BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről:

Jászivány Község Önkormányzata,
5135 Jászivány, Fő út 4.
képviseli: Tari András polgármester, mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó),

másrészről:

Jászivány Fejlesztési Kft,
135 Jászivány fő út 4.
képviseli:

ügyvezető, mint bérlő (továbbiakban: bérlő)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
1.
Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a 5135 Jászivány alkotmány út 10. szám alatti 13
hrsz.-ú ingatlan.
2.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy tulajdonos bérbeadó bérbe adja az előző
pontban megjelölt ingatlant egyéb szállás szolgáltatás működtetése céljából, melyet a bérlő bérbe
vesz.
3.
A bérbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbe kapott ingatlant a hozzá tartozó,
közműveket, illetve berendezési és felszerelési tárgyakat a 2. pontban meghatározott célra
üzemelteti.
4.
A bérleti szerződés annak felek részéről történő aláírásának napján kezdődik és határozatlan
időre szól. A vagyontárgyak átadásáról és átvételéről a szerződés hatályba lépést követő 15 napon
belül kell a feleknek a jegyzőkönyvet felvenni. A rendeltetésszerű üzemeltetésért bérbevevő a
vagyontárgyak átadás-átvételének napjától felel.
5.
A bérbevevő köteles az egyéb szállás szolgáltatás működéséhez szükséges engedélyeket,
szabályokat beszerezni és elkészíteni
6.

A bérleti díj összege 1000 Ft/év + ÁFA/év.

7.

A bérleti díjat a bérlő a bérbeadó számlája ellenében, tárgyév decemberéig fizeti meg.

8.
Bérbevevőnek az átvett vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával, rendeltetésszerűen kell
használnia az üzemeltetési célok megvalósításához. Ennek keretében teljes körű állagmegóvási és
az ingóvagyontárgyakat érintően felújítási, illetve szükségszerűen csere kötelezettség is terheli
bérbevevőt. Az ingatlanokon értéknövelő beruházást a bérbeadó tulajdonos előzetes írásbeli
engedélye alapján végezhet . A beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulás esetén szerződő
feleknek írásban meg kell állapodniuk a beruházás várható költségeinek finanszírozása és viselése
kérdéseiről, továbbá arról, hogy a beruházással megvalósított eszközök, fejlesztések melyek
szerződő fél tulajdonába kerülnek és a bérleti szerződés megszűnésekor ezekkel egymás irányában
hogyan számolnak el. Az épület rezsiköltségeit bérbeadó fizeti.
9.
Bérbevevő köteles az üzemeltetésre átvett és a 8./ pont szerinti beruházási vagyontárgyakat
elemi kárbiztosítási szerződés megkötésével is védeni.
10.

Ezen szerződés következő esetekben szűnik meg :
•
•
•

Közös megegyezés
szerződő felek rendes és rendkívüli felmondásával,
bérbevevő jogutód nélküli megszűnésével

Szerződő felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor írásbeli szerződéssel
megszüntethetik. A szerződés csak a jövőre nézve szüntethető meg.
Rendes felmondási idő 6 hónap, amelyet a feleknek nem kell indokolniuk. A felmondást írásban kell
a másik féllel közölni.
Szerződő feleket rendkívüli felmondás joga is megilleti a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
Ezen esetekben előzetesen a szerződésszegő felet fel kell írásban hívni megfelelő határidő tűzésével
a jogsértés abbahagyására. Amennyiben a felszólításnak a jogsértő nem tesz eleget, úgy a szerződés
- a jogsértés súlyától függően azonnali hatállyal, vagy 30 napos felmondási idővel rendkívüli
felmondással meg szüntethető.
Azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben a bérbevevő az átvett vagyontárgyakat nem
rendeltetésszerűen használja, illetve a vagyontárgyak állagát oly mértékben veszélyezteti, hogy a
szerződés a bérbeadó részéről az okszerű gazdálkodás szabályai figyelembe vételével már nem
tartható fenn.
A bérleti díj nem fizetése esetén azonnali hatályú felmondás nem gyakorolható, a rendkívüli
felmondási idő ezen esetben 30 nap.
11.
A bérleti szerződés megszűnésekor, legkésőbb annak utolsó napján, bérbevevő köteles az
üzemeltetésre átvett vagyontárgyakat üzemképes, működő állapotban tulajdonos részére visszaadni.
A visszavételről szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átvétel és a visszaadás közötti időben,
amennyiben megállapítható, hogy az átvett vagyontárgyak állagában romlás következett be,
vagyonvesztés állt elő, úgy a bérbevevő köteles az állagromlás, illetve a vagyonvesztés
kiküszöböléséhez szükséges összeget készpénzben kártérítésként bérbeadónak a teljesítésre történő
felszólításától számított 30 napon belül megtérítenie.
12.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges fizetési késedelmük idejére a
mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét tatoznak késedelmi kamat címén megfizetni.
13.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződésükben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk idevonatkozó szabályai szerint kötelesek eljárni. A szerződés teljesítése során
kötelesek kölcsönösen együttműködni, egymást rendszeresen tájékoztatni. A bérbeadót megilleti a
szerződés teljesítése ellenőrzésének a joga, amelynek feltételeit bérbevevőnek biztosítania kell
számára.
14.
Szerződő felek ezen bérleti szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyóan aláírták.
Jászivány, 2015. május 1.
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