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MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészrőI Medgyesegyháza Város Önkormányzat, (képviseli Ruck Márton
polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. továbbiakban Onkormányzat
valamint

Medgyesegyháza és Bánlút Mozgáskorlátozottak Egyesülete (képviseli Madari Lnréné) 5666

Medgyes egyh áza, Ko ssuth tér 2.

és

Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület (képviseli: Pintér Attila elnök)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. továbbiakban együttesen Bérlők.

1. Onkormányzat tulajdonát képezi a Medgyesegyháza Kossuth tér 6. szám alatti 718. hrsz-ú

ingatlan 133ll148L-ed tulajdoni hányada, és az egész ingatlan tédtésmentes használatéra

j ogo sult a 20 l 7. augusáus 25 - én kelt me gállapod ás alapj án.

Jelen megállapodás alapját Medgyesegyháza Város Önkorrnányzat Képviselő-testületének

I 3 3 l 20 I 2 . (Y I.2 6 .) Kt. s zámú batár o zata kép ezí.

Önkormányzat 2072. július 1. napjátől határozatlan időtartamra térítésmentesen hasmálatba

adja az l. pontban körülírt ingatlanból 273 m2 terülehi helyiség csoportot a mellékelt alaprajz

szerinti 4 iroda helyiséget l nagltermet, előteret, vizesblokkokat. A Bérlők külön kérésére

külön birtokbaadási jegyzőkönyv felvétele mellett.

Bérlők az ingatlan használatáért díjat nem fizetnek, viszont az Önkormányzatjogosult az

ingatlan haszláIata során havonta felmerült közüzemi költségek 20 000 Ft feletti részét

kiszámlázni Bérlők részére - eltérő megállapodás hiányában - egyenl ő arányban Bérlők

kötelesek a rezsi költség rájuk eső részét a számla kézhezvételét követő 8. napon belül

megftzetni.

Aközüzemi díjak megfizetésének elmulasnása Önkormányzatrészéről rendkívüli felmondási

ok.

Bérlők az ingatlant irodaként, taggyűlések, rendezvények megtartásának helyszíneként

hasznáIhatja. Bérlők a jogviszony megszűnése esetén az ingat\arí. eredeti állapotban kötelesek

az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni. A helyiség állapotában bekövetkezett károkért

B érlők fe lelő s s é gge 1 tarto znak,

A helyiségekhasználata kapcsán felmerült karbantartási, festési költségek a Bérlőket terhelik.

Bérlők az ingatlanon felujítást, átalakítást, csak az Önkormányzat írásos engedélye alaplán

saj át költségrikre végezhetnek,

Bérlők kötelesek a helyiségek használatára. illetve a felmerült költségek vonatkozásában egy

más között írásos megállapodást kötni és a^ 15 napon belül bemutatni az Önkormányzat

részére,
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i' 10. Jelen szerződés brármelyik fél által60 napra felmondható. Önkormányzat jogosult 30 napos

felmondási idővel kizárőIag csak a kb, l43 m2 nagyságí nagyterem használatának

felmondására a Képviselő-testtilet helyiségre vonatkoző más célú hasznosítási döntése alapján.

11. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző jogszabályok

rendelkezéseit kell a7kalmazni.

Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után,

helyb enhagyó lag aláíT1 ák.

Medgyesegyh áza, 20 12. június 29.

akaratukkal mindenben megegyezőtmint
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