
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

16/2011.(II.2.) Ökt. számú 
határozata 

 
a tornyospálcai 760 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A Tornyospálcai Református Egyházközség kérelmének helyt ad és 2011. február 10. 
napjától határozatlan időre bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 760 
hrsz-ú, a valóságban a Tornyospálca, Kossuth  utca 94. sz. alatti  belterületi ingatlan 
óvodaépületében bölcsőde céljára kialakított helyiségeket, valamint  ahhoz tartozó udvarrészt.  
 
2./ Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Tornyospálcai Református Egyházközség  
működési engedélyt kérjen az 1.pontban megjelölt szolgáltatási helyre.   
 
3./ A felek a bérlemény bérleti díját havi 75.000 Ft azaz hetvenötezer forintban  határozzák 
meg, mely összeget bérlő havonta – minden hónap 20. napjáig – bérbeadó számlája ellenében 
utólag köteles bérbeadó részére megfizetni. Bérbeadó köteles a számlát olyan időpontban 
kiállítani és bérbeadónak megküldeni, hogy bérbeadó fenti fizetési kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíthesse. 
 
4./ A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat, valamint a szemétszállítási díját. 
Bérlő a közüzemi díjakat területarányosan, az általa bérelt helyiségek nagyságát figyelembe 
véve, a bérbeadó utólagos kiszámlázását követően téríti meg a bérbeadónak. 
A szemétszállítás díját a bérlő közvetlenül a közszolgáltatónak köteles megtéríteni. 
 
5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérlő 2011. február 10. napjától 2013. február 
10. napjáig bérbeszámítással élhet, mely szerint a bérleti díj összegét az ingatlanrész, a 
helyiségek értékemelő beruházására fordítja és amelyet számlával, élőmunka végzéssel stb., 
megfelelően dokumentál.  
 
6./ Bérlő köteles gondoskodni a helyiségek, a kizárólagos használatra szolgáló udvarrész, az 
ingatlan előtti terület (közterület, járda) tisztántartásáról, a téli időszakban szükséges hó- és 
síkosság-mentesítéséről, valamint a tevékenységével összefüggő hulladék eltakarításáról. 
 
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartama alatt   a helyiségek 
fenntartásáról, karbantartásáról, az esetlegesen szükséges felújításáról bérlő köteles 
gondoskodni. 
A bérlő által végzendő karbantartás, felújítás körébe tartozik különösen  
– a helyiségek burkolatainak, ajtóinak, ablakainak karbantartása, festése, mázolása, 
– a helyiségek burkolatainak szükségszerű felújítása, pótlása, illetve cseréje. 
 
8./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tornyospálcai Református Egyházközség 
2./ Polgármester 
3./ Polgármesteri Hivatal költségvetési, számviteli ügyintézők 
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4./ irattár 
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