
iBliRLETI sZERzóDÉs

amely létrejött egylészről a Nledgyesegyháza Városi Önkormányzat (56ó6
Medgyesegyháza, Kossuth tér l., adószáma: 157252I|-2-04) képviseli: dr. Nagy Béla
György polgármester - mint bérbeadó, másrészről

Gulyás Sándor egvéni vállalkozó (:

adószáma: ), mint bérlő, együttesen Felek - között az a.lulírott napon és helyen,
az alábbiak szerint:

1. Fe]ek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonában ál1 a Medgyesegyháza,
Kossuth tér 22lA, szám alatti, 11ó. helyrajzi számú, közvetlen közterületi
bejárattal rendelkezó, egy helységből álló, 17 m2 alapterületú üzlethelyiség,
melyet a bérlő ,,kereskedelmi üzlet" tevékenység céljára kíván használni, az
alábbi feltételekkel,

3.

Jelen bérleti szerződést a felek 2016. szeptember l, napjától kezdődően határozatlan
idótartamra kötik meg azzal, hogy a szerződést bármelyik fél ítísban 2 (kettó) hónapos
felmondási idóvel felmondhatja,

A bérleti díj összege havi bruttó 20 000 Ft (ÁFA mentes), amelyet bérbeadó tárgyhó 5.

napjáig számláz a bérlő részére, aki a számla kiállítását követően 8 napon belül azt
köteles kiegyenlíteni az Önkormányzat részére, Késedelmes fizetés esetén bérlő a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles
ftzetni. A szeptember hónapra vonatkozó béfleti díj számlázása a szetződés mindkét
fél általi aláírását követően történik.

Bérló háromhavi bérleti díjat, azaz 60.000 Ft-ot letéti összegként, a szerződés
alűrásakor befizet a bérbeadó II733l37 -1,5344083-06530000 letéti számlájrára.
Bérbeadó köteles ezt az összegek elkülönítetten kezelni. A bérleti jogviszony
megszúnésekor bérlőt megilleti a letéti összeg, amennyiben bérleti díjhátraléka nincs
és a helyiséget az átvótelekor rögzített állapotban adja vissza.

Bérlő köteles a 18/1993,(XII. 21.) Ök rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó
szabályainak betartására.

A bérleti jogviszonyt bármelyik fél 60 napos felmondási idővel bármikor küiön
indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót a felmondás esetén nem terheli másik
bérlemény biztosításának kötelezettsége, Bérleti díj a béIlemény kiüíített tiszta
állapotban történő visszaadás napjáig jár.

A bérleti díj a bérbeadó részéről évente janrrár 1. napjától egyoldalúan módosítható az
előző évi KSH által jelzett átlagos fogyasztói árszínvonal növekedés mértékével.

A bérlemény kívülálló harmadik személynek nem adható át használatra és a
jogviszony nem ruházhaLó ít,

Bérbeadó nem köteles a bérleményt az üzlet tevókenységónek megfelelően kialaKtani,
viszont azt tiszta állapotban, rnúködó berendezési tárgyakkal adja át, Bérlő csak a
bérbeadó előzetes írásos hozzájárttlásával, saját költségén alakíthatja át a helyiséget. A
l;érleti jog.ziszony rnegszűnósekor l bérlő kijtelcs xz elederi iillapotot visszaállítiini,
kivó,,le, ha a bérbeacló e l(ölclezettsjíjgétől eltekint.
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t0, Bérló köteles gondoskodni nz épület burkolatainak, ajtóinak és ablakainak, valamint
beépített berendezéseinek karbantartásáról, e körben történő javításoki,ól, illetve iu
iizlet Blótti közterület rendszeres takadtásáról.

1l. A tevékenység folytatásához sziikséges engedélyek és szakhatósági hozzájárulások
beszerzése a bérló t'eladata,

12. A bérbeadó az ingatlant jelen szerződés aláírásával egyidejríleg birtokba adja az alábbi
közüzemi óraállások szerint:
villanyóra száma: mérőállása,
gáaóra szitrna: méróál]ása:
vizóra száma: mérőrállása:
A bérlő a bérleti szerzödés alapján a mérőórákat a fenti óraállással átíraüa a saját
nevére,

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és heliiségek bérletéről
szőló 1993. évi LXXVIII. tV., valamint a t8/l993.(Xll. 2i.) Ök rendelet rendelkezései az
irányadó

Szerződő Felekjelen bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás
és értelmezés utan saját kezűeg és jóváhagyólag aláírj ák.

Medgyesegyháza, 20 16. szeptember l.

bérló
Medgyesegyháza, Dózsa György utca 23.

Pénziigyi ellenje gyzés :

dr. Nagy Béla

Medgyesegyháza, 2016. szeptember 1,


