hogy az Bérbeadó az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembevételével tud 
titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből 
nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Bérbeadó titoktartási kötelezettséget 
nem vállal.  
 

79.  Felek rögzítik, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok közérdekű 
adatnak minősülnek, ezért Bérbeadónak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki 
megismerhesse. Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadóak.  
 

80. Felek rögzı́tik, hogy a Felek adatkezelésére az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

81.  Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Cél megvalósítójánál, a Cél 
megvalósítója nevében vagy képviseletében eljáró természetes - és jogi személynél, 
valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 
felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. Az ilyen jellegű, és más 
állami szervezet által végzett vizsgálatok során a Felek kötelesek közreműködni, részt 
venni a helyszíni szemléken, adatokat, bizonylatokat szolgáltatni a kért formában és 
határidőre.  
 

82. Bérlő kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerződés megkötésére és az abban foglaltak 
teljesı́tésére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében 
átlátható szervezet. Felek rögzı́tik, hogy jelen szerződést az Bérbeadó azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha a Bérlő a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogi 
státuszukban változás állna be, pl. felszámolási vagy végrehajtási eljárás adósságrendezési 
el-járás megszűnés, egyesülés átalakulás vagy a Bérlő már nem minősül átlátható 
szervezetnek, arról egymást tértivevényes levélben 8 napon belül értesı́tik.  
 

83. Szerződő Felek rögzı́tik, hogy Szentlőrinc Város OÖ nkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazta Szentlőrinc Város Polgármesterét jelen szerződés aláı́rására. 
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84. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
Amennyiben jelen szerződés bármely részének érvénytelenségét az illetékes bı́róság 
megállapı́tja, a Felek (feltéve, hogy a Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték 
volna) kötelesek a jelen szerződés érvénytelen kikötése helyett olyan kikötésben 
megállapodni, amely üzleti értelemben a lehető legteljesebb módon követi az 
érvénytelenı́tett szerződési kikötést. 

 
85. A Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség 

gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül az ilyen jogról történő 
lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása 
nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más 
módon történő gyakorlását. 

 
86. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő 

bármely nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben a 
Szerződő Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát 
nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 60 napon belül 
rendezni, úgy bírósághoz fordulnak, kikötve – különös hatásköri szabályoktól függően – a 
Szigetvári Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 

 
87. A Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a 

magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
88. Jelen szerződés X. fejezetben, a záradékkal együtt a mellékletek nélkül 14 oldalon, 87 

pontban, egymással szó szerint megegyező öt (5) eredeti példányban készült, melyet a 
felek értelmezés és elolvasás után, mindenfajta kényszer és fenyegetés nélkül, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. 

 
Mellékletek: 

1. Tulajdoni lap másolat 
2. Építészeti tervek 
3. Építési engedély 
4. Ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv 
5. Azonnali beszedési megbízás 

 
 

Kelt: Szentlőrinc, 2020. ……………………………. 
 
 
 

Szentlőrinc Város OÖ nkormányzat …………………… 
Képviseli: Koltai Péter polgármester 

Bérbeadó 
Képviseli: …………………… 

Bérlő 
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Záradék: 
 
Mint pénzügyi ellenjegyző Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2020.(…...) 
döntése alapján ellenjegyzem: 
 
PH.    ………………………………. Bolvári Renáta, pénzügyi osztályvezető 
 
 
Mint jogi ellenjegyző, Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2020.(…...) döntése 
alapján ellenjegyzem: 
 
 
PH.    ………………………………. Dr. Tóth Sándor jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. melléklet 
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INGATLAN BIRTOKBAADÁSI,  
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

 

......................................................................................................................……………………….......... Bérbeadó 

és 

............................................................................................................………………………...............  Bérbe vevő 

között  

………………………………….. helyiségben   200...  ................ ......... kelt  bérleti szerződés értelmében 

...................................................................................... helyiség ........................HRSZ alatt felvett 

..............................................................................…………………………………………………………………

….. 

közigazgatási címen lévő ingatlant  mai nappal Bérbeadó saját birtokából a Bérlő birtokába átadta és Bérlő a fenti 

ingatlant  az Bérlbadó birtokából  saját birtokába átvette. 

 

A közműmérők állását felek a következők szerint rögzítik: 

 

Villanyóra 1.  száma: ..............................     állása: ................................ 

Villanyóra 2. száma: ...............................     állása: ................................. 

Gázóra száma: ........................................    állása: ................................ 

Vízóra száma: .........................................     állása: ............................... 

 

 

Megjegyzés, egyéb megegyezés:  

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…….................. 

Közműszerződések, és mérők átírásáról Vevő tartozik haladéktalanul gondoskodni. 

 

 

Kelt: ……………………………., 200...  .....................   ..... 
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............................................................                 ................................................................... 

Átadó      Átvevő 

Tanúk: 

 

Név:         Név: 

 

Lakcím:        Lakcím 
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5. melléklet 
Tisztelt 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
 (hitelintézet neve és címe) 
 
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett 
Jogosult, vagy a megbízásából eljáró 
.....................................................(........................................), által benyújtandó azonnali 
beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 
 
Számlatulajdonos 
megnevezése:  

Számlatulajdonos székhelye:  
Felhatalmazással érintett 
bankszámla száma:  

Jogosult neve:  
Jogosult székhelye/címe:  
Jogosult bankszámla száma: . 
Jogosult számlavezetőjének 
megnevezése: . 

 
A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.  
 
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
 
Kelt : ………………………………… 

…………………………………….. 
Számlatulajdonos 

Záradék: 
 
A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a 
.......................................................... Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a 
Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.  
 
Kelt : ………………………………… 
 

…………………………………….. 
Hitelintézet 

 
 
 


