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Tisztelt Képviselő Testület! 

Az Önkormányzat tulajdonát képezi az Újhartyán, Akácfa u. 31. szám alatti lakóházas 
ingatlan. Az elmúlt esdőzések egyik következménye, hogy a Malom utca 33. szám alatti 
ingatlan összedőlt. A benne lakók (bérlők) több éve (kb. 13 éve)  településünkön élnek, és 
hajléktalanok lettek, így az üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlant rendelkezésükre 
bocsátottam. 

Kérem a Tisztelt testületet, hogy az alábbi feltételekkel adja bérbe az ingatlan: 

A  SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Dabasi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Újhartyán belterület, 771 helyrajzi 
szám alatt lévő, kivett lakóház, udvar elnevezésű 1079 m2 alapterületű, természetben a 2367 
Újhartyán, Akácfa utca 31. szám alatt lévő ingatlan. 

Az ingatlant Bérbeadó bérbe adja 2013. április 11. napjától kezdődően lakás céljára.  

A BÉRLET ID ŐTARTALMA 

Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy szándékában áll a jelen bérleti szerződés tárgyát képező 
ingatlan értékesítése. Mindamellett kötelezettséget vállal arra, hogy addig, amíg az értékesítés 
nem jön létre, Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek az ingatlant. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra 
is, hogy a konkrét eladási szándékáról Bérlőt időben értesíti, és vállalja, hogy minden 
körülmények között betartja a 30 napos kiköltözési határidőt. 

Bérbeadó kijelenti, abban az esetben él a rendkívüli (azonnali) felmondás lehetőségével, 
amennyiben Bérlő nem rendeltetésszerűen használja a lakóingatlant, illetve, amennyiben 
Bérlő a lakás bérleti díját nem fizeti meg Bérbeadó részére a vállalt határidőn belül. 



 

A  BÉRLETI DÍJ 

Felek az ingatlan bérleti díját 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegben állapítják meg. 

Bérbevevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet Bérbeadónak 20.000,- Ft-ot, azaz 
húszezer forintot, mint az első havi bérleti díjat. Bérbeadó kaució megfizetését nem kéri 
Bérlőtől tekintettel arra, hogy a lakóingatlant értékesíteni kívánja 30 napos kiköltözési 
határidő mellett. 

Ezen felül Bérlőt terheli a lakás használatával járó minden nemű néven nevezendő költség 
(úgy, mint a víz, a gáz, a villany, a csatorna használatának térítési díja, a továbbiakban: 
rezsiköltség). 

Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő az aktuális havi bérleti díjat valamint a rezsiköltséget 
minden hónap 10. (tízedik) napjáig fizeti meg Bérbeadó házi pénztárába. 

 AZ  INGATLAN ÁTADÁSA ÉS ÁTVÉTELE: 

A Bérbeadó 2013. április 11. napján adja át Bérlőnek az ingatlant jelen, a felek által 
megtekintett állapotban, bútorozatlanul rendeltetésszerű használatra. 

A Bérlő átveszi az ingatlant, és gondoskodik az átvételkori állapot megőrzéséről (a 
rendeltetésszerű használattal együtt járó kopástól eltekintve), a bérlet teljes időtartama alatt. 

A Bérlő köteles az ingatlant körültekintően, rendeltetésszerűen, mások nyugalmának zavarása 
nélkül használni. 

A BÉRBEADÓ FENNTARTÁSI FELADATAI 

Karbantartani a bérleményt. 

Biztosítani a bérlemény gépészeti berendezéseit (csövek, elektromos hálózat, háztartási 
gépek) üzemképes állapotát. 

Gondoskodni a víz,  csatorna, fűtési rendszer javításáról a bérleményben. 

Biztosítást kötni a lakásra, tűz, egyéb általános károk ellen, az épületek esetében szokásos 
módon, amely nem terjed ki a Bérlő ingóságaira.  

 A  BÉRLŐ FENNTARTÁSI FELADATAI: 

A Bérlő köteles a saját költségén megtéríteni: 

A lakásban és a közös terekben bérlő által okozott kárt (a rendeltetésszerű használattal együtt 
járó kopástól eltekintve),- háztartási gépek, épületgépészeti berendezések, vezetékek, 
lakberendezés - beleértve az eredeti állapot helyreállításának költségeit is. 



Bérbeadónak jogában áll a bérleményt előre egyeztetett időpontban megtekinteni, ami 
azonban nem vezethet a lakáshasználó indokolatlan zavarásához. 

A   SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

Bérbeadó abban az esetben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
Bérlő 10 napon belül - írásbeli felszólítás ellenére - nem teljesíti a szerződésben foglalt 
fizetési kötelezettségeit vagy az ingatlant rendeltetés ellenesen, vagy azt rongálva használja. 

Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor a Bérbeadóval szemben 
elhelyezési igényt nem támaszthat. 

Amennyiben Bérbeadó a jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlant értékesíti, úgy ezen 
írásos indokolással és 30 napos felmondási idővel (mely egyben jelenti a kiköltözésre 
rendelkezésre álló időt) a bérleti szerződést megszünteti.  

Azt a berendezést vagy felszerelést, amelyet a Bérlő a saját költségén szereltettet fel, jogosult  
leszereltetni és magával vinni.  

Bérlő köteles az ingatlant az átvételkori állapotnak megfelelően, tisztán, kitakarított 
állapotban átadni. 

 

 


