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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu  

 

 

KIVONAT 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. január 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2018.(I.17.) számú  

határozata 

 

EDUCAR OKTATÓ Centrum  Oktató BT-vel szerződés megkötéséről 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület:  

 

Az EDUCAR OKTATÓ Centrum Oktató BT bérlővel - 4400 Nyíregyháza, Szarvas u.48.- 

a határozat melléklete szerinti bérleti szerződést köti meg a bérlő által szervezett tanfolyamra. 

 

Felhatalmazza az alpolgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására és a 

targonca üzemeltetéséhez szükséges motorikus gáz számláinak teljesítésére. 

 

 

K.m.f. 

 

Lengyel Lászlóné       Imréné Bötykös Katalin 

alpolgármester                     aljegyző 
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A 9/2018.(I.17.) számú határozat melléklete 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 
amely létrejött egyrészről az EDUCAR OKTATÓ Centrum  Oktató BT. (4400 

Nyíregyháza, Szarvas u.48.) mint bérlő, valamint: Demecser Város Önkormányzata (4516 

Demecser, Kétezer-egy tér 1.) mint bérbeadó között az alábbiak szerint: 

 

A bérlő által szervezett tanfolyamra a bérbeadó bérbe adja a 4516 Demecser, Gyár u. 1-

3.) sz. alatt gyakorlati oktatásra alkalmas helyszint és 1 db vezetőüléses targoncát, mely a 

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő.  

 

1. A bérlő a bérelt helyiséget és 1 db vezetőüléses targoncát kizárólag gyakorlati képzés 

megtartásához használja. 

 

A bérleti idő kezdete:  2018.01.  11.   

A bérleti idő vége:  2018.01.  19. 

OKJ-s vizsga:   2018. 01. 23.   (kb.: 2 óra)  

Hatósági vizsga:   2018. 01. 29.  (kb:  2 óra )  

Bérleti díj:   15.000 Ft+Áfa/nap 

 

2. A bérleti díjat a bérlő számla ellenében átutalással egyenlíti ki.   

 

A bérbeadó a megállapodott bérleti díj fejében a bérleti idő tartamára biztosítja a szóban 

forgó helyiség és a vezetőüléses targonca használatát.   A bérleti idő az Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által meghirdetett Építő- és 

anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) + Gépkezelő jogosítvány) 

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) történik. 
 

3. A bérlő maradéktalanul betartja az intézményre vonatkozó vagyon, tűz-, és 

balesetvédelmi szabályokat, a működési köréből származó károkért teljes körűen felel. 

 

4. A bérbeadó a bérleményt és az 1db vezetőüléses targoncát rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban adja át. A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a bérleményt  

és az 1db vezetőüléses targoncát ugyanilyen állapotban visszaadni. A bérlő a bérbeadó 

előzetes jóváhagyása nélkül nem végezhet lényeges változtatást a bérelt helyen, 

tárgyon. 

 

A targonca üzemeltetéséhez szükséges motorikus gáz folyamatos utánpótlásáról a 

bérbeadó gondoskodik. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az ide vonatkozó 

előírásai az irányadók. 
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6. A szerződő felek a jelen megbízási szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

A szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírják. 

 

 

Dátum: Demecser, 2018. január 08.  

          

 

 

  ……………………………………    ………………………… 

     bérlő:           bérbeadó  :                            

 


