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Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
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 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Iacobovici Zsuzsanna azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2018. 03. 07-
én kötött bérleti szerződést felmondását elfogadni, és helyette a Rétság Rákóczi út 34. szám alatti 
ingatlanból, általa jelenleg is bérelt 81 m2 alapterületből, 

- 35m2-t (5 helyiségből álló rendelő 20.000 Ft bérleti díj/hó + 5000 Ft/hó közműköltség áta-
lány) ismét +Iacobivici Zsuzsanna egyéni vállalkozó néven kívánja bérelni,  

 
- 46 m2-re, a REHAB-PONT Kft. néven kívánja bérelni, melynek bérleti díja 26.300 Ft/hó + 

6500 Ft/hó közműköltség átalány.  
 
A módosított bérleti szerződést megszüntetését, helyette két bérleti szerződés megkötését javas-
lom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. június 22. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

RET/3113-2/2018 számon kiadott bérleti szerződés 1. számú módosítás 

3. Jogszabályi háttér 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet. 
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20. §  

 
(h) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-

lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni.  

 
 

 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(VI.29) KT. HATÁROZATA 

  
„A” változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 85/2018/. (IV.27.) számú határozatával jóváhagyott módosított bérleti 
szerződés felmondását tudomásul veszi. A Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati ingatlanból 
81 m2-es területre  

- Iacobovici Zsuzsanna egyéni vállalkozóval 35 m2 bérlésére,  
- a REHAB-PONT Kft-vel 46 m2 bérlésére  

a határozat mellékletét képező bérleti szerződéseket jóváhagyja.   
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: 2018 július 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                                                                                   
 
 
Rétság, 2018. június 22. 

 
      Hegedűs Ferenc 
       polgármester 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                               Dr. Varga Tibor 
   Jegyző 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 
másrészről: REHAB-PONT Kft. képviseli: Iacobovici Zsuzsanna (2645 Rétság, Rákóczi u. 
34.) mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a 
következő feltételekkel. 
1./Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező Rétság, Rákóczi út 34. szám alatt lévő 46 m2 alapterületű, 6 helyiségből álló 
volt gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban Bérlemény), gyógyászati segédeszköz bolt 
céljára. 

2./Jelen Bérleti szerződést a felek 2018……………napjától kezdődően, határozatlan időre, 
30 napos felmondási idővel kötik. 

3./Bérleti díj 
3.1.A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj 

havi összege 26.300 Ft (azaz huszonhatezer háromszáz forint). A bérleti díj az általá-
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alap-
ján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérbevevő a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles 
megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  

3.2.Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat 
felülvizsgálni.  

4./Bérbeadó teljes közművet szolgáltat.  Bérbevevő a közműköltségek megtérítésére ha-
vonta 6500 Ft átalányt fizet. 

5./Felek rögzítik, hogy a Bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.  
6./Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a Bérleményt kiürített állapot-

ban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.  
7./Bérbevevő az általa bérelt Bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon 

harmadik személy használatába. 
8./A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1.Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 

30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szű-
nik meg. Amennyiben a Bérbeadó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes fel-
mondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 
szerinti joggal való visszaélésnek. 

8.3.Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szer-
ződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.4.ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
8.5.A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkí-

vüli felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múl-
tán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a Bérleményt nem rendelte-
tésszerűen használja. 

9./Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérleményt jegyzőkönyvben 
rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak. 

 Bérbeadó csere helyiséget nem köteles biztosítani. 
     Amennyiben Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérleményt 

nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg a Bérleményt jogcím nélkül használja, a képvi-
selő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 
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10./Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

11./A Bérleti szerződés megkötéséhez a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………………………. számú határozatával hozzájárult. 

 
12./Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő 

vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassa-
gyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írják alá. 
 
Rétság, 2018…………………………….. 
 
 
 
 
...............................................              ............................................... 
 Hegedűs Ferenc polgármester                  REHAB-PONT Kft. 
                Bérbeadó                           Bérbevevő                                       
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Átláthatósági nyilatkozat 
 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodó szervezetek: 

Alulírott ………………………………(cég képviselőjének és a cég neve) …………………… a cég 
székhelye ………………….( cégjegyzékszám) ……………… (adószám) képviselője nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan  

− belföldi jogi személy,  
− külföldi jogi személy 
− belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
− külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-
akadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k): 
 

Sor-
szám 

Tényleges tu-
lajdonos neve 

Születési helye, ide-
je Édesanyja neve 

Tulajdoni há-
nyad/szavazati 

jogának mértéke 
1.     
2.     

 
Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet található, annak adatai a következők  (csak abban az esetben kell kitölteni, ameny-
nyiben releváns): 
 

Sor-
szám 

Jogi személy/jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet neve 

Adóilletősége Adószáma Részesedés 
mértéke %-ban 

     
     
A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdono-
sa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 

Sor-
szám 

Gazdálkodó 
szervezet 

neve 
Tényleges tulaj-
donos(ok) neve 

Születési helye, 
ideje 

Édesanyja 
neve 

Tulajdoni há-
nyad/szavazati 

jogának mértéke 
      
      
      

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan állam-
ban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van.  
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Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat  benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt 
adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együt-
tesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, fel-
dolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből szárma-
zó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdál-
kodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyi-
ben releváns) :  

Adóév Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazda-
sági, szolgáltató, befektetői, vala-
mint kereskedelmi tevékenységé-
ből származó bevételének aránya 
az összes bevételhez képest 

(ajánlat benyújtá-
sának éve) 

  

…   
(utolsó lezárt adó-
év) 

  

 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellen-
őrzött külföldi társaságnak, 
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befo-
lyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 
Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - 
nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifi-
zetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet 
nem minősül  a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.  
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött 
szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet át-
láthatóságával összefüggő - adatokat a ………………………………(költségvetési szerv neve) ke-
zelje. 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul 
veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha 
a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére). 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS  
 

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 
másrészről: Iacobovici Zsuzsanna (2645 Rétság, Rákóczi u. 34.) mint bérbevevő (a továb-
biakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
1./Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező Rétság, Rákóczi út 34. szám alatt lévő 35 m2 alapterületű, 5 helyiségből álló 
volt gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban Bérlemény), gyógytorna rendelés céljára. 

2./Jelen Bérleti szerződést a felek 2018……………napjától kezdődően, határozatlan időre, 
30 napos felmondási idővel kötik. 

3./Bérleti díj 
3.1.A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj 

havi összege 20.000 Ft (azaz huszonhatezer háromszáz forint). A bérleti díj az általá-
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alap-
ján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérbevevő a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles 
megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  

3.2.Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat 
felülvizsgálni.  

4./Bérbeadó teljes közművet szolgáltat.  Bérbevevő a közműköltségek megtérítésére ha-
vonta 5.000 Ft átalányt fizet. 

5./Felek rögzítik, hogy a Bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.  
6./Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a Bérleményt kiürített állapot-

ban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.  
7./Bérbevevő az általa bérelt Bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon 

harmadik személy használatába. 
8./A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1.Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 

30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szű-
nik meg. Amennyiben a Bérbeadó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes fel-
mondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 
szerinti joggal való visszaélésnek. 

8.3.Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szer-
ződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.4.ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
8.5.A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkí-

vüli felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múl-
tán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a Bérleményt nem rendelte-
tésszerűen használja. 

9./Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérleményt jegyzőkönyvben 
rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak. 

 Bérbeadó csere helyiséget nem köteles biztosítani. 
     Amennyiben Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérleményt 

nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg a Bérleményt jogcím nélkül használja, a képvi-
selő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 

10./Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
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11./A Bérleti szerződés megkötéséhez a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……… számú határozatával hozzájárult. 

 
12./Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő 

vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassa-
gyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írják alá. 
 
Rétság, 2018…………………………….. 
 
...............................................              ............................................... 
 Hegedűs Ferenc polgármester                  Iacobovici Zsuzsanna. 
                Bérbeadó                           Bérbevevő                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 












