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Az előterjesztésben közreműködött: dr. Lukács Adrienn jegyző  

Előterjesztés  

a CENTAURIUM  Kereskedelmi Betéti Társasággal kötött bérleti szerződés módosításáról  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A CENTAURIUM PATIKA Kereskedelmi Betéti Társág és Aszód Város Önkormányzata között 1999. 
július 1-jétől határozatlan időre (a gyógyszertár működéséig) szóló bérleti szerződés van hatályban 
az Aszód, Szabadság tér 2. szám alatti 119 négyzetméter nagyságú nem lakáscélú helyiségre.  
A bérleti szerződésben rögzített bérleti díjat a Felek az elmúlt években módosították, jelenleg 
1215,96 Ft/m2 áron kerül bérlésre az ingatlan. Ez az összeg jóval kevesebb, mint az Aszódon 
jelenleg alkalmazott helyiségbérleti négyzetméterár, és jóval alatta van az önkormányzat által 
bérbeadott nem lakáscélú helyiségek négyzetméter árának is.  
Felvettem a kapcsolatot gyógyszertárvezető asszonnyal és a bérleti díj tekintetében az alábbi 
javaslatot terjesztem elő.  

A Kossuth Lajos u. 27. szám alatti ingatlan bérleti díjára 3200 Ft/m2 összegben tettem javaslatot 
azzal, hogy a bérleti díj évente a KSH által közzétett előző évi infláció mértékével növekszik. Annak 
érdekében, hogy egy egységes bérleti díj kerüljön bevezetésre az üzleti célra használt nem 
lakáscélú helyiségeknél, de figyelembe véve, hogy a gyógyszertár esetében ez jelenleg 2,6-
szorosára emelné a bérleti díjat, arra teszek javaslatot, hogy a 3200 Ft/m2 összegű bérleti díjat 3 
lépcsőben érje el a gyógyszertár. 2023-ban a 3200 Ft 70%-ában, összegszerűen 2240 Ft/m2 
összegben, 2024-ben a 3200 Ft  85%-át + infláció, összegszerűen 2720 Ft/m2+infláció összegben 
kerülne a bérleti díj meghatározásra. 2025-ben pedig kiegyenlítődne a két helyiség bérleti díja 
3200 Ft/m2+infláció összegben, megteremtve az egységes bérleti díj alkalmazását.  

Gyógyszertárvezető asszony a javaslatot el tudja fogadni és amennyiben a Képviselő-testület 
támogatja a határozati javaslatot a szerződésmódosítás előkészítésre kerül.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a határozati javaslatnak megfelelően hozza meg 
döntését.  
 

Aszód, 2023. január 13.  
 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
         polgármester 
Látta: Dr. Lukács Adrienn  jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……./2023. (……..) önkormányzati határozata  
a CENTAURIUM  Kereskedelmi Betéti Társasággal kötött bérleti szerződés módosításáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CENTAURIUM PATIKA Kereskedelmi Betéti 
Társág és Aszód Város Önkormányzata között 1999 július 1-jétől  határozatlan időre (a 
gyógyszertár működéséig) az Aszód, Szabadság tér 2. szám alatti 119 négyzetméter nagyságú nem 
lakáscélú helyiség bérletére vonatkozó szerződés módosítását támogatja azzal, hogy a bérleti díj 
tekintetében a szerződés az alábbiakban változik:  

A bérleti díjat a felek 2023-2025 közötti időszakra az alábbiak szerint határozzák meg:  

2023. év 2240 Ft/m2 összegben,  

2024. év  2720 Ft/m2 + infláció összegben,  

2025. év 3200 Ft/m2 + infláció összegben.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert a bérleti szerződés 
módosítására vonatkozó szerződést aláírja.  
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  
Határidő: a szerződés megkötésére 2023. január 31.  


