
BÉRLETI  SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

Alsóörs Község Önkormányzata (székhelye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49., 

törzskönyvi azonosító száma: 734015, KSH száma: 15734013-8411-321-19, 

adószáma: 15734013-2-19) – képviseli: Hebling Zsolt polgármester és Báró Béla 

jegyző –, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről 

Holler Judit (szül.: Holler Judit, Veszprém, 1954. augusztus 29., an.: Dublec 

Kornélia, sz.sz.: 2 540829 6379, adóazonosító jele: 8320165350), 8200 Veszprém, 

Klapka Gy. u. 4./D III/11.. sz. alatti lakos, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), 

Bérbeadó és Bérlő együttesen, mint felek (továbbiakban: Felek) 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó 1/1 arányú tulajdonát képezi az Alsóörs zártkert 

1053/22 hrsz. alatt nyilvántartott, „kert” művelési ágú, 1226 m
2
 területű ingatlan. 

Az ingatlant vezetékjog terheli 40 m
2 

területre az E.ON Áramhálózati Zrt. javára. 

Bérbeadó szavatolja, hogy az E.ON vezetékjogon túlmenően az ingatlan per-, 

teher- és igénymentes.  

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező, az 1. 

pontban megjelölt ingatlant az általa ismert, megtekintett és nem kifogásolt 

állapotban, az ingatlan valamennyi természetes és jogi tartozékával együtt a 

kölcsönösen kialkudott, és a jelen szerződés 10. pontjában részletezett bérleti díjért.  

3. Jelen bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól. 

4. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

és harmadik személyeknek nincs olyan joga az ingatlanon, amely Bérlőt az ingatlan 

használatában zavarná vagy akadályozná. 

5. Bérlő vállalja, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával 

használja, illetve műveli, az ingatlant és környékét gondozza, rendben tartja. Bérlő 

felel mindazon esetleges károkért, amelyet szerződésellenes- vagy egyébként 

jogellenes magatartásával akár a Bérbeadónak, akár bármely harmadik személynek 

okoz. 

6. Bérlő a bérleményt a bérleti jogviszony fennállása alatt Bérbeadó hozzájárulása 

nélkül harmadik személynek át nem engedheti, bérbe, használatba nem adhatja, és 

nem terhelheti meg. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményen építési munkát 

nem végezhet, a bérleményen építkezni nem lehet. 

7. A bérlet kezdő napjától a bérleménynek a Bérbeadó részére történő visszaadása 

napjáig, a bérlemény használatával, működtetésével, karbantartásával kapcsolatos 

szükséges költségeket Bérlő köteles viselni. 
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8. Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt a szerződés rendes 

felmondással csak legalább 3 hónapos felmondási idővel és csak december 31-i 

hatállyal mondható fel, de közös megegyezéssel felbontható, vagy határozott 

időtartamúvá alakítható át.  

9. Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a szerződés 

rendkívüli felmondással csak súlyos szerződés-szegés esetén mondható fel.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Bérlő  

- a bérleti díj fizetési kötelezettségének, fizetési felszólítás ellenére, az abban 

megjelölt határidőben sem tesz eleget; 

- a bérleményt a Bérbeadó hozzájárulása nélkül harmadik személynek átengedi, 

bérbe, vagy használatba adja, avagy egyéb módon megterheli, illetve a 

bérleményt nem tarja rendben, vagy a környezetet károsítja és karbantartási, 

helyreállítási kötelezettségének felszólítás ellenére, az abban megjelölt 

határidőben nem tesz eleget, illetve a bérleményen építési munkát végez.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Bérbeadó  

- ellehetetleníti az ingatlan Bérlő általi rendeltetésszerű használatát. 

10. Felek a bérlemény bérleti díját évi bruttó 10.000,- Ft (azaz Tízezer forint) 

összegben határozzák meg. 

10.1. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az éves bérleti díjat mindig a tárgyév 

június hó 30. napjáig fizeti meg Bérbeadónak a Bérbeadó által kiadott számla 

alapján. A bérleti díj szempontjából minden megkezdett év egy évnek számít.  

10.2. Késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% 

késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

10.3. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege minden évben a KSH által 

közzétett inflációs ráta mértékének megfelelően módosulhat. 

10.4. Bérlő a bérleti díjat forintban, illetve a jelen szerződésben meghatározott forint-

értékben, a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközben köteles Bérbeadó 

bankszámlájára banki átutalás útján teljesíteni. 

10.5. Amennyiben a bérleti szerződés a határozott idő lejárta előtt valamelyik fél 

súlyos szerződésszegése miatt szűnik meg, úgy amennyiben a súlyos 

szerződésszegés a Bérbeadó oldalán merül fel, úgy Bérbeadó nem tarthat igényt a 

tárgyévi bérleti díjra, míg ha a Bérlő oldalán merül fel, úgy Bérlő köteles a teljes 

tárgyévi bérleti díj megfizetésére.  

11. Jelen szerződés jóváhagyásáról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

a …/2017. (…..) számú határozatával döntött. 

12. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó magyar honos jogi személy, Bérlő magyar 

állampolgár, s közöttük bérleti szerződés megkötését egyik fél részéről sem zárja ki 

sem jogszabály, sem hatósági határozat. 

13. Bérlő tudomásul veszi, hogy Tulajdonos jogosult a bérleti szerződés ellenőrzésére, 

s Tulajdonosnak ennek keretében joga van – a Bérlő indokolatlan zavarása nélkül – 

az ingatlanra belépni. 
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14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk-nak (2013. évi V. 

törvény) a bérletre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

15. Ha a jelen bérleti szerződés bármely pontja érvénytelen, ez az érvénytelenség a 

bérleti szerződés fennmaradó részének a jogi érvényét nem érinti. Ha bármelyik 

pont érvényét veszti, a Felek mindent megtesznek azért, hogy az érvényét vesztett 

pont eredeti szándékát és célját megőrizzék, feltéve, hogy az nem lényeges eleme a 

jelen bérleti szerződésnek. 

16. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán esetlegesen felmerülő jogvitákat 

elsődlegesen egymás közötti tárgyalás útján kívánják rendezni, megegyezés 

hiányában pedig a Veszprémi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

17. Jelen szerződés 3 (három) magyar nyelvű példányban készült, egyenként 3 (három) 

oldalból és 17 (tizenhét) pontból áll. E szerződést Felek elolvasás és értelmezés 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott tanúk jelenlétében saját 

kezűleg cégszerűen írják alá. A szerződésből 2 példány illeti Bérbeadót, 1 példány 

Bérlőt.  

Alsóörs, 2017.  

 

 

 Alsóörs Község Önkormányzata Holler Judit 

 képv.: Hebling Zsolt polgármester   

    Báró Béla jegyző   

 Bérbeadó Bérlő 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név: …………………………..….…….  Név: ………………………………….  

  

Szig.sz.: …………………………..……  Szig.sz.: ………………………….…..  

  

Cím: ……………………………..…….  Cím: ……………………………….…  

 


