
3. 
Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. augusztus 25-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  A volt Szülıotthon hasznosítására megkötött bérleti szerzıdés módosítása   
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön csoportvezetı 

Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda 
 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
                 Bizottság 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                                 jegyzı 
          

                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
                           Kutasiné Nagy Katalin  
                            jegyzı 
                                                                                                        
                                                                                                       
 
 
 



 2 

Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testület  

2011. augusztus 25-i ülésére 
 
Tárgy:  A volt Szülıotthon hasznosítására megkötött bérleti szerzıdés módosítása   
Ügyszám: I/1545/9/2011. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. április 20-án bérleti szerzıdést kötött a White System 
Kft.-vel a volt Szülıotthon hasznosítására, melyben a fogyatékkal élık nappali ellátása volt a 
megjelölt cél.  
A kisebb belsı átalakítások után a mőködési engedély megszerzésének folyamatában kiderült, 
hogy alapvetı feltétel a bérlemény felmondási idejének 30 napról minimum 60 napra történı 
módosítása. 
 
Az elıterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 
   1.sz. melléklet: White System Kft. kérelme  
   2.sz. melléklet: Bérleti szerzıdés módosításának tervezete 
    
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

 
Határozat-tervezet 

.../2011.(...)  ÖH 
A volt  Szülıotthon hasznosítására megkötött 
bérleti szerzıdés módosítása 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a White System 
Kft.-vel kötött bérleti szerzıdésben lévı felmondási idı 30 napról 60 napra történı 
módosítását. A Képviselı-testület felhatalmazza Basky András polgármestert az 
elıterjesztés mellékletét képezı bérleti szerzıdés módosítás aláírására.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. augusztus 25. 

 
Lajosmizse, 2011. augusztus 16.                                             
 
                                                                                                 Basky András s.k. 
                                                                                                    polgármester 
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1.sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

Bérleti szerzıdés módosítása 
 

amely létrejött egyrészt: a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Cím:6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

KSH szám: 15337960-8411-321-03,  

adószám: 15337960-2-03, 

képviseletében Basky András polgármester - mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó),  

másrészt: a White System Kft.  

5000 Szolnok, Veres P. út 54.,  

cégjegyzékszám: 16-09-006410,  
adószám: 12639995-2-16 

képviseletében Fehér Zoltán ügyvezető - mint bérlő /továbbiakban: bérlő/  

között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
1. A szerzıdı felek 2011. április 20-án egymással bérleti szerzıdést kötöttek melyben a  

bérbeadó bérbe adta, a bérlı bérbe vette a bérbeadó tulajdonát képezı Lajosmizse, Dózsa 
Gy.u.123 . sz. alatt nyilvántartott, természetben a Lajosmizse, Dózsa Gy.u.123 . sz., 
2295hrsz. alatt lévı ingatlant. 

 
2. A szerzıdı felek közös megegyezéssel az 1. pontban megjelölt szerzıdés 5.1. pontjának 

harmadik albekezdését az alábbiakra módosítják:  
 

• A felek a szerződést indokolás nélkül egyoldalúan is megszüntethetik. Ebben az esetben 

felmondási idő 60 napnál rövidebb nem lehet és csak a hónap utolsó napjára szólhat. 

 
3. A szerzıdés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek a jelen 

szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá. 
 
Lajosmizse, 2011. augusztus 

 
 

 

 
_________________________ 

 
_______________________ 

Bérbeadó Bérlı 
  
 

 
 

 
 

 
 


