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Tisztelt K6pvise16otestQ et!

F6Jde k K6zs6gi Onkorm&nyzat tulajdongt k6pez6, F61de k, Szent LAszi6 t6r 17.
sz&m alatti ingatlanban 16v6 Goods Market Ozlethelyis6g b6deti iogviszonya 2022.
janugr 31. napj&n megszOniko Az Antal Tradici6 Kfto k6pviselet6ben elj r6 HoHgth
Cva, azzal a k6r6ssel kereste meg az Onkorm&nyzatot, hogy p&lygzati elj&r&s
mell6zCs6vel a b6rleti jogviszony folytat&s&t, ugyanazon tev6kenys6g v6gz6s6hez
tov&bbi 5 6v id6tartamra meghosszabbitani sziveskedjenek.

F61de&k K6zs6gi Onkorm&nyzati K6pvisel6otestQlet6nek 14/2019°(XI°28.)Kt. sz&mO
rendelete az Onkorm&nyzat tulaidonAban l v6 lak&sok  s nem lakAsok c lj ra
szolgAl6 helyis gek b det r61  s elidegenit s r61 22. §° (1) bekezd s a) pontja
alapi&n paiy zati elj&rgs mell6z sSvel adhat6 b rbe a helyisSg, ,,amennyiben a
kor bbi berl6 iilet61eg annak hazast rsa, 6zvegye, egyenes &gbeli rokona a b rleti
iogviszonyt a meghat&rozott id6tartam elteit t k6vet6en = ugyanazon tev kenys g
v gz s re = folytatni kivania  s a piaci viszonyok alapulv tel vel kialakitott b deti
d j 6tsz6r6s nek  egfe e 6 6sszeg5 egyszeri p6nzbeSi t6r t6st az 6ekorm&nyzat
r sz re megfizet".

ANTALoTRADiC O Kft. (6922 FOldeak, Baicsy-Zs. E. u.21. k pviseli HoH&th F_va) a
p#nzbe i t#r t#st {50 235,o Ft × 5 hd = 251 175,o Ft ) rnegfizette.

A b rl6 a jeJenleg mL kOd6 Qzlet ben megtartja a benne folytatott
form&j&t es az Qzlet profilj&t is, tevekenys g t hosszQ t&vra tervezi.

tev kenys g

F6Jde&k K6zsegi Onkormanyzat K pvisel6otestOlet nek 14/2019o{X .28o} sz&mQ
rende ete az 6nkorm&nyzat tuJajdon&ban l v6 iak&sok  s hem iak&s c ij&ra szolg&i6
helyisegek b det r61  s elidegenit sOkr61 sz616 rendelet 23.§o&ban foglaltak szerint
f6 szab&lykent, iegfeljebb 5  vre sz616 hat&rozott idejL , vagy valamely feit tel
bek6vetkez s ig tart6 bedeti szerz6des k6thet6. Azonban egyedi egyben hozott
d6ntes vel a meghat&rozott id6tartamot 6t evnei hosszabb, vagy hat&rozatlan
id6tartamban is meg&llapithatja. A b rbead6 a b deti diiat minden  v janu&r 1.
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napj t61 kezd6d6en egyoldal6an emeiheti a KSH  ltal k6zz6tett e16z6 6vre vonatkoz6
ipari  rindex m6rt6k6vel.
JavasEom, hogy az ANTALoTRADiCI6 Kft. r@sz@re a F6 degk, Szent sz 6 t@r
17o sz m aUatti ingatlant 2022. febru&r 1o napj&t6U  ........................  napj&ig
hatgrozottlhat rozaflan idSre ad]a b@rb÷ 50 235,° FtJh6 b@rUeti d j@  az
Onkorm&nyzato

K6rem a TiszteSt K6pvisel6-testOletet
hat&rozati javaslat eFogad&s&ra!

az el6terjeszt6s megt&rgyalAsAra     a

HATAROZAT JAVASLAT

F61de&k K6zs6gi Onkorm&nyzat K6pvisel6 test01ete Magyarorsz&g
helyi 6nkorm nyzatair61 sz616 2011. 6vi CLXXXIX. tv. 107. §- ban
biztositott jogk6r6ben elj&nJa az Onkormgnyzat tulaidon&t k6pez6
F61de&k, Szent L&szl6 t6r 17. sz&m alatti helyis@get b6rl6j6nek
ANTALoTRADiC16 Kfto (6922 F61de&k, BajcsyoZs. E. u. 21. k6pviseli°
How&th Eva) - 2022° februgr 1. napj&t68 o o  ...................  napj&ig

b@rb÷ adja hatArozottlhatArozat an id6re.

m 

A b@r eti d  6sszeg÷° 50 235,° Ftlh6, azaz Otvenezero
kerr6 9zharminc6t forint

A K6pvisel6 testOlet felhatalmazza a polggrmeste4 a b@deti szerz6d6s
megkOt6s6reo

Ezen hat&rozatot az Onkormgnyzat tulajdon&ban i6v6 lak&sok 6s nero
lakes c lj ra szolg 16 helyis gek b det r61  s elidegenit s r61 sz616
14/2019.(Xio28.}Kt. rendelet 22. § (1) bekezd6s a} pontj ban, a 23. §
(1), (2)  s (3) bekezd s ben foglaltak alap] n hozta meg.

A hat&rozatr6  @Aes t@st kap"
1 ./FOide&k k6zs@g polg&rmestere
2./F61de&k-(T)fOlde&k k6zs g jegyz6je
3./ANTAL-TRADiCi0 Kft., 6922 F61de&k, Bajcsy-Zs. u. 21.
4./F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal, p@nzf3gyi e!6ad6

F61de&k, 2022. janu&r 21.

polg rmester
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Tervezet
Sz mao       J2022o

B Heti szerz6d s

mely U6trej6tt egyr6szr61 F61degk K6zsSgi Onkormgnyzat (sz6kheiy° 6922 F6Ude&k
Szent L° t6r 1. k6pviseRi.  Hajnal Gfibor poUgfirmester), mint b6rbead6 (a
tov&bbiakban b6rbead6), m&sr6szr6R ANTAL-TRADiCI0 Kfto (sz6kheHy 6922
FOldefik, Bajcsy-Zs. u. 21. k6pviseUi Horv&th Eva mint b6rB6,
ad6sz m 27452541=2=06, C6gjegyz6ksz m° 06o09o027315 (a tov bbiakban b6rl6}
kOzOtt, a lak sok 6s helyis6gek b6rtet6re, vaiamint az elidegenit6s0kre vonatkoz6

egyes szab lyokr61 sz616 1993.6vi LXXVIIIo tv. el6ir sainak alapulv6tel6vel, alulirott
napon 6s helyen, az al bbi felt6telekkel°

1. B6 :bead6 b rbe ad]a, a b6H6 b rbe veszi 6nkormgny t tula]dongt
k6pez6,  F6nde k,  Szent  L szl6  t r  17.        alatti  ingatlanban  l v6

zlethelyis geto  Goods  arket  Jzlet}

2o A b6rl6 az I. pontban megjel61t Qzlethelyis6get b6rbe veszi a b6rbead6t61o A b6d6
a helyis6get ,,GOODS MARKET" elnevez6ssel t lelmiszer ]ellegO vegyes Qzlet
kiskereskedelem c61j ra kiv nja haszn lnio

3./A b deti ]ogviszony 2022. febru9r 1. nap]gt61 20  ..............  nap]gig te ]ed6  ....

v id6tartamra 61o

4.! B6rbead6 az els6 havi b6rleti dij kifizet6s6vel egyidejLlleg az Altala b6rbe adott
b6rlem6nyt haszn latba adia a b6rbevev6nek, aki ett61 az id6pontt61 kezd6d6en az
91tala 9tvett b6rlem6ny 6s tartoz6kainak 911agmeg6vgs 6rt a tov bbiakban tel]es
felel6ss6ggel tartozik.
B6r16 a helyis6get megtekintett &ltapotban veszi birtokba.

5./Szerz6d6 felek meg llapodnak abban, hogy az Qzlethelyis6g b6rleti diia

50 235,- Ft=azazo ( tvenezer=kett s zharr inc6t forinto

6./ B6ri6 tudom&sul veszi, hogy a b6rbead6 a b6rleti dij 6sszeg6t
felQIvizsg&lja, 6s azt szQks6g szerint o k6pvisei6-testQiet hat rozata
egyoidalQan m6dosithatja.

6vente
alapj n

7./Szerz6d6 felek rOgzitik, hogy b rl6 a b rleti dii OsszegSt minden h6 15. nap] ig
k6teles megfizetni a b rbead6 r sz re.

8.1 A helyis ggel kapcsolatos kOzQzemi dilakat- vii&git s, viz: g&z, szem tsz llit s 

a b rl6 a tulajdonossal  s a szolgfiltat6val k6t6tt szerz6d s alapjfin fizetio
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9./ Szerz6d6 felek meg llapodnak abban, hogy a b6dem6ny szOks6gszerG
felOj t&s,Cr61,  karbantart&s&r61,  burkolatainak  feiQjit sAr61      karbantart s r6l,
valamint a b6rlem6ny tiszt&ntart&s&r6U b6rU6 k6teles gondoskodni.
Amennyiben a helyis6gben &talakit si, korszer6sit6si munk&k eUv6gz6se szQks6ges,
ehhez a b6rbead6 hozz qj rul s t keil k6rni. Amennyiben a b6rbead6 6s b6r16
irasban m sk6nt hem  511apodnak meg, a b6deti jogviszony megszOn6se eset6n a
v6gzett r fordit sok miatti 6rt6kn6veked6sre a b6d6 ig6nyt hem tarthat.

10./A 2. pontban megjei61t tev6kenys6gen kivQi m s tev6kenys6g foiytat&s Shoz a
b6rbead6 el6zetes hozz j rui sa sz ks6ges. B6rbead6 a b6ri6 sz8ks6gtelen
h boritasa n61k01 a szerz6d6sszer8 hasznglatot eilen6rizheti, valamint az esetleges
szerz6d6sellenes haszn lat eset6n k6vetelheti a szerz6d6sellenes haszn qlat
megsz8ntetSs6t 8s az ebb61 ered6 kar9nak megt6rit6s6t.

11 ./B6d6 k6teles gondoskodni:
a b@rleti dij fizet@s@r61 a ]e en szerz6d6s 5. @s 7. pontja szerint, a
14/2019.(XI.28o)Kt° rendelet 23 §° (4) bekezd@s szerint a b6rleti dij
k@sedelmes fizet6se eset6n   a tcSrgyh6t k6vet6en = a b@rbead6 k@sedelmi
kamatot szcqmit fel

o  a helyis g burkolatainak felOjit Ss r61, p6tl scSr61, illet61eg cser j r61
a helyis@ghez tartoz6 Lizlethomlokzat (portgl), kirakatszekr@ny, v6d6=(e16 },
tet6, biztons gi berendez@sek @s reklgmok karbantartgsgr61

o  a helyis@gben folytatott tev@kenys@g k6r@ben feimer816 felOjit sr61,
p6tl sr61, cser@j@r61

o  az @pOlet olyan k6zponti berendez@seinek karbantartas r61, ametyeket a
b@d6 kizar61agosan haszn 51, illet61eg 8zemben tart.

o  az @pOlet (helyis@g}, tovabba a kOzOs haszn latra szolg916 helyis@gek @s
ter letek   tisztgntartgscSr61,   megvilggitgsar61,   amely   a   b@ri6
tev6kenys6g6vei fOgg 6ssze°

o  a b6rlem6ny ei6tti k6zterLilet rendben tartgsgr61.

12./Szerz6d6 felek r6gzitik, hogy az 1. pontban meg]elOlt helyis@gben a b@rl6 ¢51tal
folytatni kivant tev@kenys@ghez szOks@ges hat6s9gi enged@lyek beszerz@s@re a
b@d6 k6telezett.

13./ B6rbead6 hozz&j&rul ahhoz, hogy a b6d6 az &ltala b¢relt helyis6get az &ltala
folytatni kiv&nt tev6kenys6ghez szQks6ges mert¢kben, sajat kOlts6g6n berendezze.

14./ A b6ri6 felei6ss6ggel tartozik a b dem6ny }elleg6nek 6s tOzvesz61yess6gi
kateg6ri Sj Snak megfelel6 tSzv6deimi el6ir sok betartcSs,C6rt.

15./ A szennyvizakna  rit6se a b6rbe vev6 kOtelezetts6ge.
16./ Szerz6d6 felek meg ilapodnak abban, hogy a b6rbead6 iogosult a b6rleti

jogviszonyt felmondani, ha a b6r16:
a b6rleti dij k6sedeimes fizet6se eset6n, 6 h6nap ut n a feisz61it qs k6zhezv6tel6t61

szcqmitott 8 napon bel81 sem fizeti meg a b6deti dijat (14i2019.(X °28.)Kt. rendelet )
a jelen b6deti szerz6d6sben vagy jogszab 51yban ei6irt egy6b 16nyeges

k6telezetts¢g6t hem teljesiti,
a b6rlem6nyt, a k6z6s haszn 51atra szoig 516 helyis6geket, illet61eg a terOletet

rong lja vagy a rendeltet6s6vel ellent6tes c61ra haszn lja.
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17./ Szerz6d6
b rmeJyik f6J
napj val.

felek meg&JRapodnak abban, hogy a ]elen b6rJeti meg&Hgapod&st
indokl s n6JkOJ felmondhat]a a feJmond st k6vet6 hdnap utoJs6

18./ Szerz6d6 felek r6gzitik, hogy a b6rl6 jeJen b6rleti szerz6d6s b rmilyen okb61
t6rt6n6 megsz n6se eset6n az 1. pontban megjeB61t { zJethelyis6get k6teUes, tiszta,
kitakaritott  Ulapotban, Jeitgr szerint a b6rbead6nak  tadni.

19./A ]eien b6rleti szerz6d6sben nem szabglyozott k6rd6sekre a Ptk°, valamint a
lak sok     helyis6gek b6det6re,  valamint elidegenit6s6re  vonatkoz6 egyes
szab lyokr61 sz616  1993. 6vi LXXVlII° tv°, valamint ennek a v6grehajt sgra
megalkotott helyi 6nkorm nyzati rendelet vonatkoz6 rendelkez6sei az ir9nyad6k°

20./Szerz6d8 felek a ]elen b6deti szerzSd6s kapcsan k6z6ttOk esetlegesen felmer818
]ogvita eset6re kik6tik a Mak6 J r sbirds g illet6kess6g6t°

Szerz6d6 felek a jelen b6rleti szerz6d@st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
j6vahagy61ag irtgk a19°

F61de k, 2022° janu r

F61de k K6zs6gi Onkormgnyzat
b6rbead6 k@pviseleteben°
Hajnal G bor polgarmester

ANTAL TRADICIO K .
k@pviselet6ben° Ho th Eva

b@d6

El6ttOnk, mint tan@k el@t:
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