
A 150/2022. (VI. 29.) határozattal elfogadott bérleti szerződés 

 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS 

 
Mely létrejött egyrészről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – 
székhely: 2422 Mezőfalva, Kinizsi utca 44., adószám: 15727165-2-07, képviseli Márok 
Csaba polgármester – mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről REMALAU 
Nonprofit Közhasznú Kft. – székhely: 2400 Dunaújváros, Babits M. u. 1. 2/2., adószám: 
14816884-1-07, képviseli: Juhászné Bokor Brigitta - mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Bérbeadó bérbe adja  a …/2022. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat  alapján, a Bérlő 
pedig bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező Mezőfalva, Semmelweis utca 7. és  9. sz. 
alatti önkormányzati ingatlanait mini bölcsődei tevékenység folytatása céljából. 
 
2. A bérleti szerződés  határozott időtartamra, 2022. szeptember 1-2023. augusztus 31-ig 
szól. 
 
3. A bérbe adott ingatlanok nagysága összesen 146 m2, amelyhez udvar is tartozik.        
Komfortfokozata: összkomfortos.  
 
4. A bérleti díj mértéke a szerződéskötés időpontjában 305.-Ft/hó/m2, azaz: 44.530.- Ft, azaz 
Negyvennégyezer-ötszázharminc forint. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj 
megállapításának joga a Bérbeadót illeti meg, aki a bérleti díjat a piaci díj 
figyelembevételével állapítja meg.  
 
5. A Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján, a rajta szereplő fizetési 
határidőig köteles azt megfizetni. 
 
6.  Bérlő köteles az áram-, gáz-, víz-, csatornaszolgáltatásra, valamint a hulladékszállításra a         
szolgáltatókkal közvetlenül szerződést kötni és a terheket viselni, illetve megfizetni.  
 
7. Az 5-6. pontban foglalt fizetési kötelezettség elmulasztása a 9. pontban meghatározott 
felmondást vonja maga után. 
 
8. Az 1. pontban jelzett ingatlanok átalakítása és felújítása a Bérbeadó hozzájárulásával 
történhet, külön megállapodás alapján, melyben felek az elszámolás módjáról is 
megállapodnak. 
 
9. A Bérbeadó a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 25. és 26. §-a alapján a szerződést 
írásban felmondhatja, ha 
 

 a Bérlő az 4-5. pont szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
 a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti,  
 a Bérlő a Bérbeadóval, vagy az ingatlannal szomszédos lakókkal szemben az 

együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást 
tanúsít,  

 a Bérlő az ingatlant rongálja, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja, 
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10.  A Bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, berendezéseiben keletkezett 
hibák megszüntetéséről. 
          
11. A Bérlő  az ingatlanok bérletének lejáratakor külön felszólítás nélkül, mindennemű 
elhelyezési, térítési igény nélkül az ingatlanokat köteles kiüríteni és a Bérbeadónak  tisztán, a 
falakat fehérre festetten, lakás rendeltetésszerű használatára alkalmas módon visszaadni.  
 
12. Felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni.  
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 
 
 
Mezőfalva, 2022. július ……….. 
 
 
 
 
          Márok Csaba                                                 Juhászné Bokor Brigitta                             
polgármester, mint Bérbeadó                                                                 Bérlő  
 
                                                                                         
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
 
Név: ........................................................  Név: …………………………………. 
 
Lakcím: ...................................................  Lakcím: ………………………………      
 
Aláírás: …………………………………                 Aláírás: ………………………………. 


