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Úedgyesegyháza

amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Yárosi
suth tér 1. sz.; képviseli: dr. Nagy Béla György
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről u 1i.!á"koktél

Kft. (5666

l\,iedgyesegyháza, Rákóczi

u.

6/a., kópviseli: Varga Márk

ügyvezető; adószáma: 24898839-2-04.), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő),
Felek) koz|tt alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekmellett:

iiiouaruiotuao

"gyüttesen:

,

,.,

preambulurn

vo_natkozóan
Felek rögzítik, hogy tudomással bímak az 1, és 2. pontban fe,lsorolt ingatlarrrészeke
2014. ápri_
között
Kft.
Nonprofit
KÉSZ
Bérló és L ingaúákorábbi üzemeltetője, a Medgyeságyházi
lis 01, napján létrejött bérleti szerzödésről,

l.

tulajdonában
bérleti jogviszony tárgya a Medgyesegyháza Vfuosi Önkormányzal _ki!j.óJlc:s.
auo, a vttvjoaesi Haz ei-ronlvtarlp Jlnek földszintjén elhelyezkedö, 5666 Medgy.esegy}áza,

A

Kossuthtér25,sz.a]atli,32rrr'ulupt".til"tű,,Büfé"ingatlanrészésazintézlúnyaulájábanlévő,6
^amelyeket
Bérlő vendéglátó egység iizemeltetése céljfua kíván

;;;;-Ál";ű

.rar,:tarúeryiseg",

használni (a továbbiakban: Bérlemény).
az üzemeltetéshei szükséges WC és mosdó, személyzeti öltöző helyiség, sze_
2. Bérbeadó üiztosítja
"valamint
a földszinten taláíató aula helyiség használatát, amelynek. az egyéb
Ályz,,1i tusoló,
biztosítja továbbá
használati költségeit a bérleti díj tartdlínazza. Bérbeadó kiilön téítésidíj nélkiil
vizes kézmosási le_
vendég mosdó eJsérlö munkavállalói számára a kiilön zárható (hideg_meleg
mosási
hetóséigel ellátott) öltözőt és mosdót. Bdrbeadó Bérlő részérehideg_meleg vizes_,,badeüa"
a nem
részé,re
Bérlő,
biztosítja
díj
nélkiil
tédtési
kiilön
ú"toJei* biztoú. Bérbeadó továbbá
használatát.
helyiség
a
céljából
,kazínhát,
to.*u.-air.;"lt"gű hulladék, ételmaradéktárolása
mellóklete
A bérbe és haszúatba adoti helyiségek megjelöléséijelen bérleti szerződés 1, számú
taítalmazza, mely a szerződés elválaszthatatlan részétképezi,
tarlását nem
3, Bérbead6 aBérlő részéreaz épületbe történó szabad bejárást, Yalamint a Büfé nyitYa megfelelően
iúato"t utlu. Bérlő a nyitva tartást a mindenkor hatátyós önkormányzati rendeletnek

-

-

4.

5.

köteles betartani.
feltüntetett terü_
Bérlő a működése során csak az 1. és 2. pontban, illetve az 1. számri mellékletben
rendezvények esetén a
letrészek rendeltetésszerű használatáért ielelős, a Bérbeadó által szervezett
meglévő berende_
előtt
használat
adott
az
Bérbead6, illewe az adott rendezvény felelőse köteles
zésnek megfelelő állapotot helyreállítani,
elŐtti megfelelÖ állapotot
BérIő az áItalaszervezett rendózvények esetén köteles az adott használat
helyreállítani.
Á űerr"ti joguiszony 2016, szeptember 01. napjától határozatlan időtartaínía szól.
1. pontban Áóghatározott tevékenység folyatásárahasználhatja,
b;;iá; Baí"Ányírrrrarot"g;"
-serle-eny
működietése során köteles olyan megfe_lelö t:lj:sil]nényű
Bérlő az általa üzemeltetett
során keletkezó páíát és illatokat
fi;_ Á;Úlszívó berendezést alkalÁazni, ami az ételkészítés
jelen szer_
!r""rJ. e ie."_ és szagelszívó berendezés felszereléséreés beüzemelésére Bérbeadó
részére.
ződés hatátyba lépésétőiszámítottl80 nap haladékot biztosít Bérlő
felmondási idóvel
közölt
írásban
elözetesen
napos,_
30
fél
jógviszony
bármelyik
Á Mrteti
a helyiség
."gr"tintJtr,iti. A dérb€adó részéről torténő felmondás esetén a Bérbeadó a Bérlő által
számlá_
tiaiartasanak, miiködési engedély feltételeinek megteremtésével beépítettberendezések
tart
nem
a
Bérlő
ana
ha
napjáig,
idő
utolsó
uJ igu"ort rcrtseg"it koteles-megtédteni a felmondási
,

o.

;.
8.
''
g.
-

_

igényt.
Bérlö köteles visszaadni a bérleményt
10.
-- Ámennyiben a Bérlő részérőltörténik a felmondás, akkor a
u i"lmondá.i idő utolsó napjáig.
a bérleti díj a Bérleményvisszaaű_
11. A bérleti szerződés."gr"tinei", illetve megszüntetóse esetén

napjág fizetendő.
12. A bórlemény havi bérleti díja: 30.000_ Ft
sa
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összeg,

l.

amely tartalmazza az
és 2. pontokban szereplő helyiségek használatát. Tarta|mazza továbbá a
fűtés költségét, mely alapján a Bérbeadó ktilön költséget a gááasználatra nem számol fel.
A bérleti díjat Bérlő havonta, előre minden hónap 10. napjáig a Bérbeadó által kiállított szárnla
alapján, átutalással fizeti meg, elsö alkalommal 2016. szeptember 10. napjáig. A Felek megrállapodnak, hogy a bérleti díj mértékétminden év december hónapban felülvizsgrálják, annak mértékét
meghatározzák. A bérleti dd évente csak a KSH által közölt éves inflációs ráta mértékéyelnövekedhet.

13. Bérbeadó köteles felmondani a bérleti jogviszonyt a hónap utolsó napjával, amennyiben Bérlő,
írásbeli felszólítása ellenére sem fizeti az esedékes bérleti díjat.
14. A Bérleménykívülálló harmadik személynek Bérlő által nem adható át használatía és a bérleti
jogviszony nem ruházható át.
15. Bérlő köteles minden villamos közmüellátás költségét, mint felhasználó viselni.
A felmerüló fogyasztást a Felek minden hónapban közösen rögzítik, mely alapjrán felmerülő kölr
ségeket a Bérbeadó klszám76zza aBérlő részére,amit Bérlő 8 napon belül átutal Bérbeadó észére.
Az áramellátást biztosító almérő száma:
állás a birtokba adás napján:
16. A vendéglátóipari tevékenység folytatásához szükséges engedélyek és szakhatósag nozzalaru!ások beszerzése Bérló feladata,
17. A Büfé és a Bérlő őltal M l. pontban meghatáíozott használt területrészek takaíása a Bérlő feladata, az azzal jár6 költségek Bérlőt terhelik.
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekíea Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
az irányadíak
19, A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket lehetőleg
békéstíton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Bérbeadó székhelye szerint ilIetékes bíróság kizárólagos illetékességétkötik ki,
2O. E szenődés három (3), egyrftással szó szerint megegyező,2 oldal terjedelmú eredeti példánybaíl
készült, melyből kettó (2) példrány a Bérbeadót, egy (1) példány a Béílőt illeti meg,

A felek

a szerződésben foglaltakat átolvasiás és közös
megegyezót j óváh agyólag írták alá.

értelmezésután, mint akaratuk&al mindenben

Zárad&: jelenbérleti szerzödést a Medgyesegyháza Városi Önkormány zat 19012016. (VItr.3O.) számú
határozatával hagyta jóvá.

Medgyesegyháza, 2016.

Medgyesegyháza Városi
Bérbeadó
A(lós7iinr: :4li9tJiJlt9-2_04

Brnksllil]tltlslinri

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1,

Lakcím:

Szem.az.ig,sz.:

Szem.az.ig.sz.:
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Tanű2.

Lakcím:
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