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INGATLAN BÍRLoTI sZERZÓDÉ]s

^lncl\ 
lótrc'iöt1 dr. Varró Gábor (827:l' Köl'csktii. Hen)ei u. l]') torábbiakbarr: I}órbear]ó.

vcliürin1 a l)olgárnrcstcri Hivatál (827.1. Kt'veskál. |ó u' 10'1. ttlr'ábbiakban: Béllő közijt1'

Bérbeadi) lulajdonát képezi a Köveskil' Henyei u- L)' s7ánr illl|ti ingat]an (hNZ' 478i].)' I]c1ck
elózetes szcnlólves egyezlelés a]ka]má\'a], a Körzeli Fö]d]rivatal. Tapo]ca ál1tl kiil.lolt.
hir'atalos Térképr'rlásolat a]apján negál]apították' hogy a Ber'lő trrlajdilnában 1ór'i!
Ku]tÍü'otthon eSó\íZ e]\'ezetéséhcz a \'ízclvezetó cs(i\eket a,{78"2 hrsz' ingatlan ler.t]]etéle
léktcttók lc' Bél]ó kész eltűr'ni az csiil'izcLr'ezelés eze]r nlódiát a siál illgatlanán- i]Zonban a
tLriajdorrjogi helyZel \'álbzatlansága ÓrciekÚben' aZ igéIlj-bc\'ctt leriiletct bórbeadia Bérlij
részórc' A bórlet időszaka és Í'cltótcici a következijk'

l' '\ szel'zijclós ]01.l' jíLniUs 1'-től lép ér'r'ón1'bc. halálozatlan idóre. EZcn iLLópont1ól
I]óÍlii e sai\.íZeh ezetésc a s7cí7ődés éNénvessélle alatt e7 ingaljan tcrtilellilDra].adhat'

f' 
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Bérlí) a;/ ingatlanl eg]edül. ncm látogalhatja, anrrak bár.nel,"' tcrijlctól sennrlil\ell
calr'a igén\.be ncrrl l'chcti'

L

l]á|me1}' ia\'ítási' ellrárítási leladat csctón. előZele]i bcjelelrlés ala|ján Bérli;
megbíZottia. Bórbcadó képviselőjének je]cnlótóbcn fuehet bc aZ ingallanra' A li1adal
végrehajlóia a7 ingatlanon szabadon ncln kd7lckedhet. ntirlC1össze a \'í,7c]!ezelii
tnúfui}'agcsij mellctt, csak a leladata végzósólrcz sZükségcs te1.Ljle1et has7lríLhalii'
Munká]a i'égeztérel. hulladókot. l,á1tozta1ást llem hagy]]al a teflilc1cn'

Bórbeadó kajtelezettsógct vá]la] ana' hog\' ü7crlr7avar elhálítási. jr\ itási igó|)' eselén,
Bét'lai lncgkcresését kövelóen 24 órán bclü1 az irrgatlanra való beiutást bjZtositia' Il)'ell
csctben érlesílendij. BÓr'bcadó. vagy képr,iseliijc. Csckő Céz1rnÓ' 8]74' Kij\cskál. |ii u'
-:6.

Béllij a tcriilet hasznáiatáéÍ l.- lrt/ér'. trzaz Eg} l'orint/é\' diiat Íizcl Bér.beadi)1lak. Á
bórlcti díja1Bérlij ó\'cnte elől'e fiZe1i'

6. Rérló a bérlcti díi ki1jzetésél a Szcmól'vi jiivedelerrladó rail\én} ]7 
"S_ir 

llapjáIl. az
] t)9()' é\ i XCI. tijn'óny clőírásainak firr.l'elcrnbc r,ótclével tcszi'

Ie'1ek meglillapodása alapjár. a bér-lcti díjat nrinderr ér'.janrLárjában t'cltilr'izsgáliák ós
közös nlegegvezéssel. a KStI álta] kiadoti 1bgyas7lói ltrir'rdcr tic)elerllbc r'ótclórel
mridositjhk.

Je]en szcrződés az a]áir'ását kövctőe! 201.1- .iúniLls l.-jétőI lép órr'ónr'be. hatiíl!zati.ln
idiirc' A szerzijdést bármcl1.tél inc1ok1ás nélkiilÍblrnondhatia.90 napos határiciől.el' Á
l'elnlonclás csak írásban érvénves. A ttlnrcindási ic]ó a Í'clrnondás átvótelé1ijl indul' ús a
90' llep [1á]ri hLi ulolsti napjál'al bczárólag tart'
KaiZös nlcgcgyezéssel a szerzijclés bárlnikol ]élboolható. A szer'zijdt{s biitmelr okbri1
ós Í]]n1)ában tijrtónő mcgs7ilnése esetéIr. d dli c7 Ul'll\(' í]intclt c\1c' telies,]t.zegben
llegi1leti l]óÍbeadól. A bérlcti .iogvisZoiy bár'rncly okból tödólrő nregsztinésót
kii!'cttjen. Bérlti kötc1cs aZ ingatl rt. a bóri]c\.ótclko].i 1lllapotáb.r]. az csó\.i7 il\en

8.



nódon töfténő elvezetésének meBszünletésével, a műanyag csövek 1élszedésével
visszaadÍi Bérbeadónák.

]0. Felek a jogviszony ideje alatt előfolduló vita esetén törekednek a negegyezésscl
töÍénő lerendezésre. Amemyiben ez nem sikerüI, bfumely léi jogosu]t a szerzódést
azonnali hatállya] felrnondani. Az azonrrali hatályú felmondást írásban is n]eg kell
elősíteni, de vita esetén a szóbeli bejelenlés mrír hatályba lépteti. A7 írásbeli
megerősílés jogvesztő határideje 8 nap. Azonnali felmondás esetén feiek e]számolása
a l0. pontban írottak szerint történik.

l ]' A fentiekben megfogalnazott béIleti szerződést felek, mint akaütukkal mjndenben
egyezőt, aláírásukkal maguka nézve kötelezőnek tekintik'

Budapest, 2014. június 1
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Bérlő Bérbeadó
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Dr. varró Gábor
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Tiszteh DÍ. Varró Gtíbor Úr!

A Kultúrot1hon esővíz elvezetéséve] kapcsolatos leve]ére ezúton tájékoÍatom' hogy az ősz
folyamárr sor kerü] a Kultúrotthon tetőcse.Eére. A munkálatok solán bádogozás és
csapadékvíz elvezetés is töfiénik majd, így a jelenlegi vizelvezető csövek vfuhatóan
negsztintetésre kelii]nek, me]y esetben az Ön álta] kezdeményezett szerződés megkötése
okafogyottá válik, ezért ké.em további türe]]nét a felújítás megtörténtéig.

Köveská, 201 4' szepten']ber 1 7.
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