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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez 

 

amely létrejött egyrészről:  

Bonyhád Város Önkormányzata, (Adószáma: 15733517-2-17, KSH törzsszám: 15733517-8411-

321-17), 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Tel.: (74)500-200, képviseletében Filóné Ferencz 

Ibolya polgármester, mint bérbeadó tulajdonos (a továbbiakban: bérbeadó) 

 

a BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. (Adószáma: 10701551-2-17, 

Cégjegyzékszáma:17-09-001421), 7150 Bonyhád, Mikes u. 3., Tel.: (74) 451-701, képviseli: Dr. 

Farkas Attila ügyvezető, mint ingatlankezelő, (a továbbiakban: ingatlankezelő), 

 

másrészről:  

és ARM-OPT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7940 Szentlőrinc, Munkácsy 

Mihály u. 10.) Cégjegyzékszám: 02-06-071948, Statisztikai jelzőszám: 219151208-4719-212-02, 

Adószáma: 21915208-2-02, Cégképviseletre jogosult: Armbruszt Zoltán (önálló vezető 

tisztségviselő an: Turai Mária) 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 10. sz. alatti lakos 

gazdálkodó szervezet, mint bérlő (továbbiakban: bérlő) 

  

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1.) Bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonát 

képező és az Ingatlankezelő kezelésében lévő, Bonyhád, Perczel Mór utca 4. sz. Fsz. 1. 

hsz. alatti épületben lévő, összesen 106 m2 alapterületű üzlethelyiséget, valamint Bonyhád, 

Perczel Mór utca 2. szám alatti 17 m2 alapterületű helyiséget raktár céljára.             

 

2.) A szerződő felek jelen szerződést 2022. augusztus 1. napjától kötik határozatlan 

időtartamra. A bérbeadó a bérleményt megtekintett állapotban adja birtokba 2022. 

augusztus 1. napján. Ezen időponttól a bérlőt megilleti a birtoklás és használat joga. 

  

3.) Bérlő 2010. augusztus 1-jétől bérli, illetve használja az ingatlant, jogviszonya az előző bérlő 

után jogutódlás jogcímén 2008. május 15. napjától folyamatos volt. 2008-ban jogelődje 

árverés útján szerezte meg az ingatlant. Bérleti jogviszonya 2014. augusztus 31-én 

megszűnt, azonban az ingatlant azóta is folyamatosan használja, a megállapított bérleti díj 

összegének megfelelő használati díjat havonta megfizeti. 

 

4.) Bérbeadó a bérlemény használatáért 2022. augusztus 1. napjától – 106 m2 üzlethelyiség után 

1.356,- Ft/m2/hó (azaz Egyezerháromszázötvenhat forint), 17 m2 raktárhelyiség után 678,- 

Ft/m2/hó (azaz Hatszázhetvennyolc forint) alapján – jogosult összesen havi 155.262,- Ft/hó 

azaz: Egyszázötvenötezer-kettőszázhatvankettő forint/hó összegű bérleti díjat 

megállapítani, és számla ellenében beszedni. Bérlő köteles a bérbeadó által kiállított számla 

ellenében minden hónap 15. napjáig a bérleti díjat megfizetni. Az üzlethelyiség bérleti díja 

a 2008-ban árverés alapján megállapított összeg 20%-os emelésével került megállapításra 

– figyelemmel arra, hogy a bérleti/használati díj 2008. óta változatlan annak ellenére, hogy 

bérbeadó az infláció mértékével évente megemelhette volna.  

 

5.) A bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó a bérleti díjat évente felülvizsgálhatja, és az 

infláció mértékével megváltoztathatja. 

 

6.) A 4.) pontban meghatározott bérleti díj nem foglalja magában a bérlemény használatával 

járó közüzemi díjakat (társasházi közös költség, fűtés, világítás, víz- és csatornadíj, 

hulladékszállítási díj, stb.) és egyéb költségeket. Ezek a költségek a bérlőt terhelik. 

A szolgáltatókkal a közüzemi szerződések megkötése (NKM Földgázszolgáltató Zrt., Dél-

Kom Kft., E.ON Energiaszolgáltató Kft., MEZŐFÖLDVÍZ Kft., stb.) a bérlő feladata. 

 



2 

 

 

7.) Bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg a havi bérleti díj kétszeresének megfelelő kauciót 

köteles fizetni, amelynek összege 310.524.- Ft (Háromszáztízezer-ötszázhuszonnégy 

forint), amely a bérlet során esetlegesen elmaradó bérleti díjak, illetve a bérleményben 

keletkező károk fedezetéül szolgál. A kaució a bérleti szerződés megszűnésével vissza 

jár. 

 

8.) A bérlő a bérleményt albérletbe vagy használatba másnak nem adhatja. 

 

9.) A bérleményben végzendő tevékenység nem ütközhet jogszabályi előírásba, és nem lehet 

ellentétes a helyiség hasznosításának céljával. Az üzlet működéséhez szükséges 

engedélyeknek a beszerzése a bérlő feladata (pl.: homlokzatra helyezendő logók, 

reklámtábla  felszerelés, működési engedély, telephely engedély, tűz- és villámvédelem, 

érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, stb.) 

 

10.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérleményben szükséges festést, kisebb 

javítási munkákat, igényeinek megfelelő szinten elvégzi, illetve saját költségén elvégezteti. 

Értéknövelő beruházás összege vagy annak egy része előzetes engedély alapján a bérleti 

díjba beszámítható. 

 

 Bérlő tudomásul veszi, hogy az átalakítási, felújítási munkák végzéséhez a Bonyhádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának előzetes engedélye szükséges. Bérlőnek az 

átalakításra, illetve felújításra fordított költségeit számlákkal kell igazolnia. A kiállított 

számlák ellenőrzésére és a teljesítés igazolására (mennyiség, egységár, elvégzett munka) a 

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya jogosult. 

 

11.) A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlemény és a közös helyiségekkel kapcsolatos 

külső- és belső felújítási, karbantartási, pótlási és javítási kötelezettség az ide vonatkozó 

hatályos jogszabályok szerint oszlik meg a bérbeadó és a bérlő között. 

 

12.) A bérlő köteles a környezete rendjéről, tisztításáról és tisztán tartásáról, (téli időszakban az 

üzlet előtti síkosságmentesítésről, hóeltakarításról) gondoskodni.  

 

13.) A bérbeadó kijelenti, bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a tulajdonos az épületre vonatkozó 

vagyonbiztosítással rendelkezik. A bérlő bérleményben elhelyezett, saját tulajdonát képező 

ingóságokra és egyéb értéktárgyakra a vagyonbiztosítást megköti. 

 

14.) A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles a bérleményt az átvételkori állapotnak 

megfelelő műszaki állapotban tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a 

kulcsok átadásával a bérbeadónak visszaadni. 

 

15.) A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha: 

a) a bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított határidőig maradéktalanul nem fizeti meg, 

b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb és lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti, 

c) a bérlő magatartásával vagy a bérleményben végzett tevékenységével a környezetében 

élőket, lakókat és az egyéb bérlők tevékenységét zavarja, az együttélés 

követelményeivel ellentétes, tűrhetetlen magatartást tanúsít, 

d) a bérlő a bérleményt, a közös használatú területeket rongálja, vagy a rendeltetésükkel 

ellentétesen használja. 

e) a bérlő a bérleményt előzetes hozzájáruló engedély nélkül albérletbe adta, és az 

albérletet a bérbeadó felszólítása után sem szünteti meg, 

f) a bérlő nem fizeti meg a bérlemény használatával járó közüzemi díjakat (víz- és 

csatornadíj, szemétszállítás, fűtési díj, áramdíj, stb.) és a társasházi közös költséget. 
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15.) A bérlő a határozatlan időre szóló szerződést bármikor írásban felmondhatja. Ebben az 

esetben a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb 

15 napnál. 

 

16.) A bérbeadó a határozatlan időre kötött szerződést cserehelyiség biztosítása nélkül, és a 14. 

pont (a.-f.) alpontjaiban meghatározott esetek fennállása nélkül is felmondhatja. A 

felmondási idő ebben az esetben 30 napnál rövidebb nem lehet. 

 

17.) Jelen szerződés Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások bérleti díjáról, valamint a 

lakbértámogatás szabályairól szóló 7/2016. (IV.22.) számú helyi rendelete 33.§ (1) 

bekezdése figyelembevételével történt. 

 

18.)     Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások 

bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 7/2016. (IV.22.) számú helyi 

rendelete irányadó. Vitás kérdésekben felek elsősorban az egymás közötti megállapodásra 

törekszenek. Megegyezés hiányában, illetve peres eljárás esetén a Bonyhádi Járásbíróság 

illetékességében állapodnak meg. 

 

19.) Szerződő felek a szerződést elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 

 mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Jelen szerződést - mely öt egyező példányban készült - Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 147/2022. (VII. 27.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Bonyhád, 2022. július 28. 

 

 

---------------------------------------------                     ------------------------------------------- 

       ARM-OPT Betéti Társaság                               ingatlankezelő 

                          Bérlő                                                              BONYCOM Nonprofit Kft. 

     Adószám: 21915208-2-02                                                   Dr. Farkas Attila                    

     Cégjegyzék szám: 02-06-071948                                         ügyvezető 

  

 

 

 

--------------------------------------------- 

tulajdonos 

Bonyhád Város Önkormányzata 

Filóné Ferencz Ibolya 

polgármester 

 

 

 

 

 ------------------------------------------                                   ------------------------------------------                               

                 Jogi ellenjegyző:                                                        Pénzügyi ellenjegyző: 

                 Filczinger Ágnes                                                               Fauszt Józsefné 

                         jegyző                                                                 pénzügyi osztályvezető 

  

 2022. július 28.                                                                   2022. július 28.  

  

 


