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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 

Garázs bérleti szerződés jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. november 30-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a József Attila utcában megüresedett garázs ismételt bérbeadásáról dön-
tött. Pályázatunkra két rétsági magánszemély jelentkezett. A licittárgyalás megkezdése előtt az 
egyik pályázó visszalépett. 
 
A pályázatot Kővári Éva nyerte. A bérleti szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2021. 11. 20. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                                               Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

Pályázat kiírása a garázs bérletére 

3. Jogszabályi háttér:  

2021. évi költségvetési rendelet 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2021. (XI.30.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a József Attila utcában megüre-
sedett garázs pályázatának elbírálásáról és a bérleti szerződés jóváhagyásáról készített előter-
jesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja.  A határozat mel-
lékletét képező bérleti szerződést 2021. december 1. naptól jóváhagyja. 
 
 
Határidő: 2021. december 01. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Jámbor Lajos  
                 jegyző 
 
 
 

Szám:…………….2021. 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselő-
je: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Kővári 
Éva (2651 Rétság, Korányi u. 1/E II/3.),mint Bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az 
alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nát képező Rétság, József A. u. 13. szám alatt lévő 14 m2 alapterületű építményt (to-
vábbiakban bérlemény), garázs céljára. 
 
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek ………………………. napjától kezdődően, határozatlan idő-

re, 30 napos felmondási idővel kötik. 
     
3./ Bérleti díj 
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi 

összege 6.937 Ft + áfa (összesen 8.810 Ft.) 
 A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfi-

zetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  
3.2.Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felül-

vizsgálni.  
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4./ Bérbeadó elektromos közművet szolgáltat. A közműszolgáltatás mérése külön                 
mérővel nem biztosított. A közműdíjat a bérleti díj tartalmazza.  

 
5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.    
 
6./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban, 
rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy 
Bérbeadó csereingatlant nem köteles biztosítani. 
 
7./ Bérbevevő az általa bérelt bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon 

harmadik személy használatába. 
 
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 

nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát 
gyakorolja, úgy szerződő Felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal 
való visszaélésnek. 

8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli 

felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem 
tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerűen 
használja. 

 
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzí-

tett állapotban adja át a Bérbeadónak. 
     Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti 

ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a képviselő-testület ál-
tal megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelő díjat fizetni. 

 
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 

szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

 
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-

testülete ……………………számú határozatával hozzájárult.  
 
12./ Mindkét Fél igyekszik e szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyar-
mati  Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Rétság, 2021. ………………………………… 
 
 
...............................................              ............................................... 
Rétság Város Önkormányzat                          Kővári Éva 
                Bérbeadó                            Bérbevevő                                       
 


