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FELÉPÍTMÉNY ÉS TERÜLET 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről:  

 

Kaposmérő Község Önkormányzata (7521 Kaposmérő, Hunyadi u.13., törzsszám: 397625000, MÁK 

törzskönyvi azonosító szám: 397625, KSH statisztikai számjele: 15397627-8411-321-14, képv: Prukner 

Gábor polgármester) – magyar önkormányzat -, mint Bérbe adó (továbbiakban: Bérbe adó), 

 

másrészről: 

 

………………………….. (…………………………………., adószám: …………………………., 

cégjegyzék szám: ……………………………..., számlaszám: ……………………………..., képviseli: 

………………………………….. ügyvezető)  

 - magyar cég - mint Bérbe vevő (a továbbiakban: Bérbe vevő)  

 

 

(együttesen: Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen : 

 
A TERÜLETBÉRLET TÁRGYA 

 

A bérbeadó bérbe adja vállalkozási tevékenység céljára a kizárólagos tulajdonát képező Kaposmérő 

040/23 hrsz. alatt nyilvántartott 4030 m2 alapterületű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan és az 

azon lévő 1330 m2 alapterületű Hűtőház felépítmény (más célú hasznosítása engedélyezett), amit 

a bérlő teljes egészébe bérbe vesz. 

 
BÉRLET ÖSSZEGE, ANNAK ESEDÉKESSÉGE 

 

1. A felek jelen bérleti szerződést határozott időre – 5 évre - kötik, és tudomásul veszik, hogy a bérleti 

szerződés a határozott idő utolsó napján minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik. A 

szerződés hatályának kezdete: 2022 év ….. hó ………. napja, vége: 2027 év 02. hó 07. napja 

 

2. A Kaposmérő 040/23. hrsz.-ú ingatlan bérleti díját a Bérbe adó pályáztatást követően Kaposmérő 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban hagyta jóvá. (………./2022. (……….) 

Kt. határozat). 

 

3. A Felépítmény bekerülési értéke: 310 Millió Ft. A Felek elfogadják, hogy a bekerülési értéket 

alapul véve és a pályázatra adott legkedvezőbb ajánlat alapján, az ott meghatározott szempontok 

szerint kerül meghatározásra a bérleti díj éves összege. 
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4. A szerződő felek a bérleti díjat évenkénti bontásban az alábbi összegben határozzák meg: 

2022:  ……………..- Ft + ÁFA, azaz …………………. forint + ÁFA.  

2023:  ……………..- Ft + ÁFA, azaz …………………. forint + ÁFA.  

2024:  ……………..- Ft + ÁFA, azaz …………………. forint + ÁFA.  
2025:  ……………..- Ft + ÁFA, azaz …………………. forint + ÁFA.  
2026:  ……………..- Ft + ÁFA, azaz …………………. forint + ÁFA.  

2027:  ……………..- Ft + ÁFA, azaz …………………. forint + ÁFA.  
 

5. A 3. pont szerinti a 2022 évi bérleti díjat azaz: ……………….- Ft + ÁFA - ot – mint első 

alkalommal fizetendő bérleti díjat - a bérlő köteles jelen szerződés aláírásától számított 15 napon 

belül a bérbeadó részére átutalni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén jelen szerződés hatályát 

veszti. 

 

6. A 4. pontban írt díj befizetésével az első év bérleti díja teljes egészében befizetettnek tekintendő. A 

következő bérleti díj befizetése jelen szerződés aláírásától számítva 1 év múlva esedékes. 

 

7. Az. 5 pont alapján az első befizetést követően a bérlő a bérleti díjat – számla ellenében – havonta 

számla ellenében, minden hó 15. napjáig fizeti meg a bérbeadónak – átutalás útján – a bérbeadó 

által megjelölt bankszámlára.  

 

 
AZ INGATLAN HASZNÁLATA, KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK VISELÉSE 

 

8. A bérlő a bérelt területet saját veszélyére és felelősségére használja. A bérlő az 1. pontban megjelölt 

időtartam alatt köteles gondoskodni a bérelt terület tisztántartásáról és gondozásáról. Amennyiben 

e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt bérbeadó a bérlő költségére jogosult elvégeztetni. 

 

9. A Bérbe vevő vállalja, hogy az 1. pontban szereplő ingatlanon folytatni kívánt tevékenységet annak 

megkezdésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a Bérbe adót. 

 

10. A Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy köteles tájékoztatni az 1. pontban szereplő ingatlanon 

megvalósított bárminemű fejlesztésről, műszaki változásról, építésről (továbbiakban: fejlesztés) a 

Bérbe adót. A fejlesztésről küldött dokumentumot a Felek vállalják, hogy jelen szerződéshez 

csatolva kezelik.   

 

11. A Bérbe adó vállalja, hogy az 1. pontban szereplő ingatlanon tervezett, illetve végrehajtott 

fejlesztést a saját költségén a Bérbe vevő írásos megrendelése alapján hajtja végre. 

 

12. A Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a jelen területbérleti szerződés megszűnésével a fejlesztése 

ellenértéke növeli az ingatlan bekerülési értékét. 

 

13. A Bérlő az alábbi műszaki paraméterek mellett, az általa megtekintett állapotban – tart igényt az az 

1. pontban szereplő felépítményre: 
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Eredeti tervek szerint egy zöldség és gyümölcs válogató, csomagoló és hűtve tároló épület 

megvalósítását tervezte az önkormányzat, mely beruházás kapcsán, a funkcióhoz kapcsolódóan 

egy termelői piacnak is helyet ad ugyanitt. A két létesítményt elkülönítve, egymástól független 

működéssel kellett kialakítani. A hozzávetőlegesen 50 x 25 m-es épületnek mintegy 10-15%-át 

foglalja el a nyitott, de fedett piactér, a többi, részlegesen kétszinten hasznosuló alapterület a 

technológiát, az üzemi, üzemeltetési, szociális és adminisztrációs helyiségeket foglalja magába. 

A szeparáló és csomagolótér kialakítása úgy történt, hogy az egyes fázisokban a termények a három 

elkülönített hűtőtérbe betárolhatóak.  kialakításra került egy raktárhelyiség a csomagolóanyagok 

tárolására is.  

A dolgozók fekete-fehér rendszerű öltözője, pihenő és étkező helyisége az előírt és szükséges 

módon kapcsolódik a munkatérhez. Ezen túl, független használatú wc csoport létesült a külső 

érkezőknek, ki- és beszállítóknak, egyéb látogatóknak. A szociális blokk a csarnok kétszintes 

blokkjának földszintjére került, míg az emeletre irodák, tárgyaló helyiségek és a szükséges 

vizesblokk ( teakonyha, wc ) került elhelyezésre. A nyitott, fedett piactér rendelkezik önálló wc 

csoporttal, melyben akadálymentes wc is lett kialakítva. A standos, asztalos árusításon túl készüljön 

egy kiépített árusítótér is, a kiegészítő termékek esetleges értékesítésére. A csomagoló és 

hűtvetároló épület, valamint a piactér is rendelkezik a szükséges számú parkolóval és a feltöltést, 

valamint az elszállítást biztosító burkolt felülettel. 

 

Beépítési adatok: 

- Beépített alapterület 1330,4 m2 

- Telek terület: 4030,0 m2 

- Burkolt terület: 300,0 m2 

- Beépítési %: 33,0 % 

- Padlóvonal: +0,00 m 

- Építménymagasság : 7,50 m 

- Ereszmagasságok : 7,40 m 

- Csatlakozó terepszint: - 0,10 m 

 

Szerkezeti adatok: 

A csarnok 24m fesztávú,10 keretállásos, egymáshoz képest 6,0 m keretállás távolságú melegen 

hengerelt acél oszlopokból és rácsos főtartókból készül. Az oszlopok vállmagassága 7,4m, a 

taréjmagasság közel 11m. Az oszlopokat a keretvállakban végig vitt zártszelvény hosszkötők 

merevíti, így biztosítva a keretállásra merőleges merevséget. A csarnok szimmetria tengelyében 1 

db merevítéses mezőt kellett kialakítani köracél hosszkötőkkel. A tetősíkban köracél szélrácsok és 

nyomórudak biztosítják az építés közbeni megtámasztást és a végleges globális stabilitást. Ugyan 

ezt a célt szolgálják a taréjban végig vezetett hosszkötések is. A főtartó 2 db-ban, hegesztett 

kivitelben, a taréjnál csavarozott kapcsolattal, a többi szelvények kapcsolatai csavarozott kivitelben 

készülnek, a könnyebb szállíthatóság és a szerelés érdekében. A tetősíkban az 1,2-1,3 m-ként Z200 

acél szelemenezés támasztja alá az acél trapézlemez burkolatot. Az emeleti részt pontonként, 

vasbeton pillérekkel alátámasztott, monolit vasbeton lemez támasztja meg. A lemez és az acél 

vázszerkezet egybeépítendő, így biztosítva annak globális merevségét, a lemez tárcsahatása miatt. 

 

14. A Bérlő az alábbi közműkapacitások mellett, az általa megtekintett állapotban – tart igényt az az 1. 

pontban szereplő ingatlanra: 

- gáz lecsatlakozás kiépítve 

-  
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- 3 x 100 A  - villamos energia lecsatlakozás kiépítése 

- szennyvíz csatlakozás 

- ivóvíz csatlakozás 

 

A Bérbe adó vállalja, hogy a további kapacitások bővítése a saját költségén valósítja meg a Bérbe 

vevő írásos megrendelése alapján 
 

AZ INGATLAN ÁLLAPOTA, SZAVATOSSÁG 
 

 

15. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a 

jelen bérleti szerződés megkötését korlátozná, vagy akadályozná.  

 

16. Az ingatlanon a Bérbe adó javára jelzálog került bejegyzésre………………….. Ft összegben, mely 

tekintetében a Bérbe adó vállalja, hogy a bérleti szerződés lejártáig a hitelt visszafizeti. A Bérbe 

adó vállalja, hogy a hitel visszafizetést követően a jelzálogjogot törli az ingatlanról. 

 

17. A Bérbe adó kijelenti és szavatolja, hogy más személyeknek az Ingatlannal kapcsolatban követelése 

vagy igénye nincs, továbbá az adásvétel tárgya ingatlant gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy 

egyéb szervezet nem jelölte meg és nem használja székhelyeként, telephelyeként vagy 

fióktelepeként. 

 

18. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden költség és illeték vevőt terheli. 

 

 
ÉRTESÍTÉS, KAPCSOLATTARTÁS 

 

19. Jelen szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartók: 

 
19.1  Bérbe adó részéről:  
 név: dr. Mészáros Renáta  
 tel: +36704596261   

 e-mail: kaposmero@kapos-net.hu 
 

19.2  Bérbe vevő részéről:  
név:  

 tel:   
 email:   
 

 
ELJÁRÁS ÉRVÉNYTELENSÉG ESETÉN 

20. Jelen szerződést vagy annak egyes rendelkezéseit érintő értelmezési viták esetén az érintett 

rendelkezést akként kell értelmezni, hogy az a Szerződő Felek szerződéskötéskori egybehangzó 

akaratának megfelelően alkalmazható legyen.  
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21. Abban az esetben, ha a szerződés szövegében szabályozási hiány mutatkozik, ez a későbbiek során 

merül fel, vagy a szerződés rendelkezései érvénytelenek, a Szerződő Felek kötelesek arra, hogy az 

adott rendelkezést érvényesen úgy módosítsák, illetve a szerződés olyan új rendelkezéssel 

egészítsék ki, amely a szerződéssel eredetileg megcélzott gazdasági eredmény eléréshez szükséges. 

Ennek megfelelően a bérleti szerződés egyes kikötéseinek érvénytelensége nem okozza az egész 

szerződés érvénytelenségét. 

 
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

22. Jelen szerződést a Felek egyoldalúan, rendes felmondással (Ptk. 6: 339 § -a szerint) nem 

szüntethetik meg, csak közös megegyezéssel. 

 

23.  A Bérbe vevő a bérleti díj késedelmes fizetése esetén felek a Ptk. 6:155. (1) szerinti késedelmi 

kamatot érvényesítik. Három napos fizetési késedelem esetén a vállalkozó írásbeli felszólítást küld 

a megrendelőnek tartozása kiegyenlítésére. 

 

24. A Felek megegyeznek, hogy abban a rendkívüli esetben, ha a Bérbe vevő a Bérbe adó írásbeli 

felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül sem egyenlítette ki tartozását és a késedelme 

összességében a 6 hónapot meghaladja, úgy ezen együttes feltételek teljesülése esetén a Bérbe adó 

egyoldalúan jogosult jelen a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. 

 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

25. A Bérbe adó vállalja, hogy jelen szerződés által Kaposmérő Községi Önkormányzat TOP-1.1.1-15-

SO1-2016-00002 azonosítószámú projektjének a fenntartása nem sérül, azaz az 1303/2013 EU 

rendelet 71. cikkében foglaltak sem sérülnek. 

 

26. Jelen területbérleti szerződés érvényesen csak írásban módosítható, illetve azzal kapcsolatosan 

bármely jognyilatkozat érvényesen csak írásban tehető meg. A szóban vagy ráutaló magatartással 

tett módosítás, ill. ilyen módon tett jognyilatkozat érvénytelen. 

 

 

27. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó szabályai 

megfelelően irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdések 

tekintetében békés úton egyezkednek, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogviták 

eldöntésére a felek a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

 

28. Ezen szerződést a felek, elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, dr. Mészáros Renáta jogtanácsos ellenjegyzése mellett írták alá 4 példányban. 

Szerződő felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:98. §-ban foglaltakkal élve 

e szerződés megtámadási jogát kizárják.  
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29. Jelen ingatlan adásvételi szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy jelen szerződés egy eredeti példányát okiratszerkesztő 

jogtanácsostól átvették. 

 
 

 

Felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy okiratszerkesztő jogtanácsos a 2007. évi 

CXXXVI. tv-ben foglalt kötelezettségének eleget téve, személyazonosító okmányaikat lefénymásolja 

és adataikat a jelen szerződés szerkesztése, valamint a földhivatali bejegyzési eljárás során felhasználja.  

 

 

 

Kaposmérő, 2020. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposmérő Községi Önkormányzat,                    ……………………., 
      mint Bérbe adó képviseletében                                             mint Bérbe vevő képviseletében 

   

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                                    ____________________________ 

            Prukner Gábor                 p.h.                                                  …………………… 

              polgármester                                                                                           ügyvezető 
 

 

 

 

 

 

 

Készítettem és ellenjegyzem, Kaposmérő, ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

dr. Mészáros Renáta 

jogtanácsos 

Kamarai azonosító szám: 36079220. 


