
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  8/Z/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
március 23-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a 604/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési
szerződés valamint bérleti szerződés megkötésére a Promontorbor Szőlő és
Borgazdasági ZRt.-vel és adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésére
Jurkovits Miklóssal

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete   13 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett    az alábbi határozatot hozta:

122/2010.(III.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy bérleti szerződést köt a budakalászi 604/1 hrsz.-ú ingatlan a
határozat mellékleteként csatolt szerződésben meghatározott
részére a Promontorbor Szőlő és Borgazdasági Zrt.-vel
(székhelye: 1221 Budapest, Kossuth utca 84.). A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület a bérleti díj fedezetét a 2010. évi költségvetés
5. sz. mellékletének 3. sora terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos

  Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.
BÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

PROMONTOR BOR Szőlő- és Borgazdasági Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: ;
cégjegyzékszám: ………………; adószám: ……………………; képviseli: Dr. Gágány Tibor), mint
bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről

Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószáma:
15393661-2-13, képviseli: Parlagi Endre polgármester), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között az
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. Bérlet tárgya:

Bérlő bérbeveszi, Bérbeadó bérbe adja a tulajdonát képező:
604/1 helyrajzi számú, természetben 2011 Budakalász Pomázi út 2. szám alatt található utcai
elhelyezkedésű, a jelen szerződés mellékleteként csatolt vázlat szerinti összesen …… m2 alapterületű
ingatlanrészét.

II. Bérleti jogviszony időtartama

1. A Felek a szerződést határozatlan időre kötik.

2. Felek kikötik, hogy a köztük létrejött településrendezési szerződésben foglaltak teljesülése esetén
jelen szerződést megszűntetik.

III. Bérleti díj

1. Az ingatlan havi bérleti díja bruttó 100.000.- Ft azaz Egyszázezer forint.

2. A Bérleti díj összege minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik.

IV. Bérleti díj megfizetése

1. Felek megállapodnak abban, hogy a területre vonatkozó bérleti díj megfizetésére csak a felek
között jelen szerződés aláírásával együtt megkötött településrendezési szerződésben foglaltak
meghiúsulása esetén kerül sor.

2. A Bérlő vállalja, hogy a IV. 1. pontban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén a bérleti díj
megfizetését - Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében – utólagosan 30 napon belül megfizeti
a Bérbeadó …………. Banknál vezetett ……………….. számú egyszámlájára.

3. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a IV. 1. pontban meghatározott feltétel
bekövetkezése esetén a bérleti jogviszonyt továbbra is folytatni kívánják, mely esetben Bérlő a
bérleti díjat a tárgyhó 10. napjáig - Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében – megfizeti.



4. A Bérlő vállalja, hogy a saját hibájából történő fizetési késedelembe esés miatt, késedelmi
kamatként a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamatot megfizeti.

V. Bérlemény átadás-átvétele, Bérbeadónak történő visszaadása

1. A bérlemény átadása jelen szerződés aláírásával egyidejűleg történik meg.

2. A mindenkori átvevő kötelessége a közüzemi mérőórák átíratása, valamint a kötelező
közszolgáltatások igénybevételének átjelentése.

3. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles az ingatlant
kiüríteni és az átvételkori megfelelő eredeti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
Bérbeadónak - az általa meghatározott időpontig - visszaadni.

4. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult azt a Bérlő költségére és
veszélyére elvégezni.

5. Az ingatlan visszaadásáig a Bérlőt terhelik a bérleménnyel kapcsolatos költségek (bérleti díj,
közüzemi díjak).

VI. Bérlemény használata, rendelkezés a bérleti joggal

1. A Bérlő az ingatlant városi piac céljára használhatja. A tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyeket a Bérlőnek kell beszereznie, melynek költsége őt terheli.

2. Az engedélyezett céltól eltérő használathoz a Bérbeadó hozzájárulása szükséges.

3. A Bérlő köteles tűrni a Bérbeadó rendszeres és eseti bérlemény ellenőrzését.

4. A bérleményben minden egyéb tevékenység és beavatkozás, amely jelen szerződés szerint nem a
Bérlő feladata, csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhető.

5. A bérleményben való befogadáshoz, a bérleti jog átruházásához, valamint cseréjéhez a Bérbeadó
előzetes hozzájárulása szükséges.

VII. Bérlő kötelezettségei

1. A Bérlő köteles a Szolgáltatók részére megfizetni a bérlemény használata során felmerült
közüzemi díjakat, kötelező közszolgáltatási díjakat.

2. A Bérlő köteles az adataiban történt változást (lakcím, postacím, telefonszám, számlaszám stb.) a
Bérbeadónak a változástól számított 30 napon belül írásban bejelenteni.

3. A Bérlő köteles gondoskodni az ingatlan karbantartásáról, fenntartásáról.

4. A Bérlő köteles karbantartani az épület olyan központi berendezéseit, amelyeket a Bérlő
kizárólagosan tart üzemben illetve használ.

5. A Bérlő köteles a folytatott tevékenység körében felmerülő felújítást, pótlást illetőleg cserét
elvégezni.



6. A Bérlő köteles gondoskodni a bérleményhez tartozó közös használatra szolgáló területek, a
felépítmény körüli telekrészek gondozásáról, karbantartásáról, valamint a helyiség előtti
közterület takarításáról, tisztántartásáról, téli időszakban a szükséges hó- és csúszásmentesítésről.

VIII. Bérleti jogviszony megszűnése

1. Felek jelen bérleti szerződést bármikor írásban 6 hónapos felmondási idővel felmondhatják.

2. Ettől eltérően Bérbeadó a bérleti szerződést írásban felmondhatja, amennyiben

a) A Bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségének a megállapodott határidőig nem tesz
eleget, s ennek jogkövetkezményeire a Bérbeadó újabb határidő kitűzésével - írásban 
figyelmeztette, s e határidő eredménytelenül eltelt
(felmondási idő: elmulasztott határnapot követő hónap elseje)

b) A Bérlő a jelen szerződésben a vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségét - a
Bérbeadó által írásban megjelölt határidőre sem - teljesítette
(felmondási idő: az elmulasztott határnapot követő hónap  elseje)

c) A Bérlő vagy a vele együtt lévő személyek a helyiséget  ( az épületet, közös
használatra szolgáló területeket ) - Bérbeadó írásbeli felszólításának  ellenére is -
rongálják vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják.
(felmondási idő: a cselekmény hónapjának utolsó napja)

 IX. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott esetekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az
irányadóak.

2. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek kikötik a Szentendrei Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.

3. A felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budakalász, 2010……………………

 Bérbeadó részéről       Bérlő részéről
          Parlagi Endre

polgármester


