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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
R 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. augusztus 29-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testűlet!

Hiv. szam: DV/3665/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány, Sport utca 51.
szám alatti ingatlan bérbeadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a Képviselö-testület 82/2020. CVII. 14. ) és 83/2020. CVII.
14. ) számú határozatai alapján 2 éves, 2022. augusztus 31-ig tartó határozott idötartamú társbérleti
szerzödéseket kötött Szabóné Eszes Erzsébettel, a Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár alkalmazottjával
és Lörinc Zsuzsannával, a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskola pedagógusával
(továbbiakban: Bérlök) a Dunavarsány, Sport utca 51. szám alattí önkormányzati Íngatlan bérlésére
vonatkozóan. A bérleti jogviszony lejáratára tekintettel a Bérlők kérelmet nyújtottak be a Képviselö-
testülethez (1. számú melléklet), amelyben az önkormányzati ingatlan további bérlésének lehetőségét
kérik.

A társbérleti szerzödés jogalapjául szolgáló, az önkormányzati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletérol és elidegenítésükröl szóló 1/2019. (II. 1. ) önkormányzati rendelet 23.§
(1)-(2) bekezdése szerint: " 23. § (1) Munkakör betöltése érdekében, szakember lakhatásának megoldása
céljából Dunavarsány közigazgatási területén működő állami és önkormányzatí köznevelési (óvoda,
általános iskola, alapfokú művészetoktatás) és szociális intézmények, rendvédelmi szervek, továbbá az
Onkormányzat és a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal megfelelö szakemberellátásának
biztosítására önkormányzati bérlakás biztosítható pályázatí eljárás mellőzésével, a Képviselő-testület
egyedi döntésével, annak a szakembernek, akinek alkalmazása az intézményi feladat- és hatáskörök
ellátásához feltétlenül indokolt és szükséges.
(2) Az alkalmazás indokoltságát és szükségességét az (1) bekezdés szerintí intézmény vezetöje irásbeli
ajánlásával igazolja.

Portik-Cseres Éva, a Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár igazgatója, illetve Vas Zoltánné, a
Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskola igazgatója ajelen előterjesztés 2. számú mellékletét
képező leveleikben kérik a Képviselö-testülettől alkalmazottjaik kérelmének kedvező elbírálását és
ezáltal lakhatásuk további biztosítását.

A fentíek alapján továbbra is indokolt és szükséges a kérelmezökkel a társbérleti szerzödések (3-
4. számú melléklet) megkötése. Tekintettel arra, hogy a kérelmezok immár 4 éve bérlik az ingatlant, és
a bérléssel, illetve a munkajukkal kapcsolatban nem merült fel probléma, a társbérleti szerzödéseket 2
éves határozott idötartamrajavaslom megkötni, az ingatlanról készült értékbecslés (5. számú melléklet)
alapján összesen 140. 000 Ft/hó bérleti dijért.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a határozatijavaslatokat elfogadni
szíveskedjen.



Határozati avaslatok:

1. Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselő-testülete
a) saját részéról elfogadja ajelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. swmú

melléklete szerinti társbérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú,
természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos alapterületű
onkormányzatí lakás szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt szobáját
kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó 1094 m2
nagysagú földtcriilctcl közos használatra, az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 23. §-a alapján 2 éves, 2022. szeptember 1-jétől 2024.
augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra, 70. 000, - ft/hó bérleti díjért Szabóné
Eszes Erzsébet részére bérbe adja.

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti bérleti szerződés aláírására és az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) saját részéról elfogadja a jelen határozat meghozatalát segitő előterjesztés 4. számú

melléklete szerintí társbérletí szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú,
természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos alapterületű
önkormányzati lakás szerződés mellékletét képcző alaprajzon megjelölt szobáját
kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó 1094 ni-
nagyságú földterületét közös használatra, az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéröl és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 23. §-a alapján 2 éves, 2022. szeptember 1-jétől 2024.
augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra, 70.000, - Ft/hó bérleti díjért Lőrinc
Zsuzsanna részére bérbe adja.

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti bérleti szerződés aláírására és az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadasa egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzűgyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Mellékletek: 1. számú: Kérelmek

2. számú: Intézményvezetöi levelek
3-4. számú: Társbérleti szerzödések
5. számú; Ertékbecslés

Dunavarsány, 2022. augusztus 25.
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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselő-testűlete
2336 Dunavarsány
KossuthL. u. 18.

KÉRELEM

Alulírott, Szabóné Eszes Erzsébet az alábbi kéréssel fordulok a képviselő-
testület tagjaihoz:

A Dunavarsány Sport u. 51. sz. alatti önkormányzati szolgálati
lakás bérieti szerződése 2022. augusztus 31-i dátummal véget ér.
Annak okán, hogy ezt követően is a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár doigozója leszek, kérem, hogy bérieti szerződésemet

2022. szeptember 1-i dátummal

kezdődően sziveskedjenek meghosszabbítani.

Köszönöm megértésüket és támogatásukat.

Dunavarsány, 2022. június 21.
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Szabóné Eszes Erzsébet



Dunavarsáiiy Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete
2336 Dunavarsány
Kossuth L. u. 18.

KÉRELEM

Alulírott, Lőrinc Zsuzsanna az alábbi kéréssel fordulok a képviselő-testület

tagjaihoz:

A Dunavarsány Sport u. 51. sz. alatti önkormányzati szolgálati lakás
bérieti szerződése 2022. augusztus 31-i dátummal véget ér. Annak okán,
hogy a 2022/2023-as tanévben is a Dunavarsányi Arpád Fejedelem
ÁItalános Iskolában kívánok dolgozni, kérem bérleti szerződésem
meghosszabbítását

2022. szeptember 1 - 2023. augusztus 31. iáőtartamra.

Köszönöm megértésűket és támogatásukat.

Dunavarsány, 2022. június 21

Íyító^- -&utí^^t^'l
Lőrinc Zsuzsanna
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Dunavarsány Viros Onkormányzata
Dunavarsány
Kossuth L. u. 18.
2336

Képvjselo-testület részére

Tisztelt Kípviselő-testület!

Ezúton kérem Onöket - lehetőség szerint - méltányolják kolléganöm, Szabóné Eszes Erzsébet
kérelmét.

Munkatársam 2022. január 1-töl a Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár kötelékében
rendezvényszervezöi illetve konyvtáros munkakörben van foglalkoztatva. Munkáját
hivatásszerűen, nagy prccizitással, odaadással végzi, hiányát nehezen tudnánk pótolni.

Mivel lakhatását nem tudná megoldani itt helyben, exért tisztelettel kérem a K.épviselő-
testület támogatását.

Dunavarsány, 2022. augusztus 23.
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Általános Iskola

2336 Dunavarsány, Arpid u. 12. Telefon: (24) 511-150 Telefon/Pax: (24) 511-151
üundVnWrtHY E-mail: irazpato@arpadsuli. Iiu

Szigetszentmiklősi TaiLkerületi Kozpont, Szervezeti egység kod; PD-2301, OM: 032538

!S'

Dunavarsány Város Onkormányzat
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

IdLí, ^ o3>7. s-.í<S üo.-l/oi 4 e °> ^/ á-o2.^.

Képviseló'-testület

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezüton kérem Önöket, - lehetőség szerint - méltányolják Lőrinc Zsuzsanna

munkatársam kérelmét.

A nagyszerű pedagógus négy éve dolgozik iskolánkban, ahol az egész iskolai
közösség megelégedésével gyakorolja hivatását. A pandémia teremtette nehézségek
idején sem hagyta el közösségünket, hanem még nagyobb bizonyossággal
számíthattunk rá. Szeretnénk, ha ez továbbra is így lenne és intézményünkben

dolgozhatna.

A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Dunavarsány, 2022. július 1.
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3. számú melléklet

TÁRSBERLETI SZERZÖDÉS

amely létrejött egyrészröl:

Dunavarsány Város Onkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18., képviseli: Gergőné
Varga Tünde polgánnester), mint Bérbeadó /a továbbiakban, mint Bérbeadó/, másrészröl:

Szabóné Eszes Erzsébet (születési név: Eszes Erzsébet, anyja neve: Csordás Erzsébet Terézia, szül.
hely, idö: Mezőtur, 1967. 05.28., személyi ig. szám: 065885BE, személyi szám: 2-670528-2549,
lakcím: 2300 Ráckeve, Peregi dunasor 11. ), mint Társbérlő /a továbbiakban, mint Bériő/ között a mai
napon az alábbi feltételek szerint:

1. Bérbeadó a ... , 2022. (VIIL 29. ) számú Képviselő-testületi határozat alapján lakás céljára bérbe
adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Dunavarsány 1981
helyrajzi számú, természetben Dunavarsány, Sport u. 51. sz. alatt található ingatlanon lévő 70
m- hasznos alapterületű önkormányzati lakás jelen szerződés mellékletét képező alaprajzon
me&jelölt szobaját kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz
tartozó 1094 m nagyságú földterületet közös használatra (a továbbiakban: ingatlan).
Bérlö az ingatlant a bérleti szerzödés megkötése elött megtekintette, és azt rendeltetésszerű
használatra alkalmasnak, kifogástalan minöségűnek tartja. Bérbeadó az Íngatlant ajelen szerzödés
szerinti feltételekkel bérbe adja.

2. Bérlö tudomásul veszi, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában társbérlő,
tekintettel arra, hogy Bérbeadó a Dunavarsány, Sport u. 51. sz. alatt található ingatlanon lévö 70
m2 hasznos alapterületű önkormányzati lakásjelen szerzodés mellékletét képezö alaprajzon meg
nem jelölt szobaját kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó
1094 m nagyságú fÖldterületét közös használatra másnak bérbe adja.

3.

4.

6.

7.

Bérbeadó bérbe adja, Bérlö pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt ingatlant,
szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-éig tartó határozott időtartamra.

2022.

Bérlö a ..., 2022. (VIII. 29. ) számú Képviselö-testületi határozat alapján havi 70. 000 Ft bérleti dij
megfízetésére köteles. Bérlő a bérleti dijat tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó által
kiállftott számla alapján.

Az ingatían használatával felmerülö rezsíköltségek a Bérlöt terhelik úgy, hogy azok megfizetésén
a társbérlövel 50-50 %-ban osztoznak. Amennyiben az ingatlannak nincs társbérlöje, úgy az
ingatlan használatával felmerülö összes rezsiköltség a Bérlöt terheli. Bérbeadó a beérkezett
közüzemi számlák alapján kifízetett összegeket továbbszámlázza a Bérlö felé, melyeket a Bérlö
köteles a Bérbeadó részére megfizetni a számlák kézhezvételét követö 5 napon belül.

Amennyiben Bérlő a havonta esedékes bérleti dyat és a ráesö rezsiköltségeket a számlák
kézhezvételét követö 5 napon belill nem egyenlfti ki, úgy a Bérbeadó felszólítását követő 3 napon
belül pótolhatja azt, ellenkező esetben Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a bérleti
szerzödést (rendkívüli felmondás).

Felek egyezöen rögzítik, hogy Bérlö az ingatlant kízárólag lakás céljára használhatja, a bérleti
jogviszony időtartama alatt Bérlö a Bérbeadó irásbeli engedélye nélkül más személynek az
ingatlant albérletbe nem adhatja és az ingatlan használatát másnak át nem engedheti.



8. Bérlo kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan értékét növelő beruházást
csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.

9. Jelen szerzödést - annak idötartama alatt - közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással
leliet megszüntetni.
Rendkívüli felmondást kezdeményezhet a Bérbeadó, ha a Bérlő az ingatlant nem
rendeltetésszerűen használja, az ingatlan állagát veszélyezteti, vagy abban kárt okoz, a bérleti
díjat vagy a rezsiköltségeket nem fizeti, a jelen szerződésben előírt egyéb kötelezettségeit
megszegi, valamint ha megakadályozza a Bérbeadót az ingatlan használatának ellenörzésében.
Rendkívüli felmondási jog illeti meg a Bérlőt abban az esetben, ha a Bérbeadó a bérlemény
rendeltetésszerű használatát nem biztosftja vagy abban a Bériö akadályoztatva van.
A rendkivüli felmondás azomiali hatályú.

10. . Felek egyezöen rögzítik, hogy Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérŐl és elidegenítésükröl
szóló 1/2019. (II. 1. ) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 23. § (5) bekezdése
alapján, ha a Bérlonek a Dunavarsány közigazgatási területén működo állami és önkonnányzati
köznevelési (óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatás) és szociális intézménynél, az
Onkormányzatnál vagy annak intézményénél lévö jogviszonya bármely okból megsziinik, úgy e
feltétel bekövetkezésétől számított hatvanadik napon bérleti szerződése is megszűnik.

11. Bérlö köteles a bérleti jogviszony fennállása alatt az ingatlant az állag sérelme nélkül
rendeltetésszerűen használni, a lakást és a hozzá tartozó kertet a társbérlővel közösen rendesen és
rendszeresen karbantartani, a szokásos és a rendeltetésszerű használattal felmerülő javítási és
kisebb felújítási munkákat saját költségükön elvégezni. Bármilyen egyéb felújitást, átalakítást
csak a Bérbeadóval kötött elözetes írásbeli megállapodás alapján végezhet el.

12. Felek egyezően rögzítik, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlö köteles azonnal
elhagyni a bérleményt, azt ingóságaitól kiüritve, kitakaritott, eredeti állapotában,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó birtokába visszaadni és a Bérbeadótól
semmilyen elhelyezésre igényt nem tarthat, a további elhelyezéséről maga köteles gondoskodni.

13. Szerzödö felek kikötik, hogy Bérbeadó a bérlemény rendeltetésszerű használatát - a Bérlő
szükségtelen háboritása nélkül, elöre egyeztetett időpontban, csak és kizárólag a Bérlö
jelenlétében - ellenörízheti.

14. Bérbeadó hozzájárulását adja, hogy Bérlo tartózkodási hely tekintetében a bériemény címét adja
meg. Bérlö kötelezettséget vállal arra, hogyjelen bérleti szerzödés megszűnésekor az ingatlanból
kijelentkezik.

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a lakások és
helyiségek bérietére, valamint az elidegenítésűkre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény, illetve a Rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen bérleti szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2022. augusztus ...

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tüade dr. SzÜágyi Akos

polgármester jegyző, mint ellenjegyzö
Bérbeadó részéröl

Szabóné Eszes Erzsébet
Bérlö



4. számú melléklet

TÁRSBÉRLETI SZERZÖDÉS

amely létrejött egyrészről:

Dunavarsány Város Onkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18., képviseli: Gergőné
Varga Tünde polgármester), mint Bérbeadó /a továbbiakban, mint Bérbeadó/, másrészről:

Lőrinc Zsuzsanna (anyja neve: Beregszászi Erzsébet, szül. hely, idö: Csetfalva (Ukrajna),
1993. 09. 27., útlevélszám: 401829DE, személyi szám: 2-930927-0335, lakcím: Csetfalva (Ukrajna),
Petőfí út 57. ), mint Társbérlő /a továbbiakban, mint Bérlő/ között a mai napon az alábbi feltételek
szennt:

1. Bérbeadó a ..., 2022. (VIII. 29. ) számú Képviselő-testüÍeti határozat alapján lakás céljára bérbe
adja, Bérlö pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezö Dunavarsány 1981
helyrajzi számú, tennészetben Dunavarsány, Sport u. 51. sz. alatt található ingatlanon lévő 70
m2 hasznos alapterületü önkormányzati lakás jelen szeraődés mellékletét képező alaprajzon
megjelölt szobaját kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz
tartozó 1094 m2 nagyságú foldterületet közös használatra (a továbbiakban: ingatlan).
Bérlő az ingatlant a bérleti szerződés megkötése előtt megtekintette, és azt rendeltetésszerű
használatra alkalmasnak, kifogástalan minöségűnek tartja. Bérbeadó az ingatlant ajelen szerzödés
szerinti feltételekkel bérbe adja.

2. Bérlö tudomásul veszí, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában társbérlö,
tekmtettel arra, hogy Bérbeadó a Dunavarsány, Sport u. 51. sz. alatt található ingatlanon lévő 70
m2 hasznos alapterületű önkormányzati lakás jelen szerzödés mellékletét képezo alaprajzon meg
nem jelölt szobáját kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó
1094 m2 nagyságú foldterületét közös használatra másnak bérbe adja.

3. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt ingatlant, 2022.
szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-éig tartó hatarozott időtartamra.

4. Bérlő a .. .,2022. (VIII. 29. ) számú Képviselő-testületi határozat alapján havi 70.000 Ft bérleti dij
megfizetésére köteles. Bérlő a bérleti dijat tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó által
kiállított számla alapján.

5. Az ingatlan használatával felmerülő rezsiköltségek a Bérlöt terhelik úgy, hogy azok megfizetésén
a társbérlővel 50-50 %-ban osztoznak. Amennyiben az ingatlaimak nincs társbérlője, úgy az
ingatlan használatával felmerülö összes rezsiköltség a Bérlöt terheli. Bérbeadó a beérkezett
közüzemi számlak alapján kifizetett összegeket továbbszámlázza a Bérlö felé, melyeket a Bérlő
köteles a Bérbeadó részére megfizetni a számlák kézhezvételét követö 5 napon belül.

6. Amennyiben Bérlö a havonta esedékes bérleti díjat és a ráesö rezsiköltségeket a számlák
kézhezvételét követö 5 napon belül nem egyenlíti ki, úgy a Bérbeadó felszólítását követő 3 napon
belűl pótolhatja azt, ellenkezö esetben Bérbeadójogosult azonnali hatállyal felmondani a bérleti
szerzödést (rendkívüli felmondás).

7. Felek egyezően rögzítik, hogy Bérlő az ingatlant kizárólag lakás céljára használhatja, a bérieti
jogviszony időtartama alatt Bérlő a Bérbeadó irásbeli engedélye nélkül más személynek az
ingatlant albérletbe nem adhatja és az ingatlan használatát másnak át nem engedheti.



8. Bérlö kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan értékét növelö beruházást
csak a Bérbeadó elözetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.

9. Jelen szerződést - annak idötartama alatt - közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással
lehet megszüntetni.
Rendkivüli felmondást kezdeményezhet a Bérbeadó, ha a Bérlő az ingatlant nem
rendeltetésszerüen használja, az ingatlan állagát veszélyeztetí, vagy abban kárt okoz, a bérieti
díjat vagy a rezsiköltségeket nem fízetí, a jelen szerzödésben előírt egyéb kötelezettségeit
megszegi, valamint ha megakadályozza a Bérbeadót az ingatlan használatának ellenőrzésében.
Rendkívüli felmondási jog illeti meg a Bérlőt abban az esetben, ha a Bérbeadó a bérlemény
rendeltetésszerii használatát nem biztosítja vagy abban a Bérlö akadályoztatva van.
A rendkivüli felmondás azoimali hatályú.

10. Felek egyezöen rögzítik, hogy Dunavarsány Város Onkormányzata ICépviselö-testületének az
öiikormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyíségek bérletéröl és elidegenítésükröl
szóló 1/2019. (II. 1. ) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 23. § (5) bekezdése
alapján, ha a Bérlönek a Dunavarsány közigazgatási területén müködö állami és Önkormányzati
köznevelési (óvoda, általános iskola, alapfokú müvészetoktatás) és szociális intézménynél, az
Onkormányzatnál vagy annak intézményénél lévő jogviszonya bármely okból megszűnik, úgy e
feltétel bekövetkezésétöl számított hatvanadik napon bérleti szerzödése is megszünik.

11. Bérlő köteles a bérleti jogviszony fennállása alatt az ingatlant az állag sérelme nélkűl
rendeltetésszerüen használni, a lakást és a hozzá tartozó kertet a társbérlövel közösen rendesen és
rendszeresen karbantartani, a szokásos és a rendeltetésszerű használattal felmerülő javitási és
kisebb felújitási munkákat saját költségukön elvégezni. Bármilyen egyéb felújítást, átalakitást
csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet el.

12. Felek egyezően rögzitik, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlő köteles azonnal
elhagyni a bérleményt, azt ingóságaitól kiűritve, kitakaritott, eredeti állapotában,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó birtokába visszaadni és a Bérbeadótól
semmilyen elhelyezésre igényt nem tarthat, a további elhelyezéséről maga köteles gondoskodni.

13. Szerzödő felek kikötik, hogy Bérbeadó a bérlemény rendeltetésszerű használatát - a Bérlő
szükségtelen háboritása nélkül, előre egyeztetett időpontban, csak és kizárólag a Bérlo
jelenlétében - ellenörizheti.

14. Bérbeadó hozzájárulását adja, hogy Bérló tartózkodási hely tekintetében a bérlemény cfmét adja
meg. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogyjelen bérleti szerződés megszűnésekor az ingatlanból
kijelentkezik.

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a lakások és
helyiségek bérietére, valamint az elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVHI. törvény, illetve a Rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen bérleti szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2022. augusztus ...

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos

polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö
Bérbeadó részéről

Lőrinc Zsuzsanna
Bérlö
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GLOBE LAND GOLD
1111 Budapest, Bertalan Lajos u 22

e<: gtobelandkft@gmail. com <. :+36 20 9420 715

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

Dunavarsány
Sport u. 51.
Hrsz. : 1981

ALATTI
Ingatlanról

Készült: Szigetszentmiklós, 2022. augusztus 9.

Az értékbecslés 90 napig érvényes!
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Dunavarsány Onkormányzata megbízást adott cégünk a Globe Land Gold
Ingatlanforgalmazó Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22. ) részére, hogy
ingatlanforgalmi értékbecslést készítsen a 2336 Dunavarsány, Sport utca 51 . szám
alatti, 1981 helyrajzi számú ingatlanról. Célunk az ingatlan bérleti díjának
meghatározása.

Ertékjavaslatunk a következő:

Dunavarsány
Sport u.51.
Hrsz. : 1981

ALATTI
Ingatlan

az alábbi havi bérleti díjon adható ki, rezsiköltségek nélkül:

140. 000, - Ft / hó
Azaz

Száznegyvenezer
Forint per hó.

Szigetszentmiklós, 2022. augusztus 9.

HOHL LÁSZLÖ
Ny. sz. : 2001/598.

Ingatlanvagyon-értékelő



Aláíró lap

Dunavarsány
Sport u. 51.
Hrsz. : 1981

ALATTI

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉHEZ.

Dunavarsány Város
ÖNKORMÁNYZATA
megbízó

GLOBE LAND GOLD KFT.
HOHL LÁSZLÓ
Ny. sz. :2001/598
Ingatlanvagyon-értékelö

Szigetszentmiklós, 2022. augusztus 9.



Megbízás

Hivatalos megbízás alapján a GLOBE LAND GOLD Kft.
(1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22. )

elvégezte az alábbi ingatlan értékbecslését:

Dunavarsány
Sport u.51.
Hrsz. : 1981

Az értékbecslés célja

Az értékelés célja megállapítani az ingatlan piaci alapú bérleti díjának értékét.

A megbízás tárgya

A megbízás kizárólag a helyrajzilag megjelölt ingatlanon található 70 m2 -es
önálló lakóépület és a hozzá tartozó 1094 m2 -es földterület bérbe
adhatóságára vonatkozik. Célunk az adott ingatlan havi bérleti díjának
maghatározása.

Adatszolgáltatások

Az értékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
bocsátotta az ingatlan:

. 2022. 07. 20. keltü nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolatát,

. szabályozási térképét.

Szakértői módszerek

A rendelkezésünkre álló irat-, és tervanyagok tanulmányozását megelőzően,
2022-07-23 -an helyszíni szemlét tartottunk.

A helyszíni szemlén állapotrögzítő fotókat készítettünk az ingatlanról és annak
kömyezetéről.

Az értékelést az általános nemzetközi gyakorlatnak megfelelően helyszíni
állapotellenőrzés alapján készítettük el. Feltárásokat, méréseket nem végeztünk,
ez nem képezte megbízásunk tárgyát.



Altalános leírás

Az ingatlan Dunavarsány településen a Sport utca 51. szám alatt található.

Könnyedén megközelíthető az 51-es főútról. A kömyező utcák aszfalt

burkolatúak. Lakóházas övezetben fekszik, kömyezetében családi házakkal. A

településrészen a teljes közmű kiépített. Tömegközlekedési eszköz megállója

gyalog 5-10 percen belül elérhető.

A becslés tárgyát képező lakóház összesen 70 m2 térmértékü. Földszintes

kialakítású. Minimum 30 éve épült, hagyományos technológiával, sávalapra, tégla

falazattal, fafodémmel. Tetőszerkezete fa szerkezetü, cserépfedéssel. Külső-,

belső nyílászárói műanyag szerkezetüek. Helyiségei: konyha, spejz, 2 szoba,

nappali, fürdőszoba + wc. Padlóburkolata kőlap és laminált lap. A fíítés és meleg

víz ellátását kombi gázcirkó biztosítja, altematív fíítési lehetőségként kandalló is

rendelkezésre áll. A ház 4 éve teljes felújításon esett át. Jelenleg újszerű

állapotban van. Az épülethez 1094 m telekrész tartozik, mely szabályos formájú,

síkfelületű, füves / fás / bokros felületü, kerítéssel körbekerített.

Közmu helyzet:

Vízellátás:

Aramellátás:

Gázellátás:

közhálózatról mérövel

közhálózatról mérövel

közhálózatról mérővel



Ertékbecslés

Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése

A rendelkezésünkre bocsátott, 2022. 07. 20. keltíí tulajdoni lap másolat a
következő alapadatokat tanúsítja:

Az ingatlan helyrajzi száma:

Alapteriilete:

1981

1094 m2

A vizsgált lakás alapteriilete: 70 m2

Müvelési ága: Kivett lakóház, udvar

Bejegyzett tulajdonosa:

Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonba adás
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. ) 1/1 arányban

Terhek:

AT, ingatlan tulajdoni lapjának III. pontja szerint.

Az ingatlan értékmódosító tényezői

Ertékcsökkentő tényező:
. - kínálati ár, műszaki állapot

Ertéknövelő tényező:
. - lokáció



Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés

A píaci bérleti díj meghatárowsa: Osszehasonlító elemzésen alapuló értékelés
konkrét és ismert bérbeadási ügyletek, illetve kínálati áraknak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

(l. Ingatlanok kiválasztása, 2. Fajlagos alapérték meghatározás, S. Ertékmódositó tényezök
elemzése, 4. Végsö érték számitás)

Osszehasonlító adatok:

Helyszín Funkció Telek Ep. Piaci ár

nr m'

Szi ethalom, Szabadkai u. Családi ház 1440 50
Dunavarsán N ati Ik . Családiház 210 51

Dunavarsán kertváros Társasház na. 40

Atla os fa'la os ala ár Ft

ezer

Ft/hó

75
200
98

Fajlagos Allapot

ár Ft/m2

közepes

3 922 felújított
2 450 újszerü

2624

Korrekciós tényezők:
Kinálati ár miatt: - 10 %

Műszaki állapot miatt: - 25 %

Elhelyezkedése miatt: + 10 %
2= -25 %; 2. 624, - Ft/m2 * 0, 75= 1. 968, - Ft/m2
Módosított, kerekített fajlagos alapérték: 2. 000, - FVm2

Piaci alapú forgalmi érték:

Dunavarsányban a hasonló tulajdonságokkal
rendelkező lakó ingatlanok fajlagos havi bérleti díja 2. 000, - Ft/m

Lakóház bérieti díja: 70 m2 x 2. 000, - Ft/m2 = 140. 000, - Ft

Piaci alapú bérleti díj mértéke:
140.000,- Ft/hó



Az ingatlan értékbecslés módja

Jelen ingatlan értékbecslés az összehasonlító adatok alapján történt.

Az ingatlan értékbecslésének összesítése

Az ingatlanpiacon j elenleg a megnövekedett forgalom mellett kínálati piac alakult
ki, ezért az óvatos becslés elvét követtük.

Ennek megfelelően a

Dunavarsány
Sport u.51.
Hrsz. : 1981
ALATTI
Ingatlan

az alábbi havi bérleti díjon adható ki, rezsiköltségek nélkűl:

140.000, - Ft/hó
Azaz

Száznegyvenezer
Forint /hó.

HOHL LÁSZLÖ
Ny. sz. : 2001/598.
Ingatlanvagyon-értékelö

Szigetszentmiklós, 2022. augusztus 9.
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Külso otók
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Belsö otók
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Nem títeles tulajdoni lap Nem títeles tulaj dom lap
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Ncfll b itefcj s tulajdaü i lap - Szeafle másohl

lufcgmáslés szm: 3000S/75153/2022

2022. 01. 20

DUNAVAESÁNY

Balterülat 1981 helyrajzi szám

2336 DÜNAVARSANY 3pmt utca 51.

1- A.-E ing-atj-an. sdatai ;
alréazlet adatok

rnflvelési ág/kivett jBegnevezéa^

Szektor 53
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terüiet kat-t-jöv. a,
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Kiwett lakóhi^, udvar Ű

U. BÉSZ

1. tulajctoni. hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idŐ : 31384/1991. 03. 20
jogcini) tulajdonba actáa

jogálláa i tulajctonos
név; DUNAVARSBNr VÁROS ÖNKORMBNYZATA

cín! 2336 DUNAVARSAHY KosaLtth Lajoa utca 18
fcorzaazájn: 15393137

m. ttÉsz

2. bajegy^ő határozafc, érkezéB-i. ictöi 54532/2/2Ü11 .Ű8 .26

1094 0.

adatok

kat. jöu
ni2 k. fill

^'
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Önálló Bziwegea bejegyzée a 1981 és 1982 hrsz ingatia^^ji^szevonáaával területe lÜ94ni2-re
.változott, niúveléai ág> beépi. tttlenr 01 lakóhíz éa t^l^^^.aválta-zott.^

Ez a tula.jdoni lap kaz igazg-at ás-L hat^^^i |^. járás céi jából került kiadásra. Máara nem
haaználható.
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