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BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  

a Monostorpályi Község Önkormányzata (képviseletében: Szabó József polgármester, 
székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., statisztikai számjel: 15728874-8411-321-09, 
törzsszáma: 728878), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),  

másrészről 

a Monostori Káposzta Szociális Szövetkezet (4275 Monostorpályi, Létai u. 37. adószám: 
24337810-2-09, cégjegyzékszám: 09-02-000725, képviseli: László Ildikó elnök), mint bérlő (a 
továbbiakban: Bérlő)  

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel: 

1. A Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a 743/2 hrsz-ú belterületi ingatlan, mely 
ténylegesen a 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 26. szám alatt található.  

 
2. A Bérbeadó bérbe adja a Bérlőnek az 1. pontbeli ingatlanon található felépítmény, 

épületből 185,34 m2-t (szolgálati lakásrészen kívüli részt, továbbiakban: bérlemény), 2014. 
január 1. napjától kezdődő 5 éves határozott időre, azaz 2019. december 31. napjáig. 
Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával együtt adja Bérlő birtokába a tényleges bérleményt, 
aki a felépítményen kívül az 1. pontbeli ingatlan udvarát (felépítményen kívüli részét) is 
használhatja, és a bejutást az ingatlanra a Bérbeadó biztosítja. A bérlemény területét a 
csatolt tervrajz tartalmazza, amelyen fel van tüntetve a Bérlő által ténylegesen bérelt 
terület.  

 
3. A Bérbeadó vállalja, hogy a „Töltött káposzta gyártás Monostorpályiban” című TÁMOP-

2.3.4.D.2-13/1-2013-0235 jelű pályázathoz szükséges infrastrukturális átalakításokat az 1. 
pontban meghatározott bérleményen, a Bérlő igényei szerint elvégzi. Erről felek csak 
közös megegyezéssel dönthetnek.  

 
4. A Bérbeadó hozzájárul a „Töltött káposzta gyártás Monostorpályiban” című TÁMOP-

2.3.4.D.2-13/1-2013-0235 jelű, a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 
vezetője által, 49.480.290  Ft összegű támogatásra ítélt pályázat végrehajtásához. 
A Bérbeadó – esetleges jogutódjaira is kiterjedően – kötelezettséget vállal arra, hogy a 
projekt megvalósítási és fenntartási időszakában, legalább 5 éves időtartamban, a 
bérleményt a Bérlő háborítatlanul birtokolhatja és használhatja a pályázatban előírt módon 
és annak megfelelően.  

 
5. A Felek a bérlemény bérleti díját: 

 az első 6 hónapban: bruttó 50.000 Ft/hó azaz ötvenezer forint/hó összegben 
(Áfa mentes),  

 azt követően bruttó 202.500 Ft/hó  azaz kettőszázkettőezer ötszáz forint/hó 
(Áfa mentes) összegben határozzák meg, mely összegek a bérleti szerződés első 
két évében nem változnak. 

 
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a 2014. január 1. és 2015. október 31. között 

esedékes bérleti díjat előre, egy összegben fizeti meg a Bérbeadónak, a 3. pontban 
megjelölt pályázat előlegének kiutalását követően.  
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7. A Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés hatályának időtartama alatt a 
rezsiköltséget (villany, gáz, víz) a Bérlő fizeti meg Bérbeadó részére, viszont Bérbeadó 
haladéktalanul intézkedik a tényleges bérleményen történő mérőórák felszereléséről.  

 
8. A Felek megállapodnak abban, hogy a második évet követően a bérleti díj a fogyasztói 

árindex emelkedésének függvényében növekedhet, az esetleges emelésről a Felek közös 
megegyezéssel döntenek.  
 
Az előző bekezdésben rögzített nagyobb mértékű emelésre csak a felek közös 
megegyezése alapján kerülhet sor. 
 

9. A Felek megállapodnak, hogy a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
harmadik személy részére történő átruházása, csak a Támogató és a Bérbeadó előzetes 
írásbeli hozzájárulásával történhet. 

 
10. A Felek a jelen bérleti szerződés rendes felmondását és a jogviszonytól történő egyoldalú 

elállást kizárják. 
 

11.  A Bérbeadó a bérleti jogviszonyt rendkívüli felmondással, írásban felmondhatja, ha 
a)  a Bérlő a bérleti díjat, vagy az esetleges rezsiköltséget a Bérbeadó által meghatározott 

póthatáridőre sem fizeti meg; 

b)  a Bérlő a jelen szerződést súlyosan megszegi vagy a jogszabályban előírt    
kötelezettségét nem teljesíti; 

c) a Bérlő a bérleményt rongálja vagy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja. 

 
12. Rendkívüli felmondásnak van helye a Bérbeadó részéről, ha a Bérlő a bérleti díj fizetési 

kötelezettségének a Bérbeadó által meghatározott póthatáridőben sem tesz eleget. 
Amennyiben a Bérlő a jelen okirat 5. pontjában meghatározott határidőben nem fizetné 
meg az esedékes bérleti díjat, úgy a Bérbeadó köteles a Bérlőt a jogkövetkezményekre 
történő figyelmeztetéssel írásban felszólítani, és nyolc napos póthatáridővel a teljesítésre 
felhívni. Amennyiben ez a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Bérbeadó jogosult a 
rendkívüli, azonnali hatályú felmondásra. 

 
13. Amennyiben a Bérbeadó kényszerül megalapozott rendkívüli felmondásra, úgy jogosult a 

bérleményt egyoldalúan birtokba venni és megakadályozni a Bérlőnek a bérleménybe való 
bejutását. A Bérbeadó megalapozott rendkívüli felmondása esetén, a Bérlőt birtokvédelem 
nem illeti meg.  

  
14. A Felek a Támogató előírását teljesítve megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél 

szerződésszegése esetén, minden felelősséget a Támogató felé a Bérlő visel.  
Amennyiben a Bérbeadó hibájából szűnik meg a jelen okiratban szabályozott bérleti 
jogviszony, úgy a Bérlőnek okozott kárt köteles megtéríteni.  
A Bérlő abban az esetben is biztosítja a projekt megvalósulását/fenntartását, ha a Bérlő 
neki felróhatóan olyan magatartást tanúsít a bérleti jogviszony fennállása/ támogatási 
szerződés fennállása alatt, amelyre alapozva a Bérbeadó eláll a szerződéstől. 

 
15. A bérleti jogviszony bármilyen címen történő megszűnése esetén, a Bérlő elhelyezéséről 

saját maga köteles gondoskodni. 
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16. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseik eldöntését elsősorban peren 
kívül kísérlik meg. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, kikötik a Debrecen Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
17. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben, a Ptk. rendelkezései az irányadóak 

A Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 

Kelt: Debrecen, 2013. december. hó 16 napján 

 

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

            Bérbeadó                Bérlő  

Monostorpályi Község Önkormányzata   Monostori Káposzta Szociális Szövetkezet  

 képviselő: Szabó József polgármester                    képviselő: László Ildikó elnök 


