
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 az 

Immo-Pont Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1154 Budapest, Szerencs u. 172. 

cégjegyzékszáma: 01-09-275864, KSH száma: 24938631-4110-113-01, adószáma: 24938631-

2-42) – képviseli:Kis Kitti meghatalmazott – mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), 

Bérbeadó és Bérlőegyüttesen, mint felek (továbbiakban: Felek) 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó kizárólagos, 1/1 arányútulajdonát képezi az Alsóörs 

belterület 988/75 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett közút” művelési ágú, 1637 m
2
 területű 

ingatlan (természetben: Blaha Lujza utca). Az ingatlanra az E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13., törzsszám: 10741980) javára 0,4 kV-

os vezeték biztonsági övezete által érintett 12 m
2
 területre vezetékjog, valamint a Magyar 

Állam – képviseli: MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) javára védősávi korlátozás 

van bejegyezve. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.  

2. Felek rögzítik, hogy Bérlő az 1. pontban körülírt ingatlannal szomszédos területeken 

ingatlanfejlesztést végez, amihez kapcsolódóan szüksége van az említett ingatlan 

területének egy részére parkolóhelyek kialakítása céljából.  

3. Bérbeadóbérbe ad, Bérlőbérbe vesz a Bérbeadó tulajdonát képező, az1. pontban megjelölt 

ingatlanból 309 m
2
 területet 10 db parkolóhely kialakítása céljából (Bérlemény).  

4. Jelen bérleti szerződés 2021. január 1-jétől határozatlan időre szól.  

5. Bérlő a bérlet terület után 10.000.- Ft/parkolóhely/év összesen 100.000 Ft/év (azaz: 

százezer forint/év) tartozik fizetni a Bérbeadó által kiállított számla alapján. Ezen 

túlmenően Bérlő köteles – a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajz szerint 

– a 10 db parkolóhely gyeprácsos kialakítására, a burkolatlan útszakasz szilárd burkolattal 

történő ellátására süllyesztett szegéllyel, aszfalt- vagy térkőburkolattal, illetve a környezet 

növényzettel történő betelepítésére, illetve gyepesítésére.  

5.1. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az éves bérleti díjat tárgyév március hó 31. 

napjáigfizeti meg Bérbeadónak a Bérbeadó által kiadott számla alapján.  

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

késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege 2021. december 31-ig változatlan, ezt 

követően minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta mértékének megfelelően 

módosul. 
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5.4. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy amennyiben a bérleti díj után további 

adófizetési (így különösen, de nem kizárólagosan általános forgalmi adófizetési) 

kötelezettség áll fenn vagy keletkezik, úgy Felek a fentiekben meghatározott bérleti 

díjat bruttó bérleti díjnak tekintik, és ezen az összegen felül egyéb adó, vagy adó 

jellegű fizetési kötelezettség Bérlőt nem terheli. 

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

értékben, a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközben köteles Bérbeadó 

bankszámlájára banki átutalás útján teljesíteni. 

6. Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a szerződés egyoldalú 

nyilatkozattal csak súlyos szerződés-szegés esetén mondható fel. 

6.1. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik: 

6.1.1. Bérbeadó részéről, ha Bérbeadó olyan magatartást tanúsít, amely 

megakadályozza, hogy Bérlő az 5. pontban meghatározott feltételeket teljesíteni 

tudja. Nem minősül súlyos bérbeadói szerződésszegésnek, ha a bérbeadói 

magatartás jogszabályi előíráson, bírósági vagy hatósági rendelkezésen, avagy 

helyi népszavazás döntésén alapszik. 

6.1.2. Bérlő részéről, ha Bérlő  

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

megjelölt határidőben sem tesz eleget,  

- az 5. pontban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.  

6.2. Súlyos szerződésszegés esetén a felmondási idő 15 nap. A súlyos szerződésszegés 

miatti felmondást minden esetben írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben a 

szerződésszerű állapot helyreállítására legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. 

7. Felek megállapodnak, hogy együttműködnek Bérlő ingatlanfejlesztési tevékenységének 

eredményessége érdekében, a célok megvalósulásához szükséges jognyilatkozatokat 

megteszik, eljárásokat lefolytatják és tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a 

célok elérését hátráltatja vagy veszélyezteti. Bérbeadó vállalja, hogy Bérlőnek a 

jogszabályi követelményekhez, valamint az Alsóörsi Önkormányzat településfejlesztési 

terveiben és rendezési tervében meghatározottakhoz képesti fejlesztési, üzemeltetési 

igényeit a lehetőségeihez mérten támogatja. 

8. Bérlő vállalja, hogy a Bérleményt a jó gazda gondosságával használja és gondozza. Bérlő 

felel mindazon esetleges károkért, amelyet szerződésellenes- vagy egyébként jogellenes 

magatartásával akár a Bérbeadónak, akár bármely harmadik személynek okoz. 

9. A bérlet kezdő napjától a Bérleménynek a Bérbeadó részére történővisszaadása napjáig, a 

bérleménnyel összefüggésben felmerülőés a bérlemény használatával, működtetésével, 

karbantartásával kapcsolatos egyéb szükséges költségeket Bérlő köteles viselni. 

10. Jelen szerződés jóváhagyásáról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő 

Testületea../2020. (……..) számú határozatávaldöntött. 

11. Felek rögzítik, hogy magyar honos jogi személyek, s közöttük bérleti szerződés 

megkötését egyik fél részéről sem zárja ki sem jogszabály, sem hatósági határozat. 
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12. Jelen bérleti szerződés alkalmazásában minden értesítés, jognyilatkozat írásban teendő 

meg ajánlott-tértivevényes levél vagy személyes kézbesítés útján a Felek címére. Az 

értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is 

kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik (5.) napon, ha a tértivevény a 

címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, 

„elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. 

Bármilyen értesítés vagy jognyilatkozat a Felek alábbi címeire:  

- a Bérbeadó számára:8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 

- a Bérlő számára:1154 Budapest, Szerencs u. 172.  

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk-nak (2013. évi V. törvény) 

abérletre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

14. Ha a jelen bérleti szerződés bármely pontja érvénytelenné válik, 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. 

15. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán esetlegesen felmerülő jogvitákat elsődlegesen 

egymás közötti tárgyalás útján kívánják rendezni, megegyezés hiányában pedig a 

VeszprémiJárásbíróság, illetve perértéktől függően a Veszprémi Törvényszék 

illetékességét kötik ki. 

16. A Bérlő képviseletében Kis Kitti meghatalmazott jár el teljes jogkörrel a jelen szerződés 

megkötésével kapcsolatosan, mely ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás a jelen 

szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

17. Jelen szerződés 4 (négy) magyar nyelvű példányban készült, egyenként 3 (három) 

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

akaratukkal mindenben megegyezőtsaját kezűleg cégszerűen írják alá. A szerződésből 2-2 

illeti Feleket. 

Alsóörs, 2020. december 
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Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 

……………………………… Aláírás 

 

…………………………… 

……………………………… Név 

 

……………………………. 

……………………………… Lakcím 

 

……………………………. 

 


