.i)L,
Az éíkozésnapjB

an J
1L

Ll

;

^.'l n

u

í
/

'l,

Bérleti szerződés
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amely létrejött egyrészről a Medgyeseryháza és Bánkút ÁrÉSZ(5666 Medgyesegyhráza,
Kossuth tér 13. képviseli : Dorogi Imre elnök) cégsegyzékszárna: 04-02-000373,
adószáma:1003805I-2-04, bankszárnla száma:11733137-20002200 mint bérbeadó,
másrészról

MedgyeseryházaVárosi Önkormányzat (5666. Medgyes egyhaza, Kossuth tér 1. Képviseli:
Ruck Mrirton polgármester) törzsszáína: 725217, adőszáma: 15725211-2-04,bankszánla
száma: 1733137 -15344083, mint bérlő közötí az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel

1.1

:

A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a bérbeadó kizarólagos tulajdonát képező, Medgyeseryháza, Szondi u 5. sz alatti ingatlanát (volt Tüzép telep ) START közmunka progtamhoz kötődő tevékenységfolflatása, illetve önkormányzati
feladatellátás célj ára.

A bérleti szerződés 2014. április hó 01. napjától íartó határozatlarl idótartamra jön
létre. A bérleti szerződést bármelyik szerződő fel jogosult 3 hónapos felmondási idóvel
írásban felmondani.

3./ A
+.l

bérbeadó a

bérleménl2014. április hó

1. napjrán a

Szerződő felek a bérleti díj összegét kölcsönösen
forint +ÁFA,/hó összegben állapídák meg.

bérlő birtokába adja.

65.000 Ft + ÁFA,hó , azazKatyanöíezeí

A

bérbeadó fenntartja magának art a jogot, hogy a bérleti díj összegét évenként
felülvizsgálja, és a következő évre szóló bérleti díj összegét az évenkénti hivatalos KSH
által közölt infláció összegével megemelje. Az erre vonatkozó bérleti szerződés
módosíást a tárgy év december hónapjában kózli a bérlóvel,

5.1

6.1

7./

A

bérló a bérleti díjat negyedévenként előre a tárgy negyedév első hónapjának 10,
napjáig köteles megfizetni a bérbeadó részétea bérbeadó szarnlája alapjan átutalással.
Az első negyedévi bérleti díj megfizetése a bérleti szetződés aláírásáva] egyidejúleg
esedékes. A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a bérlő a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresénekmegfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A

bérlő a bérleti díjon felül köteles a bérbeadó részérenegyedóvente megfizetni a
köztrzemi költségeket (vízdíj, villamos energia, gázdíj, szenrryvíztisztlíás dija,
szemétszállítás költsége, telefonhasználat. ) a bérbeadó szárrtlája alapjén a szétmla
kiáliítását követő 8 napon belü1 átutalással köteles megfizetni.
késedelmes fizetés esetén a bér!ő a jegybanki alapkamat kétszeresónek megfeleló
mértékü késedelmi kamatot is köteles fizetni

A bérlő köteles a bérleménl,t rendeltetésszeníen, a bérleti szerződésben meghataxozott
céloka használni, amit a bérbeadó jogosult ellenőrizni. A bérlő köteles a bérleménya
karosodrástól megóvni.

A rendeltetésszení használaton túl a bérbeadó kiköti

_

:

a bérleményenbelü sziikséges tatarozási, karbantartási munkálatok elvégzése a

bérlő kötelessége és a bérlő költségére történik.
a bérleményben bármilyen átalakítási munkát a bérlő csak a bérbeadó előzetes
engedélyével,és kiilön megállapodás alapjan végezhet. A bérlő tudomásul veszi,
hogy a bérleményben akar a bérbeadó engedélyével,vagy akár az engedélye
nélkiil elvégzett
átalakítási, fel{rjít^ísi,stb. munka soran beépített bármilyen értéknövelő dolog a
bérleti szerződés bármely időpontban és jogcímen történő megszűnése esetén az
ingatlanból nem vihetó el, a költsége a bérleti díjba nem számítható be.
sz. pontban meghatározott célra
a bérlő a bélleményt kizfuólag csak az

-

-

l.

hasznáhatj a.
Ameruryiben ettől eltér, a bérbeadó jogosult
felmondani.

a bérleti szerzódést azonlali hatállyal

A

béirő az 1 , pontban meghatározott tevékenységénekfolytatásához szükséges hatósági
bejelentés megtétele és a hozzálárulás megszerzése a béíló kötelessége. A bérlő a
bérleményta saját nevére szóló működési engedéllyel üzemeltetheti.

8./ A bérlő a bérleményt sem albérletbe, sem egyéb címen használatba nem

adhatja,

Amennyiben ezt mégis megtenné a bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondásra.
bérló a bérleti díj fizetési kötelezettségével 30 napos fizetési késedelembe
esik, a úérbeadó jogosult a bérleti szerződést azorrrrali hatállyal is felmondani.

9./ Amennyiben
10.

a

bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés bármilyen címen történő megszűnése
esetén nem tarthat igényt a bérbeadó részérőlsemmilyen elhelyezésre, vagy abban_való
közremúködésre, éi nem lehet a bérlet megszúnésévelkapcsolatban semmilyen

/A

kártalanítísi vagy költségigénye sem.

nj A

bérlet időtartama alatt a bérleményben folytatott tevékenységgel kapcsolatban

felmerülő adók megfizetése a bérlő kötelessége,

bérlemény,valamint a benne lévő vagyontárgyak zárásxól, megórzéséről, a karok
elleni védelómról a bérlő köteles gondoskodni. A bérlő köteles a bérleménybena
tűzvédelmi, valamint a baleset-és munkavédelmi szabályokat betartani. A bérleményben
elhelvezett tiizvédelmi eszközök ferurtartásának, karbantartásának költségét a bérlő
viseli. Érintésvédelmifelülvizsgálat és a túzvédelmifelülvizsgálat költségeit, valamint a
hatósági vizsgálatok által előírt feladatok költségeit a bérló viseli,

I2./ A

13./ A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a bérelt ingatlant a természetes
elhasznáódásuktól elteúnfie _ az eredeti, a birtokbaadáskoí átvett állapotban
visszaadni.

vagyonbiztosítási
bérbeatló közli a bérlővel, hogy az épületre vonatkozóan általános
szerződése van.

14./ A

15./ A jelen szerződésben nem szabélyozol| egyéb kérdésekbena Ptk., valamint a nem lakás
céljára szolgáó helységek bérletérevonatkozó jogszabáyok rendelkezései az
irányadóak.

Mérőórák állása birtokbaadáskor:
ln ^l
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polgármester
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