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ajn.ii/ lébejött szendehely Községi Ónkormán}znt, (Székhel\: 16-|0 Szendehel,v képr.l
.\llsach lgnác polgárrlrester. adós2ámi 1,i7j5,:lllj_]"]2) nint bé:,beadó, (a to\,ábbiatriban nlil]t
bérl}eadó) valarnint az EgéSZSégKöl er SZociális Szöl,e|kezel. {székhel!,: 306_] "Iobbág_\i Aran,!
Jú]os u,] 9,, poslacím: 10)2 Bldnpcsl. Se]!l1te]\\ejs u. !-3,. kép\.: osr,ádt Feienc igazgatóslgi
iag. Cs, 12,02001ój3. adósz.ín: ) nit1l bérbel,er,ó (e tor ál-.biak barr. r n| bérbe\e\,ó) kö7öit a
nrai napcn az alábbi 1'cltételek!ie1:

1.) Bérl.nén),|
S7cí7ódó tilek íögzítik. hog!,a béfbe3dó kizárólagos (]:1 r;szben) Nlajdonít képezi a
Szendehcl1, 2?0 hr§z. a]alli es a lc]l,nészetben Szendehelr,. Pció1] u. 4 sz, a]alti. \,olt
hasznáiaron kj\.ii]i ó\od.l épülci, A bér,lemény épületból cs rrdrarból á]1, ,\Z ilgaú3n l.íiilcle
l]9ó nl], -\ béIlené11},aissz€i.izDlúlesrt<F i. rrrz. riLLan].sdl. sZennJ\,7]; köZponii
lrálózatba hekötött,

2,,1 Bérbcr er.ő bérbe r eszi. bérb§acó pedig bórbe adja az l, )poníban részlelesen megjeiölt
ingat]ent a 2.J pontban r]rcgjrii_iit célla 8 év hAtáfozoit ldőlaídinra 2015.03,0l. napjlítól
202_3,{1-3.01. napjáig"
Á bérleti szerzó<iési anfiak lejáí.akor a l'e]ek kozos m<gc8),ezésse] irásban
meghosSZabbitha!ák.

j,] Birtokbaadis:
A7 ingátlan lrinokbaadása ]0i5, nráI.ius 0l, ]1apján lőnénil, l1rlg, Felek aZ jrrg:t]an binokba
adáskori ll]űsziki á]]apotál és a kai7ílzl:tii fié],iió/úi á]lásít áredás-ár\,ételi jeg,vziilö]lt,\,bcn

rö3zirik.
A bérlő 'r t]irlokbaadáS idópontjától rlscli a béllemét1\, köZlizemi köllsegeit,
,\ bélleri joe\i§zon! tanama alaí a l]érlő Lőteles \iselni aZ ingallan köziizel i liöltség.jt. .1

InúIöóíákát Bé|lő kőieIes átíraini á sajál ne!élc a L.irlokbaléiell kaj\eló j llllilkanapon lre]i]]

és köleles ezl a !Ér)l igaz,llni a bérbeadó lilé,

^ 
kijztjzerni di] megtizetésének nlcglijnénlét lrériij a bérlcli dij Inegfizerésérel egl,idejLilcg

köieles igszolni a l.éIbeadó í.Lé,
l\rrenrlibet brrló közüzenri díj tl7ctési ]ió(elezcltsa8ónek l,t.li iesZ elesel és ebból a
bór,bcarlónalr kára keletLezik. bórb€ a.ló j ogosu]l a sz.rzodósl azo lili hr!á]lral l;inlondarti ós
](!1rigén\ é1 él \ éi],esiíeni ,

.l,, Felújil,is i\ h(,t\o il.,liLttá.i
tsérl]ele\,ó a irél]elnén_vt reíb]m-aliinljsZC.uZ!n1 nruköL]}c[.,éle kllánIa hc\lLlosíttüri. imi
ielenl.j]i állapolábfi €nc a célra nen a]kalmas, A haszncsiLlrsi céi érdekibcn az irrgatLan

be]só átalalításra és lelirjitásr;, szorul- ,{ bérb$ el ó iele11 báleii szerző.lós nrellékLeté1 képezó
1i1,,úítási és belji] álalakirási icn ei \Z.],int a ler\ ezeLl kőllséget 6 nli]lió íorintlran jeJöli meg,

^ 
béóeYcl,ő a köhséget - az l,]mberi Erőfolá§ok ]uinis2iériu áró] kapott pál_vázaii tbnásbó)

" b§l'ekt§ti a7 épiileL lé]újitasíra és belsó ftalakíiás;ua, (,\ !en,ús köhSégvelés véglegesíté_.e a

Nógrád nreg_v- ei Altategés7ségiie,ai Iga7gaióság E]e]misZet Bizro4§ági Hiváta] kizár,ólagos
regjszlrációjá\,a] tölténik lneg. amely válharóan 2015, jan!áI 15, )-
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A bérbeadó hozzájrirLr1_ lrog1- a bérbeve!ő saiál kdltsé!ére a bórlenétr),ben relbm_
élelnriszenizen ]étesitéshcz sáiksóg.s t'elújitásj és belső átalakítási hunká]aiokal l,égez2en,
Á i'elúiításlroz és a bE]só álalekír.ishoz apilés ]]alósági engedél} nenl sziiksége§,

5.) A bérleti díj:

A felek a bérieti díjat aZ ingatlan éllékél nől,eló es a bérló á]tal eszkőzőlt 6,000.000,-Ft
ósszc8ű l,ci1rházás értékáe tekinlelte] aZ alábbirkban állapitják mcs:

Bét,teti díjak 2015. - 2023. közöfti éT,ekre:

- _0lj e,l< t0,0L,c,- f xj ui!J<n^U1 \l;
.:n 1 <1 < ö0 ]0'].-fl nc lllllJ(nlorl ÁlJ

,,|- i.|L ,,l,,J0 ,, ,, ho ,frlnd,ll.n \L
.:alö,-,. '00,^0,,- L iló r,r,nd.nLor iíe
_ _0lo, é lL |L, n00 - t l,ó r r;, ,lc n"- ita
-]n:n <,tJ ]00000,_ , l,U - or'rlc,]trLll: u'
, ',l'l .1\rc j,ln,l!l],.,. 1,o rr:nrlerka,i ir_
.]0]] <, e l,, nnO,_F, Ij,. nr,r- lcrrLcr_ \i_
-,,l'.l, \,\,,i '00t,o,_F ho-fr,nd,,,k^ \l.

.\ bér]eli díj ít bérb§\ e\ ó liöleles elóle üinden M[ap 1 5. napj áig áluial áss{i rn e gli ze t]li
lrőrLreadólrak nZ oTP Ba1],li i\-! _nél|ezeled ]1741031-L5451598 szárrrú szárllá|ára. Azelsó
bJ,l, i.ltjv.:de| .\:c]c, lt|: -,r i,L . '{ .,,l.]r
Anennlibel béllő bélleli dí.j izc!ési kölel.Zeísé3éDek, határidöben iráSbe]i ti]szólilás
cli érc ncnl tes7 clcect. bó.bca.ló \,álasztása szelint kéScdclfii kamat r}]szinít;'Lsára jogosul!
d= <)lel J/ r,,, r tl t l,,",,d"-ic,.i,:,

6,) \ hcrl(ti \z(r/ódó! nlcg\,/únllsc:

l-eiek a bélIeti szeEödésl a ]ralározon idi] tartnma aIan csak lö7ős mcgag)ezéssel szüDLel]redk
fieg. Ebbei.LZ eselben béfiö érléknö\,eLó beruháZásaiiék elle]léItékérE neJrl iafihit ie!l]Ji,
A bér,]r,ti szcizridési tilck a határozott jdő tertana a]atl csak rendkíviiti li]rrrondással
nondhatiák üleg eZ alábbi esetekberrl

n bérleliszelzódés üorrrrali lratáll,ú lélmonrlásiintk \!i he]_\e

lI- Bórló résziló] atrban trz csctben, ht ,l héjheJdo bárirr rrrodon akedj]l,ruza bérlóL a
bólLemén]'' has?nálalában. cé] szerinti rlriiködéséberl, Ebben az cscll.cn birlór megilleii .r

tulajdonát képezii gépck és berendezési tál g!ak elvítelijoga, \,1egi]Leir lo\,ábbá a bérlcllénvr§
loldrtori óitéknöl,clő bcnrházisok azon lészének e]]enértéke, nlel} l1]ég nem Ler:l]t a bélleli
d,'br bet rd".r,,

- a bórbcadó ré5zéról abban az esetben,lr,] b(r]ó lr.jLtelr fe]szoi]lás,eLLe]]cr( ncm tesZ eleget
bétleti dij rag} köZrizemi díjfiZelési kölelezetísógének. :

, ha a bérlemén,vt nerl rentlelretésszeden használ_ja. ,.



, }a 1beae1o9 hasznrilatát másnak a bérbeadó lrozájánrLása né]Hi1 albérletbe adja vagy
b*1]l91 *,á*^iog:i.en átengedi. Bérb§adó a bérló §zemélyébeí tőnénó r.áltozrislroi a jelJn
szerződésben fogláltak változatiarll]l t(inénő fenntatása mellett a berló karelmére kizáróiag
írásban járulhat hozzá.

-,\Irrenn_yiben a bérbeadó részé.ől kerül sor 42 azorúali hatályú f€imondásm. ugy bérló az
i[gatlanba eszközölt ber!üázásai el]cnéíékére sem egyéb kánédté".. n". ru.il,uiile"yt

7.) Jelen szerzódésben nem sz,abiilyozotr.kérdésekbcn a Ptk bér]eti szetzódésre
vonatkozó rcndelkezései az irányadóak.

Szendehel1-,20l5, íbbnrár . , ,,

Szendehely Községi Önkonnányzat
(képv.: A]tsach lgaác pó}irárrne§ter)

bérbeadó

Egész§égkövet szociális szövetke2et
(képv,: Osráh Ferenc

bétbevevő
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