
BERLETI

Amely létíejött egyrészről Medgyeseryháza
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., adószétma: 15725
György polgármester - mint bérbeadó, másrészről

a Modern Táncművészeti Atapítvány (5711 Gyula Petőíi u. 5. adósáma: 18387593-1-04,
Cégsegyákszám: 2228) képviseli Lukácsné Papp lrén kuratóriumi elnök, mint bérlő,
együttesen Felek - kőzött az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a bérbeadó tulajdonában áll a Medgyese gyháza, Kossuth téI
23. szám alatti 118 helytajzi számú ingatlan 133ll1481-ed tulajdoni hányada, és
az kisebbségi tulajdonossal kötött megállapodás alapján az ingatlan teljes körü
használatiira j o gosult.

2. Felek íögzitik aá is, hogy az 1. pontban meghatározott Lngatlant az
Önkormrányzat a 2012. június 29-énkelt megállapodás atapján a Medgyesegyháza
és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Medgye segyházi Biinmegelőző
és Vagyonvódelmi Egyesület részére használatba adta, az ingatlaíI helyiségeit a
két egyesület az egymás között kötött külön megállapodás alapján használja.
Ennek során az ingatlan |43 m2 alapterüietú ,,Nagytermét" a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete használja azzal, hogy azt évi egy-két
alkalommal elóre egyeáetett időpontban a Vagyonvédelmi Egyesület részére
köteles rendelkezésre bocsálani.

3. Medgyesegyhtáza Városi Önkormányzata bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a
Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szím alatti ingatlan 143 m2 alapteríiletú nagyt€rmét.
A bérlö a bérleményben táncoktatást végez heti három napon (hétíó, csütörtök,
péntek), naponta 16.00-19.30 óra közötti időben.

4. Jelen berleti szetződést a felek 2015. március 1. napjától kezdődően baíározatlan
idótartamra kötik meg azzal,hogy a szetződést bármelyik fél írásban 2 ftettó) hónapos
felmondási idővel felmondhatja

5. A bérleti díj összege havi 20 000 Ft, amelyet bérbeadó tárgyhó 5. rnpjüg szÁmlaz a
bérlő részére, aki a sztámla kiálítr{sát követően 8 napon belű aá köteles kiegyenlíteni
az Ötkotmányzat részére. Késedelmes fizetés esetén bérlő a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfeleló mértékti késede|nri kamatot is köteles fizetni. A miá,rcius
hónapra vonatkozó bérleti díj szÁmláuísa a szetződés mindkét fél általi aláíÁsát
követően történik.

6. Bérló a bérelt helyiség hasznáata sorri,rr köteles együttrnűködni az ingatlan
öhasznátójával a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületével,
és az esetleges használati változásokat az Egyesülettel egyeztetni úgy, hogy egyik
fél használalhoz fiiződó jogosultsága sem sérüljön.

7. Bérlő köteles a bérelt helyiséget használata során a jó gazda gondosságával
használni, az ingatlan és a bérelt helyiség állagát megóvni, különös tekintettel a
helyiség falára és az azon kialakított festésre, Amennyiben az ingatlan vagy a
helyiség a használat során a bérlőnek felróható okból károsodik, abban az esetben
a bérlő a kár összegét köteles megtéríteni a bérló részére.



8. A bérlő a hasznáat során kötele§ gondoskodni a folyamatos felügyelet biztosíásáróI, a
tevékenysóggel kapcsolatos szalarrai és balesetvédelmi feltételek biáosításáról és
betartásáról.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezeseit kell alkalmazni.

Szerződő Felek jelen bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyeá! elolvasás
és értelmezés uán saját kezűleg és jóváhagyólag aláírjárk.

Medgyesegyhráaa 2015. március 9.

Modern Táncmúvészeti Alapítvány
Lukicsné Papp hén
kuratóriumi elnök

dr. Nagy Béla

Pénzügi ellenjegzés:


