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Népkonyhai szolgáltatásra térítésmentesen helyiség biztosításáról 
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Melléklet:     1 db határozati javaslat és bérleti szerződés  

 

Melléklet:    1 db határozati javaslat és bérleti szerződés 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Mikepércsi Református Egyházközösség (adószám: 19851464-1-09, székhely: 4271 

Mikepércs, Szabadság utca 2. képviselő: Czapp József, lelkipásztor) azzal kereste fel 

Önkormányzatunkat, hogy 2021. december 1-től a rászorulók részére népkonyhai szolgáltatást 

biztosítana a településen, és ehhez szeretne térítésmentesen egy helyiséget igénybe venni. Ez 

hétköznapokon napi egy órát jelent. A Csökmői Piac irodahelyiségére esett a választás. Azt 

gondolom, hogy ez jó célt szolgál, ezért oda kell adni ingyenesen erre az időre az Iroda 

helyiséget az Egyház részére. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

Csökmő, 2021. október 25. 

 

 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

               polgármester 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet az előterjesztéshez: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……../2021. (X. 25.) határozat 

 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy térítésmentes 

bérleti szerződést köt a Mikepércsi Református Egyházközösséggel (székhely: 4271 Mikepércs, 

Szabadság utca 2. képviselő: Czapp József, lelkipásztor; adószám: 19851464-1-09) a Csökmői 

Piac iroda helyiségében (Csökmő, Alkotmány utca 3/3 hrsz.) történő népkonyhai szolgáltatásra 

az 1. melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2021. december 1. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 

 

Melléklet a …/2021. (X.25.) önk. határozathoz 

Bérleti szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről Csökmő Nagyközség Önkormányzata (székhely: 4145 Csökmő, 

Kossuth u. 109.., adószám: 15728410-2-09, képviseli: Nagy Tibor polgármester) mint 

bérbeadó, (továbbiakban bérbeadó) 

másrészről pedig 

Mikepércsi Református Egyházközség (adószám: 19851464-1-09, székhely: 4271 

Mikepércs, Szabadság utca 2. képviselő: Czapp József, lelkipásztor) mint bérlő, (továbbiakban 

bérlő) 

között alulírt napon és helyen a továbbiak szerint:  

 

1. Bérbeadó 2021. december 1. napjától a Csökmő Alkotmány utca alatt található, a 3/3 

hrsz. alatt felvett ingatlant bérbevevőnek nyitva álló helyiségnek népkonyhai szolgáltatás 

céljából térítésmentesen biztosítja.  

2. Szerződő felek a bérleti szerződést határozatlan időre kötik.  



3. A bérlemény kizárólagos használatára a bérlő jogosult. A bérbeadó kijelenti, hogy az 

ingatlant másnak bérbe illetve használatba nem adta, senkinek olyan jogot nem engedélyezett, 

amely bérlő használatát bármilyen formában korlátozná.  

4. A bérlő a bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni, azt rendszeresen 

karbantartani, a szokásos és rendeltetésszerű használattal felmerülő javítási, valamint kisebb 

felújítási munkálatokat pedig saját költségén elvégezni. A bérlő a bérleményen átalakítási 

munkálatokat csak bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, azzal, hogy a bérleti 

jogviszony megszűnése esetén köteles az eredeti állapotot helyreállítani, kivéve ha bérbeadóval 

az írásban kötött megállapodása más kötelezettséget jelöl meg. Bérlő köteles az ingatlanra 

vagyonvédelmi biztosítást kötni.  

5. Bérbeadó jogosult arra, hogy előzetes értesítés után a bérlemény rendeltetésszerű 

használatát ellenőrizze. 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződést bármelyik fél 30 napos 

felmondási idővel írásban gyakorolhatja a másik fél felé.  

7. Azonnali hatállyal felmondásnak van helye abban az esetben, hogyha bármelyik fél a 

szerződésben írt kötelezettségeket megszegi. 

8. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az ingatlant 

haladéktalanul bérbeadó birtokába adja, ugyanolyan állapotban, mint amilyen állapotban 

birtokba vette.  

9. Bérbeadó kijelenti, hogy külön írásbeli engedéllyel bérlő részére hozzájárulást ad ahhoz, 

hogy a bérleményt bérlő a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál 

nyitva álló helyiségként feltűntethesse.  

10. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tartják irányadónak. 

11. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat elsősorban peren kívül 

próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 

kizárólagos illetékességét.  

 

A fenti bérleti szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt írtuk alá.  

 

Kelt, Csökmő, 2021. október … 

 

 ……………………………….  ……………………………………. 

  bérbeadó      bérlő 



 


