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Iktatószám: J/            -         /2022. Iktatószámuk:  

 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

bérlő kijelölési jog alapításáról 

 

 

amely létrejött egyrészről Jánossomorja Város Önkormányzata (székhelye: 9241 

Jánossomorja, Szabadság utca 39., törzskönyvi azonosító szám: 727936, statisztikai számjele: 

15727938-8411-321-08, adószám: 15727938-2-08, képviseli: Lőrincz György polgármester), 

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 9024 Győr, 

Szent Imre u. 2-4., törzskönyvi nyilvántartási szám: 720773, statisztikai számjele: 15720773-

8424-312-08), képviseli dr. Urbán Zoltán László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 

megyei rendőrfőkapitány, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult)    

              

Önkormányzat és Jogosult a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

I. Előzmények: 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság fellebbviteli szerve, az Országos 

Rendőr-főkapitányság a 9242 Jánossomorja, Dózsa György utca 28. üresen álló, 

önkormányzati tulajdonú bérlakására vonatkozóan bérlőkijelölési jogáról nem mondott 

le. Önkormányzat képviselője bérlőkijelölési jog alapítása iránt terjesztett elő kérelmet, 

amennyiben a 9242 Jánossomorja, Dózsa György utca 28. üresen álló, önkormányzati 

tulajdonú bérlakására vonatkozóan bérlőkijelölési jogáról a fellebbviteli szerv lemond. 

 

II. A bérlőkijelölési jog tárgyára vonatkozó rendelkezések: 

 

1. Felek a megállapodást 1 darab lakásra, 9242 Jánossomorja, Dózsa György utca 16/B. 

szám alatti, komfortos, 46,3 m2 alapterületű lakásra (a továbbiakban: lakás) kötik meg. 

2. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas.  

3. A Jogosult a lakásban átalakításokat kizárólag akkor végezhet, amennyiben az ahhoz 

szükséges hozzájárulást az Önkormányzat megadja. A jelen megállapodás hatályát 

veszti, amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a Jogosult engedély nélküli 

átalakításokat végzett a lakásban. 
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III. Bérlőkijelölési jogra vonatkozó rendelkezések  

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat ingyenesen bérlőkijelölési jogot 

biztosít a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), valamint a helyi 

önkormányzati rendelet alapján. 

2. Jogosult bérlőkijelölési joga jelen szerződés aláírásának napjától határozatlan időre 

szól. 

3. Jogosult a bérlőkijelölési jogával a megállapodás hatálya alatt több alkalommal élhet, 

azzal, hogy a kijelölt személlyel első alkalommal a mindenkor hatályos Ör. 

rendelkezései szerint határozott időre vagy a kijelölt személy munkaviszonya 

megszűnéséig, de legfeljebb a Jogosult bérlőkijelölési joga fennállásáig köthető bérleti 

szerződés.  

4. Az Önkormányzat a Jogosult részére a bérlőkijelölési jogot térítésmentesen biztosítja. 

5. A Jogosult a bérlő kijelöléséről írásban köteles értesíteni az Önkormányzatot. Az 

Önkormányzat képviseletében a polgármestere köt lakásbérleti szerződést a kijelölt 

bérlővel, a kijelölés tartalmának megfelelően, a hatályos jogszabályok, és a jelen 

megállapodásban rögzítettek szerint. 

 

IV. A bérlőkijelölés alapján kijelölt bérlővel kötendő bérleti szerződés feltételei 

 

1. Jogosult vállalja, hogy kizárólag szolgálati jogviszonnyal, vagy onnan nyugállományba 

vonult személyt jelöl bérlőnek.  

2. Amennyiben a bérleti szerződés bármely okból megszűnik, a bérlőnek az általa bérelt 

önkormányzati tulajdonú lakást ki kell ürítenie és rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban, a birtokbaadáskor felvett leltár szerint az Önkormányzat birtokába vissza 

kell szolgáltatnia. A volt bérlő és a vele együtt lakó családtagjai az Önkormányzattal 

szemben semmiféle elhelyezési igényt nem támaszthatnak, pénzbeli térítésre nem 

jogosultak.  

3. Jogosult tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a lakás elcseréléséhez, albérletbe 

adásához nem járul hozzá, továbbá a bérleti jogviszony folytatása érdekében tartási 

szerződés nem köthető.  

4. Az Önkormányzat a bérleti szerződést jogosult felmondani a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és az Ör. felmondásra vonatkozó szabályai 

szerint. A felmondást megelőző felszólításról az Önkormányzat a Jogosultat 

tájékoztatja.   

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást bármelyik fél a másik 

félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 3 hónapos felmondási idővel, illetve közös 

megegyezéssel is megszüntetheti. A megállapodás a felmondási idő elteltéig fennmarad, 

annak rendelkezéseihez a Szerződő Felek kötve vannak. 

6. A lakásbérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Jogosult által 

kijelölt bérlő kötelezettsége a lakásnak az Ltv. szerint beköltözhető, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban történő visszaadása az Önkormányzat részére.  

7. Amennyiben a Jogosult szerv által kijelölt bérlő a lakást nem az előzőekben 

megállapított feltételekkel adja le az Önkormányzatnak, az Önkormányzat a 
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helyreállítást elvégzi, melynek igazolt költségeit a bérlő köteles megtéríteni. A lakás 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról az Önkormányzat értesíti Jogosultat. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, az Ltv., az Ör., és a mindenkor hatályos jogszabályok az 

irányadók. 

2. Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

3. Jelen megállapodás aláírására Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2021. (…) Kt. határozatában hatalmazta fel a polgármestert. 

4. Jelen megállapodás aláírására a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

vezetőjét a fellebbviteli szerv, Országos-Rendőrfőkapitányság …………. hatalmazta 

fel. 

 

 

 

Győr, 2022. év             hó         nap Jánossomorja, 2022. év        hó       nap 

 

 Győr-Moson-Sopron Megyei    Jánossomorja Város Önkormányzata 

 Rendőr-főkapitányság                                              

 képviseletében képviseletében 

 

______________________________                           _____________________________ 

        dr. Urbán Zoltán László Lőrincz György  

         megyei rendőrfőkapitány polgármester 


