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BERLETI SZERZODES

atnely egyreszrol

a Kulsovat Kozseg Onkormanyzata (szekhelye: 9532 Kulsovat, Kossuth utca 70.,
adoszarna: 15426699-1-19) kepviseleteben eljaro Aczel Peter polgarmester, mint berbeado (a
tovabbiakban ,,Berbeado"),

masreszrol

a MOVE Rehabilitacios Ipari es Szolgaltato Nonprofit Kozhasznii Zartkoruen
Mukodo Reszvenytarsasag (szekhelye: 8500 Papa, Komaromi utca 87., cegjegyzekszama: 19-
10-500258, adoszama: 14466111-2-19) kepviseleteben eljaro Simon Janosne vezerigazgato, mint
berlo (a tovabbiakban ,,Berlo", egyiittesen ,,Szetzodo Felek") kozort jott letre az alabbi
feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon:

I. A berlet targya

1.1. A Kulsovat Kozseg Onkormanyzata kizarokgos tukjdonat kepezi a Kulsovat Belteriilet
145/1 helyrajzi szam alatt felvett, termeszetben a 9532 Kulsovat, Raffel Mihaly utca 12. szam aktt
fekvo, ,.,altalanos iskok, udvar" megjelolesu ingatkn.

II. A berelt teriiletek

2.1. A Berbeado berbe adja, a Berlo berbe veszi a Berbeadotol a Berlo kizarolagos hasznakta
celjara az 1.1. pontban megjelolt ingatkn osszesen 241,6 m2 nagysagu epuletreszeit (helyisegeit) (a
tovabbiakban ,,Berlet Targya").

2.2. A Berlo a Berlet Targyat kizarokg megvaltozott munkakepessegu munkavallalok
rehabilitacios fogklkoztatasaval osszefuggesben rLasznalhatja.

III. Idotartam

3.1. A berleti jogviszony 2014. marcius 01. napjan kezdodik, es hatarozatkn idore szol. A berleti
jogviszony megszuntetesere a X. fejezetben szabalyozottak iranyadok.

IV. A berleti dij

4.1. A Berlo altal fizetendo berleti dij: 10.000,- Forint/ honap. Berbeado nyiktkozik, hogy az
altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny (a tovabbkkban: Afa tv.)
szempontjabol aknyi adoraentesnek minosul.

4.2. A Berlo a berleti dijat elore koteles atutalassal rnegfizetni a kibocsatott szamla alapjan oly
modon, Hogy az a Berbeado szamlajan a targybo 10. napjaig jovairasra keruljon. Berbeado
kotelezettseget valkl, hogy a fenti szamlakat a targyhot megelozo honap utolso napjaig kezbesiti
Berlo szamara.



V. Koziizemi es fenntartasi dijak

5.1. Szerzodo Felek altalanos elvkent rogzitik, bogy a Berelt ingadan koziizemi koltsegeit
(villamos energia, foldgaz, ivoviz, szennyviz, kommunalis hulkdek) Berlo kozvedeniil maga viseli,
a koziizemi meroorak sajat fizetoi nevere vetele utjan.

5.2. Szerzodo Felek rogzitik tovabba, hogy a Berlo valkl kotelezettseget az epiilet megfelelo
kezelesevel es akpveto mukodtetesevel kapcsolatos tennivalok elvegzesere, vakmint minden
olyan sziikseges, akpveto fenntartasi jellegu munkalatokra is, amelyek az 5.3. pont ertelmeben
nem Berbeado fekdata. Igy kiilonosen:

• takaritasi koltsegek;

• a Berlet Targya udvaranak es kornyezetenek takaritasa es karbantartasa;

• ragcsaloirtas;

• ho-eltakaritas.

5.3. Egyeb indokolt koltsegek, amelyek feltedeniil szuksegesek a Berlet Targya es kornyezetenek
fenntartasahoz es karbantartasahoz a Berbeadonal felmerultnek tekintendok, igy peldaul a
homlokzat karbantartasa.

VI. Atadas-atvetel

6.1. Berbeado szavatossagot vallal arra, bogy az Atadas — Atvetel idopontjaban valamennyi
kesziilek es berendezes maradektaknul megfelel a hatalyos jogszabalyi eloirasoknak, es
kifogastalanul iazemelnek.

6.2. A berleti jogviszony megszunesekor atadas-atveteli jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet a
Berbeado es a Berlo ir ala. A Berlo a berelt teruleteket az atvetel idopontjanak megfelelo
allapotban koteles atadrd, amilyen koriilmenyek kozott es alkpotban atvette, figyelembe veve a
berlet ideje aktt a rendeltetesszeru hasznakt mellett bekovetkezett elhasznalodasokat.

6.3. A Berbeado felkerheti a Berlot, hogy tegye szabadda a berelt teruleteket (vagy azok egy
reszet), abban az esetben, ha az epiilet rendeltetesszeru mukodesenek helyreallitasahoz, illetve
fenntartasahoz sziikseges munkakat kell vegeznie ezeken beliil, es amely munkak a teriilet
szabadda tetele nelkiil nem vegezhetok el. Ha a Berlo ezekre a teriiletekre valo belepeseben tobb
mint egy munkanapig akadalyoztatva van, ezen idotartam alatt a Berlo csak az altak hasznalt
teriilettel aranyos bert koteles megfizetni.

6.4. A Szerzodes lejartakor a Berlo koteles minden sajat, a berelt teriiletekre altala bevitt butorat
es felszereleset eltavoKtani.

VII. A hasznalattal kapcsolatos jogok es kotelezettsegek

7.1. A Berlo valklja, hogy a Berlet Targyat rendeltetesszeruen, jo gazda modjara hasznalja, a jelen
Berleti Szerzodes rendelkezeseinek megfeleloen.

7.2. A Berlo sajat koltsegere elvegzi a Berlet Targyanak hasznaktaval felmerult, abbol eredo
szokasos karbantartasat es tisztitast. E karbantartasokba beletartoznak az esztetikai javitasok,



tisztitasok, a szerelvenyek es a berelt teriiletek reszeinek, illetve az ahhoz tartozo felszereleseknek
szokasos fenntartasa, csereje, felujitasa (peldaul falfestes, vilagito testek csereje, csapok es zarak
javitasa, stb.).

7.3. A Berlo koteles betartani es vegrehajtani az epulet fenntartasaval kapcsoktos valamennyi
hatosagi eloirast

7.4. Berlo felelosseggel tartozik a tuzvedelmi rendszer rendelkezeseinek es a munkavedelrni
eloirasok betartasaert, valamint koteles a munkavalkloit, es mas vele kapcsolatban allo
szemelyeket e rendelkezesek es eloirasok betartasanak celjabol oktatasban reszesiteni.

7.5. Berlo koteles Berbeadot ertesiteni minden olyan epiiletben okozott karrol, melyrol
tudomassal bir, vagy ilyen informaciok bktokaba jut, es koteles a szukseges intezkedeseket
megtenni a karenyhites erdekeben.

7.6. Jelen Szerzodes rendelkezesei nem akadalyozzak meg a Berbeadot abban, hogy gyakorolhassa
belepesi es ellenorzesi jogat a berelt teriileteken, a Berlovel folytatott elozetes egyeztetest
kovetoen, a Berlo jelenleteben. A Berlo minden tamogatast megad, bogy a Berbeado a szukseges
mertekben ellenorizfiesse a Berlet Targyat.

7.7. Berlo jogosult a berleti jogviszony idotartama aktt a Berlet Targyat telephelykent,
fioktelepkent bejelenteni es hivatalos katain telephelykent, fioktelepkent feltuntetni,, a berlemeny
homlokzatara — a Berbeadoval egyeztetett formaban es helyen — cegtablajat sajat koltsegen
elhelyezni. Berlo nem engedelyezheti, hogy a Berlet Targyat mas jogi vagy termeszetes szemely
szekhelykent, telephelykent vagy fioktelepkent tiintesse fel.

VIII. A berelt teriiletek atalakitasa

8.1. Berlo kizarolag Berbeado elozetes, irasbeli engedelye alapjan jogosult a Berlet Targyan
szerkezeti modositasokat vegezni. Szerkezeri modositasok kiilonosen a kovetkezok:
• elektromos halozat atalakitasa,
• gyengearamu tuz- es riasztohalozat atalakitasa,
• futes-, hutesrendszer atalakitasa,
• statikai modositasok,
• vizes blokkok atalakitasa,
• olyan felszereles telepitese, mely kesobb nem tavoKthato el a berelt terulet alkganak

modositasa nelkul.

8.2. Berlo a tervezett munkaktokrol koteles minden tervrajzot Berbeadonak bemutami.

8.3. Ha a Berlo barmilyen modositast, valtoztatast hajt vegre a berelt teriileteken az ilyen munkak
megkezdese elott a Szerzodo Felek megalkpodnak az atalakitott teriiletek vonatkozasaban a
Berlot terhelo kotelezettsegekrol. Hacsak a Szerzodo Felek ettol elteroen nem alkpodnak meg, a
Berleti Szerzodes megszunesekor a Berlo koteles visszaallitani a berelt teriileteket eredeti
allapotukba. A Berlo a Berbeadoval szemben nem elhet kovetelessel a munkaktokkal
kapcsolatosan fekneriilo kkdasokert, beleertve a modositas, valtoztatas es a helyreallitas koltsegeit
is.



IX. Alberletbe adas

9.1. A berelt teriiletnek teljes vagy reszbeni alberletbe vagy hasznalatba adasa harmadik fel
reszere, vagy barrnilyen berbe adasa tilos.

X. A szerzodes megsziintetese, felmondas

10.1. A Berlo koteles tajekoztatni a Berbeadot, amennyiben statuszaval vagy kepviseletevel
kapcsoktos olyan valtozas kovetkezik be, amely a Szerzodo Felek jogviszonyara kihatassal lehet
(pi. torvenyessegi feliigyeleti eljaras, kepviselet rendezedensege stb.), tovabba minden,, a Bedovel
kapcsolatos, a Berlo anyagi lielyzetet befolyasolo birosagi eljarasrol, anyagi vitarol vagy
esemenyrol, amely ellene folyamatban van.

10.2. A Berbeadonak joga van egyoldaluan es azonnaK hatallyal felmondani a Berleti Szerzodest
abban az esetben, ha a Berlo

• barmely fizetesi kotelezettsegenek, illetve a fizetesi kotelezettsegek barmely reszlete
rnegfizetesevel kesedelernbe esik, az errol szolo ajanlott tertivevenyes vagy szemelyesen
igazolhatoan atadott ertesites atvetelet kovetoen, tizenot (15) napos fizetesi pothatarido
eredmenytelen elteltevel;

• az ertesites tilalma ellenere nem rendeltetesszeruen hasznalja a berelt teriileteket ugy, hogy az
lenyegesen karos a berelt teriiletekre,,

• nem teljesit valamilyen kotelezettseget, amit a Berleti Szerzodes tartalmaz, tizenot (15) napos
hataridot tartalmazo tertivevenyes irasbeli ertesitest kovetoen,

• egyebkent olyan magatartast tanusft, mely a berleti szerzodes fenntartasat lehetetlenne teszi.

10.3. Mind a Berbeado, mind pedig a Berlo jogosult a Berleti Szerzodest irasban indokolas nelkul
is felmondani; a felmondasi ido ebben az esetben legalabb 30 nap.

XI. Ertesitesek

11.1. Minden ertesitest es egyeb kozlemenyt, amelyet a jelen Berleti Szerzodes megenged, vagy
eloir, irasban kell megtenni, es a Szerzodo Fel cimere kell kiildeni, ajanlott tertivevenyes levelben.
Amig vakmelyik Fel mas ertesitest nem kuld, az alabbi cimzest kell hasznalni:

A Berbeado reszere: A Berbeado kepviseloje, aki a szerzodes megkotesenek
idopontjaban:

Aczel Peter polgarmester
Telefon: 06-20/418 8690
Ertesitesi cim:
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kulsovat, Kossuth utca 70.

A Berlo reszere: A Berlo kepviseloje, aki a szerzodes megkotesenek idopontjaban:

Simon Janosne vezerigazgato
Telefon/Fax: 89/324-502



Ertesitesi dm:
MOVE Nonprofit Kozhasznu Zrt.
8500 Papa, Komaromi utca 87.

11.2. Abban az esetben, ha az ertesitest barmely Szerzodo Pel nem venne at, azt a kezbesites
masodik megldserlesetol szarnitott otodik munkanapon kezbesitettnek kell tekinteni.

11.3. Szerzodo Felek kijelentik, hogy az ertesitesi cimben bekovetkezett valtozasokat a masik
Szerzodo Fel szamara haladektalanul kotelesek bejelenteni. A bejelentes elmaradasa eseten
barmely fel jogosiilt a regi cimen johiszemu ertesitest eszkozolni.

XII. Vegyes rendelkezesek

12.1. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag Polgari
Tdrvenykonyve, a lakasok es nem kkas celjara szolgalo helyisegek berbeadasarol szolo 1993. evi
LXXVIII. torveny, valamint a mindenkori hatalyos egyeb jogszabalyi rendelkezesek iranyadoak.

12.2. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzodessel kapcsolatban felmerult
vitas kerdeseiket egymas kozott kiserlik meg rendezni, ennek eredmenytelensege eseten a
Szerzodo Felek alavetik magukat a hataskorrel rendelkezo illetekes birosag eljarasanak.

12.3. A jelen Berleti Szerzodes harom peldanyban keszult, melybol ketto eredeti peldany a
Berbeadot, egy eredeti peldany a Berlot iUeti.

Alulirott Szerzodo Felek a jelen Berleti Szerzodest elolvastak, tartalmat egyiittesen
ertelmeztek, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezo jognyilatkozatot, helybenhagyo
hatallyal irtak ala.

Kulsovaton, 2014. februar havanak „ ". napjan

Berbeado
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Berlo


	Külsővat_jkv_20140311_mellékle_01
	Külsővat_jkv_20140311_mellékle_02

