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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/5796/2021. Tárgy: Javaslat a Kossuth Lajos utca 35. szám alatti ingatlanon található épület
bérleti szerződésének megszüntetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 89/2018. (VI. 12. ) számú határozata alapján az Onkormányzat bérleti szerződést (1. számú
mellékleí) kötött a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel a Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. szám alatti, 680
helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő 32 nm alapteriiletű épületre és a hozzá tartozó 260 nm nagyságú telekrészre.

A tárgyi ingatlanon az Arpád Fejedelem Altalános Iskola alsós tagozatának épületei helyezkednek el, melyek -
tekintettel a város dinamikus fejlödésére - bővítésre kerülnek egy konténerépülettel, mely újabb négy tanteremnek ad
helyet. Az épület elhelyezéséhez és a megfelelö méretű udvar biztosításához szükséges a 32 nm alapterilletű ház,
továbbá egy melléképület elbontása.

A fentebb leirt célok megvalósításához a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel megkötött bérleti szerzödést
2021. május 31. dátummal megszüntetni szükséges.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján, a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 2018. június
13-án kötött, a Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. szám alatti 32 nm alapterületű épűletre és a hozzá
tartozó 260 nm nagyságú ingatlanrész bérlésére vonatkozó bérleti szerződést 2021. május 31-ei hatállyal
közös megegyezéssel megszüntetem;

b) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti bérleti szerződés
megszüntetést aláirom, a további szükséges intézkedést megteszem.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és muszaki osztályvezető

Mellékletek: I. melléklet: bérleti szerződés

2. melléklet: bérleti szerzödés megszüntetés

Dunavarsány, 2021. május 26.
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BERLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrésa'61
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11. A bérleti jogviszony megszunésekor a Bérlő a bérleményt tiszta, rendeltetésszerű használatra
!i11fnlmas, legalább az átvéteUcor feimálló allapotbm Icöteles a Bérbeadónak visszaadni. Az
mgatlannak a Bérbeadó részére történö átaáásakor jegfzőkönyvet kell felvenni, amelyben
rögzfteni kell, az ingatlan műszaki állapotára és rendeltetésszerű használatra, alkalmasságára
vonatkozó megáUapításofcat. Az átadás-átvételkor annak berendezéseiröl és egyéb felszerelési
tárgyairól leltárt kell fdvenm és össze keU hasonlítani a bérbeadáskor készult leltárral.

12. A felek a jelen siserződésből szánnazó vitáikat elsösm-ban békés úton klsérlik meg rendezni. A
szeraödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az ir&nyadóak.

Jelen szerződést, amely egyinással nundenben megegyezö 6 példányban készült, a szerződő felek
elolvasták, megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezot, DuDavarsány Város
ÖDlconnáDyzata Képviselö-testületéaek 89/2018. (VI. 12.) számú határozatában foglaltaknalc
megfelelőenjóvfliagyólag al&brták.

Dunavarsány, 2018. júmus 13.
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'DunaVanányVíros Onkormányzata

Gergéné Varga Tfinde dr. Szüígyi Akos
polgfonester jegyzö, mint ellenjegyzö

Bérbeadó
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Dunavarsányi Várotgazdálkodási Kft.
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BÉRLETI SZERZÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE

mely létrejött egyrészröl

Dunavarsány Város Onkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18., képviseli: Gergöné
Varga Tünde polgármester), mint Bérbeadó /a továbbiakban, mint Bérbeadó/, másrészrol:

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. képviseli: Acs Sándor
ügyvezető), mint Bérlő /a továbbiakban, mint Bérlö/ között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerzödö felek kölcsönösen megállapítják, hogy közöttük 2018. június 13-án bérleti szerződés
jött létre a Dunavarsány 680 helyrajzi számú, temiészetben Kossuth Lajos utca 35. szám alatt
található 32 nm alapteriiletű épületre, valamint 260 nm telekterületre vonatkozóan.

2. Szerzödö felek kölcsönösen megállapodnakjelen szerzödés aláírásával abban - figyelemmel a
közös megegyezésre -, hogy a közöttük a jelen szerzödés 1. pontja szerint rögzített, 2018.
június 13-án bérleti szerzÖdésben foglalt Dunavarsány 680 helyrajzi számú, Kossuth Lajos
utca 35. szám alatt található 32 nm alapterületű épület, valamint 260 nm telekterület
bérbeadására létrejött bérleti szerzödést 2021. május 31. napjával megszüntetik.

3. Szerzödő felek jelen szerződés megszüntetésre tekintettel kölcsönösen kijelentik, hogy a
szerződés I. pontjábankörülírt szerződést2021. május 31. napjával megszíintnek tekintik.

4. Felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pont szerinti bérleti szerzödés 11. pontja szerint a bérleti
jogviszony megszünésekor a Bérlö köteles azonnal elhagyni a bérleményt, azt ingóságaitól
kiűritve, kitakaritott, eredeti allapotában, átadás-átvételi jegyzökönyvvel a Bérbeadó
birtokába visszaadni.

5. Szerződö felek kijelentik, hogy a Bériő az ingatlan május havi bérleti díját a Bérbeadó által
kiállított számla alapján hiánytalanul megfizeti, mig az ingatlan használatával felmerülő
rezsiköltségek tekintetében tartozása nem áll fenn. Szerzödö felek kijelentik, hogy a fenti
bérleti díj fizetési kötelezettségen túl a jelen szerzödés megszüntetéséböl eredöen sem
jelenben, semjövöben megtéritési igényük nincs.

6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Szerződö felek jelen szerződést elolvasták, a benne foglaltakat megértették, és mmt akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai naponjóváhagyólag aláirták.

Dunavarsány, 2021. majus ...

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos

polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Bérbeadó részéröl

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Acs Sándor

ügyvezetö
Bérlö


