
Amely létrejött egyrészről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (Medgyesegyháza, Kossuth tér L adőszáma:
15725211-2-04, képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester) mint bérbeadó, (továbbiakban
Bérbeadó)
másrészről pedig
Nemzetközi Konfekció Kft. (Békéscsaba, Alsókörös sot 2. cégsegyzék sziáma: 0409002898
adószáma: 11050511-2-04; képviseli: Eperjessy Béláné ügyvezető igazgató) mint bérlő,
(tov ábbiakban BérIo)
között alulírt napon és helyen a továbbiak szerint:

I. Bérbeadó tulajdonát képezi a Medgyesegyházq Dózsa György utca 2. szám alatt
található, a Medgyesegyháza 5lot2 hrsz. _alatt felvett 73 m2 alapterületű ingatlan
(továbbiakban: Bérlemény), amely egy 42 m2 teremből és közös használatú 1 db 4 

-r#-es

előtérből 1 db 17 m2 közlekedőbő] oii at to m2-es mosdóból áll.

2. Szerződő felek 2016. március 1. napjától hatáíozatlan idóre bérleti szerzódést kötnek,
mely alapjrán Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérleti díj ellenében bérbe veszi az 1.
pontban meghatáíozoít B érleményt.

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan utrán bérló 30.000 Ft/hó bérleti
díjat köteles fizeü:i bérbeadónak, minden hónap 10. napjáig, a kibocsátott száínla
ellenében, átutalás formájában, a bérbeadó oTP Bank Nyrt-nél vezeíeít II733I3'7-
15344083 szrámú pénzforgalmi számlájrára. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj mentes az áfa
aJó1. Bérlő köteles ezen kívül a közüzemi szolgátatóknak a közüzemi díjakat minden
hónapban megfizetni,

4. A Bérlő Bérbeadó részére - tekintettel arra, hogy jelen szerződést megelőzően Felek
között már korábbarr is bérleti szerződés állt fenn az 1. pont szeinti Bérlemény
vonatkozásában - átutalt 1995. szeptember 2O. naplén 111.159 Ft kauciót, amely összeg
továbbra is - jelen szerződéses jogviszony biztosítéka gyanánt - a bérbeadónál marad.

5. Felek rögzítik, hogy a kaució összegével a bérleti szeruődés megszűnése esetén
egymással az alábbiak szerint elszámolnak. A kaucióból a szerződés megszűnése esetén
bérbeadó levonhatja az esetlegesen elmaradt bérleü díjakat, az azok után számított
késedelmi kamatot, valamint a be nem fizetett rezsi költsé8eket, azok kamatait, továbbá a
bérleményben okozott kárt is. A fentiek után fennmaradó összeget bérló részére bérbeadó
elszámolás keretében köteles megfizetni. Bérbeadó tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a
kaució kifejezetten a bérleti szerződés megszűnése esetére a ki nem fizetett bérleti díjak,
rezsi költségek és károk hellteállításanak költsége és biaosításaként szolgál. ezért ei az
összeget saját célra nem használhatja fel.



6. Felek rögzítik, hogy a bérlemény kizárólagos használatára a bérló jogosult, albérletbe

másnak csak bérbeadó előzetes írásbe|iltozzájárulásával adhatja,

7. Bérbead,ó kijelenti, ]hogy az ingatlarrt másnak bérbe illetve használatba senkinek olyan

jogot nem e;ged élyezei, amely bériő hasznáatát bármilyen formában korlátozná.

8. BérIő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés időtaítama alatt a bérleti díjon

kívü1 az ingatlan valamennyi költaégét viseli _ amely magában foglalja a közilzem1

díjakat, víz 1illarry gáz, és'az esetleg felmerülő egyéb költségeket is. Miután a bérlő

g*au"agi társaság, 
- 
ezétí az általa fizetett közüzemi díjakat és egyéb költségeket

Jlszámúatja, ezért bérbeadó jelen szerződés a\áírásáva| kifejezetten hozzájáns| ,ahhoz,
hogy bérlő a közüzemi szolgáitatóknál, illetve egyéb szolgáltatiást nlTrjtó társaságoknál

."Jtgattatasl szerződést kössón a bérlet időtartamára a saját nevére. A bérleti jogviszony

megizűnése esetén pedig bérlő köteiezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a közüzemi

ós egyób szolgáltatási szerződések vonatkozásában szükséges bejelentések felől

haladéktalanul intézkeük.

9. Bérlő a Bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni, azt rendszetesen karbantartani,

a szokásos és rendeltetésszerű használattal felmerülő javítási, valarnint kisebb felújítási

-,rrrkálu,okut pedig saját költségén e\,1égeznl. Bérlő a bérleményen átalakítási

munkálatokat ciak bérbeadó előzetes írásbeli hozzájáriásával végezhet, azzal, hogy a

bérleti jogviszony megszűnése esetén köteles az eredeli állapotot helyreállítani, kivéve.ha

Múeaáói4 az írásbal kötött megállapodása más kötelezettséget jelöl meg. Felek

íögzítik, hogy jelen pontbarr meghitározott kisebb felújítási munká-latok ráfordításai. a

uéileti ."eródés megszűnésekor á bérlő szénára klzárőlag a Felek között erre iránlrrló

kiilön írásbeli megállapodás esetén jámak vissza,

I},Bérbeadójogosultana,hogyelózetesórtesítéSutánabérleményrendeltetésszerű
használatái eilenő izze, továbúá arra is, hogy a közüzemi és egyéb szolgátatási díjak

rendszeres befizetését ellenőrizze.

11. Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik fél 30

napos felmondási idóvel írásban gyakorolhatja a másik fél felé,

!2. Azomlali hatállyal felmondásnak van helye abbarr az esetberr, hogyha bármelyik fél a

szerzódésben írt kötelezettségeket megszegi, illetve a bérió a bérleti díjat, illetve a

közüzemi és egyéb szolgáltatlási díjakit egyszeri írásbeii felszólítás ellenére sem fizeti

meg.

73. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az _ingatlant
haladéktalanul bérúeadó birtokába adjá, ugyanolyan állapotban, mint amilyen állapotban

birtokba vette. BérIő tudomásul u"rri, hogy a bérleményben található ingóságaira _ a
kauciónfelüliösszegerejéig-bérbeadóizáIogogilletimegarraazes9tre,hogyhaa
bérleti díj és egyéb kozúeiri uugy szolgáltatási díj tartozása az általa átadott kaució

összegét meghaladja,



14. Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérteményt szeruődés megszűnésekor B érbeadó birtokába
nem adja, akkor a jogalan használat idejére a bérleti szerződés szerinti bérleti díj
háromszorosát köteles használati díjként fizetni.

15. Bérbeadó kijelenti, hogy külön írásbeli engedéllyel bérlő részére hozzájénllást ad ahhoz,
hogy a bérleményt bérlő a Gyulai Törvényszék cégbíróságnrál székhelyként,
telephelyként vagy esetleg fi óktelepként feltűntethesse.

16. szeruőd,ő felek kijelentik, hogy a jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekre apolgári Törvénykönyv valamint a lakások és helységek bérletére vonatkozó 1993. évi
XVIII. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.

17. szenődő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat elsósorban peren kívü
próbáljak rendezni, errnek eredménytelensége esetére kikötik a Gyulai T-örvényszék
kiziárólagos illetékességét.

A fenti- 17. Pontból és 3 oldalból álló - Bérleti szerzödést elolvasás után, mint akaratunkkal
mindenben egyezót írtuk alá.

Medgyesegyház4 2O16. íebrufu 29.

.-.l----
dr. Nagy Béla György

Qxo,rrr,2 (
np{d"rry áerft,e '

Nemzetkdzi Konfek'óió Kft.
ügyvezető igazgatója

Medgyesegyháza Városi
polgármestere

bérbeadó

Ellenjegyezte:
2O16. februar 29. napján: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna

pénzügyi osztáy v ezetője
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