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:

1.1

A vigántpetendi - belterület -1,69l2hrsz-u, bolt megjelölésű ingatlarr, ami természetben

8293.Yigántpetend, Kossuth u.32. sz. alatti, 62 í,ft területű ingatlan bérbeadó tulajdonát
képezi,

2.1

3.1
4.1

5.1

Bérbeadó - Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-tesületének 38l2007(VI.26)
számú határozatában foglaitaknak megfelelően - bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a
szerződés 1. pontjában megjelölt in3atlant. A bérbeadó és bérlő je\en szerződése
határozatlan időre szól. A bérleti jogviszony 2007. jűIlus 1, napjátőI veszi kezdetét. A felek
a helyiségbért havi bruttó 35.000 Ft-ban azaz harmincötezer forintban állapítják meg.
Felek megállapodnak abbart hogy a helyiségbérminden naptári évben a Központi
Statisztikai Hivatal áItaIközzétett inflációs rátának megfelelően emelkedik. Bérlő a
helyiségbért köteles bérbeadónak minden hónap 20. napjáig előre egy összegben
megfizetni.BérlŐ a szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant kizárólag bolt
üzemeltetése céijára használhatj a.
Bérbeadó a szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant 2007. július 1. napján
rendeltetésszetűhasználatra alkalmas állapotban abérlőhasználatába adta.

A bérbeadó a bérlet íennállása alatt az ingatlanrésszel összefüggő, törvényben
meghatározott, LIIetŐIeg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavatol. A bérlő a
szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére
elvégezheti, ha a hiba elhárításáről a bérbeadó a bérlő írásbeli íelszőlításban megjelölt
megfelelő határidőben nem gondoskodik.
Bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról és az épület központi
berendezéseinek állandó, üzemképes állapotáról. A bérbeadó köteles gondoskodni az
ingatlanrész burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásárőI,
Íelűjításáról, pótlásáról illetőleg cseréjérő1. Felek jelen szerződés megkötésekor a
helyiségbértezek figyelembe vételévelállapították meg. A bérlő az ingatlanrészt
rendeltetés szerűert, a szerződésnek megfelelően használhatja.

6.1

A szerződés megszúnésekor abérlő köteles az ingatlanrészt és a berendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas - kiürített - állapotban visszaadni.
A szerződés megszűnik:
a.) a felek a szerződést

közös

megegyezéssel megszűntetik,

b.) az ingatlan megsemmisül,
c.) az arrajogosult felmond,
d,) a bérlő bérleti jogviszony át abírőságmegszúnteti,
e.) a

B.l

bérlő bérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik.

A bérbeadó aszerződést írásban felmondhatja, ha
a.) A bérlő a helyiségbért a íizetésremegállapított időpontig nem íizeti meg,
b.) a bérlő a szerződésben vállaltvagy 1ogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét
:

nem teljesíti,
c.) a bérlő a bérbeadókkal vagy a lakókkal szemben az egyittélés követelményeivel
ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít,
d.) a bérlő az ingatlanrésztrongálja vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használja.
9.1

Ha a bérlő a bérfizetésremegállapított időpontig a heiyiségbértnem íizetimeg, a bérbeadó
köteles abérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani.
Ha a bérlő a íelszőIításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc
napon belül Írásban felmondással élhet. Ha abérlő a szerződésben vállalt , vagy
jogszabáIyban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt
határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban
felmondással élhet. A felmondás ezen esetekben az elmulasztott határnapot követő hónap
utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.

Ha a bérlő rnagatartás a szolgáI a felmondás alapjáu], a bérbeadó köteles a bérlő - a
következményekre figyelmeztetéssel a magatartás megszüntetésére va1y
megismétlésétőlvalÓ tartőzkodásra a fudomására jutástól számított nyolc napon belül
írásban felszólítani. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a
kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadóktól a szerződés fenntartását nem
lehet elvárni, A felmondást a fudomásra jutástőI szárnított 8'napon belül írásban kell
közölni. A felmondás az elmulasztott határnapnak megfelelő hónap utolsó napjára szólhat.
A felmondási idő ez esetben nem lehet rövidebb 15. napnál.

10.1

A bérlő a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó llozzéllárulásával fogadhat be. A bérlő a
bérlet tárgyát vegyesboltként üzemelteti és válIaIja,hogy az üzletek múködtetéséről szóló
jogszabályokban előírtaknak megfelelően azizlet nyitva tartási idejérő1 a jegyzőt a
megnyitást követő 3 napon belül bejelentik.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekbena

kapcsoló dó jo gszab áIy ok az irányad ó ak.
Felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt tanuk előtt

napon.
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