
























1. számú melléklet 
 
 

bérlemény címe típusa alapterület 

1. Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 4 bérlakás 105 m2 

2. Kiszombor, Szent István tér 3/ a  1. lakás bérlakás 53 m2 

3. Kiszombor, Szent István tér 3/ a  2. lakás bérlakás 53 m2 

4. Kiszombor, Szent István tér 3/ a  3. lakás bérlakás 53 m2 

5. Kiszombor, Szent István tér 3/ a  4. lakás bérlakás 53 m2 

6. Kiszombor, Szent István tér 3/ b  1. lakás bérlakás 53 m2 

7. Kiszombor, Szent István tér 3/ b  2. lakás bérlakás 53 m2 

8. Kiszombor, Szent István tér 3/ b  3. lakás bérlakás 53 m2 

9. Kiszombor, Szent István tér 3/ b  4. lakás bérlakás 53 m2 

10. Kiszombor, Szent István tér 3/ c  1. lakás bérlakás 53 m2 

11. Kiszombor, Szent István tér 3/ c  2. lakás bérlakás 53 m2 

12. Kiszombor, Szent István tér 3/ c  3. lakás bérlakás 53 m2 

13. Kiszombor, Szent István tér 3/ c  4. lakás bérlakás 53 m2 

14. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/1. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

15. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/2. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

16. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/3. lakás költségelvű bérlakás 65 m2 

17. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/4. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

18. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/5. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

19. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/6. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

20. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/7. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

21. Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/8. lakás költségelvű bérlakás 62 m2 

22. Kiszombor, Óbébai u. 6 /1. lakás bérlakás 90 m2 

23. Kiszombor, Óbébai u. 6 /2. lakás bérlakás 87 m2 

24. Kiszombor, Nagyatádi u. 30 bérlakás 54 m2 
 

 



2. számú melléklet 
 
 

LAKÁSBÉRLETI SZERZ ŐDÉS  
 
 
mely egyrészt létrejött Kiszombor Község Önkormányzata (Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 8., képviseletében …………… polgármester) mint bérbeadó, másrészt  
…………………………………….. (név) ………………………….…………………. 
(lakcím) mint bérlő között az alábbi feltételekkel. 
 
1. A bérbeadó bérbe adja a tulajdonában lévő Kiszombor, 

…………………………………………….. (utca, házszám, / ajtó) 
………………………. m2, 
………………………………………… komfortfokozatú lakást az ../2021.(II. ...) 
önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdés ….) pontja szerinti jogcímen 
…………………….………………………-tól ………………..………………… 
-ig, azaz ……………………………………...……………………………………… 
feltétel fennállása idejére a ………../…….(….) KNÖT. határozat alapján. 
A lakás helységei: …………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………...…… 
 
2. A bérbeadó az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az ingatlanért 

…………………… Ft/m2 lakbért, összesen havi …..…………… Ft lakbért állapít meg, 
melyet a bérlő minden hónap 15-ig fizet meg. 
A bérbeadó minden évben a lakbér mértékét felülvizsgálja, a változtatás jogát fenntartja. 

*  A bérlő vállalja a pályázatban tett nyilatkozata szerinti hat havi bérleti díj, azaz ………… Ft 
előre történő megfizetését a szerződés aláírásával egyidejűleg. 

**A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg egy havi lakbérnek megfelelő 
összeget köteles óvadékként befizetni az önkormányzat számlájára.  

 
3. A bérbeadó lakás-használatbevételi díjat nem kér. 
 
4. A bérbeadó külön megállapodás alapján hozzájárul a lakás korszerűsítéséhez, 

komfortosításához, majd ezt követően szerződés módosítására kerül sor. 
 
5. A felek jogai és kötelezettségei e szerződés mellékletét képezi. 
A bérlő a bérleti jogviszony kezdetétől számítva köteles életvitelszerűen a bérelt lakásban lakni, 
melyet a rendeltetésszerű használattal együtt a bérbeadó évente egy alkalommal – a bérlő 
szükségtelen háborítása nélkül – ellenőriz, a bérlő az ellenőrzés jelzett időpontjában a lakásba 
jutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. 
A bérlő a lakásból történő kettő hónapot meghaladó távollétét és annak várható időtartamát 
előzetesen írásban a bérbeadónak köteles bejelenteni.  
 
6. A bérlővel a jelen szerződés alapján együtt költöző(k): 
 
 ……………………………………………… 
 ……………………………………………… 
 ……………………………………………… 
 ……………………………………………… 



7. A felek jogait és kötelezettségeit e szerződés melléklete tartalmazza: 
 
8. A bérlő az 1-7. pontban foglaltakat tudomásul veszi, és azt elfogadja. 
 
9. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
Kiszombor, _________________________ 
 
________________________                 ________________________  
         polgármester                bérlő  
 bérbeadó                
 
 

               ________________________  
                  bérlőtárs    
 
    
        
*  A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott bérbeadás esetén alkalmazandó.  
** A 2.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott bérbeadás esetén alkalmazandó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. A felek jogai és kötelezettségei 
2. Bérlemény leltári jegyzőkönyv 



Bérleti szerződés melléklete 
 

A felek jogai és kötelezettségei 
 
1./ A felek, ha a lakbér módosításában nem tudnak megegyezni, annak megállapítását 

bíróságtól kérhetik. A bíróság jogerős határozatáig a lakásért a korábban fizetett lakbért kell 
fizetni. 

 
2./ A bérbeadó köteles a bérlő részére a bérleti idő kezdetekor a lakást a komfortfokozatának 

megfelelő lakás-berendezésekkel üzemképes állapotban, rendeltetésszerű használatra 
átadni. 
A bérbeadó felel a szerződésben foglaltakért, valamint szavatol azért, hogy a lakás bérlő 
részére történő átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

 
3./ A bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére 

elvégezheti, ha a hiba elhárításáról bérbeadó a bérlő írásbeli felszólításában megjelölt 
megfelelő határidőben nem gondoskodik. 

 
4./ A bérbeadó köteles gondoskodni 

a) az épület karbantartásáról, 
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, 
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá a helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 
Az épülettel, illetőleg a területtel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek 
megállapodása az irányadó. 

 
5./ A bérbeadó a 4./ pontban rögzített kötelezettségét: 

a) életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, illetőleg az 
szomszédos lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű 
használatát ténylegesen akadályozó hibák esetében haladéktalanul, 

b) azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig általában az épület 
karbantartásával vagy felújításával összefüggően köteles teljesíteni. 

 
6./ A bérlő az igazolt költségének egy összegben való megtérítését igényelheti a bérbeadótól, 

ha helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett, feltéve, hogy az a másik félnek 
méltatlan megterhelést nem okoz. A kifizetés azonnal, egyösszegben történik.  

 
7./ Ha a bérbeadó az 5./ pont b) alpontjában foglalt kötelezettségét, az ott megjelölt időpontban, 

a bérlő felszólítása ellenére sem teljesíti, akkor a bérlő a bíróságtól kérheti a bérbeadó 
kötelezését a hiba kijavítására; ebben az esetben a bérlő a bérbeadó helyett és költségre a 
munkát elvégezheti. 

 
8./ A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó 

részére megfizetni. 
 
9./ A bérlő és a vele együttlakó személyek kötelesek a lakást rendeltetésszerűen, a 

szerződésnek megfelelően használni. 
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10./ A bérlőt és a vele együttlakó személyeket a többi bérlő jogainak és érdekeinek sérelme 
nélkül megilleti a közös használatra szolgáló helyiségek és területek használatának a joga. 
 
11./ A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és 
berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, ha a felek 
eltérően nem állapodnak meg. 
 
12./ Ha az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó 
személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó követelheti a bérlőtől a hiba kijavítását 
vagy a kár megtérítését. 
 
13./ Az életveszély elhárításához szükséges munka a másik fél felszólítása nélkül is 
elvégezhető, erről a másik felet egyidejűleg értesíteni kell. 
 
14./ A bérlő köteles tűrni az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával összefüggő, 
valamint a más bérlőt terhelő egyéb munkák elvégzését, ha ezek nem eredményezik az általa 
bérelt lakás megsemmisülését. 
 
15./ A lakásbérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást saját ingóságaitól 
kiüresítve, és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a 
bérbeadó részére átadni.  
A bérlő a lakás bérbeadó részére történő átadását megelőzően köteles tisztasági meszelést 
végeztetni.  
 
16./ A bérlő a bérleti szerződéshez az alábbi adatszolgáltatásra köteles: 

a) neve (leánykori neve), anyja neve, 
b) születési helye, ideje, 
c) a személyazonosító okmányának száma, 
d) esetleges más lakcíme, tartózkodási helyének címe, 
e) munkahelyének neve, címe. 

 
17./ A bérlő a bérleti jogviszony kezdetétől számítva köteles életvitelszerűen az általa bérelt 
lakásban lakni, melyet a rendeltetésszerű használattal együtt a bérbeadó évente egy alkalommal 
– a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőriz. A bérlő köteles az ellenőrzés jelzett 
időpontjában a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni. 
A bérlő a lakásból történő kettő hónapot meghaladó távollétét és annak várható időtartamát 
előzetesen írásban a bérbeadónak köteles bejelenteni. 
 

________________________                 ________________________  
         polgármester                bérlő  
 bérbeadó                
 
 

               ________________________  
                  bérlőtárs    
 

 
 

 



3. számú melléklet 

 
 
1/a A lakbér mértéke a jelen rendelet 1.§ (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti bérbeadás esetén 
havonta – komfortfokozattól függően - a következő: 
 

összkomfortos  lakás esetén 352,- Ft/m2/hó 
komfortos lakás esetén 301,- Ft/m2/hó 
komfortnélküli lakás esetén 86,- Ft/m2/hó 
garázs esetén 251,- Ft/m2/hó 
kertes ház esetén  a mindenkori lakbér 20 %-a 

kerthasználati díj 
 
1./b A lakbér mértéke a jelen rendelet 1.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti bérbeadás esetén 
havonta  a következő 
 

összkomfortos  lakás esetén 478,- Ft/m2/hó 
 
1./c Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját minden év február 15. napjáig felül kell 
vizsgálni. 

 
A képviselő-testület egyedi döntésével a megállapított lakbértől kérelemre eltérhet.  

 




























