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BÉRLETI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

név: Gönyű Község Önkormányzata 

cím: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. 

adószám: 15727756-2-08  

képviselője: Major Gábor polgármester 

mint Bérbeadó; 

 

másrészről: 

név:  

székhely:  

adószám: 

Képviseletére jogosult személy neve:  

elérhetősége: 

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 97. szám alatti közösségi 

színtér (a továbbiakban: Bérlemény). 

2. A Bérleményt Bérbeadó …… céljára bérbe adja, Bérlő pedig megtekintett állapotban bérbe veszi 

a közművelődési referenssel előre egyeztetett időpontokban. 

3. A Bérbeadó képviselője a kulcs átadásával adja birtokba a Bérleményt. Bérlő a Bérleményt 

előzetes megtekintést követően veszi bérbe, a Bérlemény állapotával kapcsolatos utólagos 

reklamációra a jelen szerződés aláírását követően nincs lehetőség. 

4. Bérlő az alábbi díjfizetési feltételekkel veszi bérbe a Bérleményt:  

a) A bérlés bérleti díjfizetési kötelezettséggel nem jár. 

b) Bérlő köteles a rendezvény után a helyiségekben rendet rakni és azokat kitakarítani. 

Amennyiben ez nem történik meg, vagy nem megfelelő minőségben történik meg, úgy 

Bérlő 20.000 Ft + Áfa/alkalom takarítási díj megfizetésére kötelezett, melyet Gönyű 

Község Önkormányzata 63200126-11058698 számú bankszámlájára köteles átutalni. 

5. Bérbeadó szavatolja a Bérlemény zavartalan használatát, rendeltetésszerű használatra való 

alkalmasságát a jelen helyiségbérleti szerződés időtartama és hatálya alatt. 

6. Bérlő a Bérlemény berendezéseit, központi berendezéseit rendeltetésszerűen, gondosan, mások 

jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult és köteles igénybe venni és használni. 

7. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Bérlő a Bérleményt a 2. pontban 

meghatározott rendeltetési módtól, gazdasági céltól eltérő módra, célra nem használhatja, illetve 

a Bérleményt más, harmadik személy, vagy szervezet részére albérletbe, illetve használatba - sem 

írásban, sem szóban, sem ráutaló magatartással - nem adhatja. 

8. A Bérlő kötelessége, hogy a Bérleményben folytatott tevékenységgel összefüggő hatósági és 

jogszabályi előírásokat, engedélyeket saját költségére és saját kárveszélyére beszerezze, 

Bérbeadó a használattal kapcsolatos minden felelősség alól mentesül. 

9. Bérbeadó a szerződés időtartama alatt jogosult a Bérlemény rendeltetés- és szerződésszerű 

használatát ellenőrizni. 
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10. Ha a Bérleményben vagy annak berendezéseiben Bérlő, vagy hozzá köthető személy magatartása 

miatt kár keletkezik, Bérlő köteles a kárt megtéríteni annak javítási vagy pótlási értékén. 

11. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény használatával kapcsolatban a mindenkor 

hatályos jogszabályokat, különösen a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

szabályokat betartja. 

12.  Bérlő a Bérleményben átalakítást nem végezhet. 

13. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a jelen 

helyiségbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Bérlő a Bérleményt, a közös 

használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálja vagy a rendeltetésükkel ellentétesen 

használja, és ezen magatartásán - a Bérbeadó képviselője által tett felszólítás ellenére, 

haladéktalanul nem változtat. 

14. Bérleti szerződés elválaszthatatlan melléklete a közösségi színtér bérbeadási szabályzata. 

15. A szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

Jelen szerződés három, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyet a felek 

elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak. 

 

 

 

Gönyű, 2021. ……………………… 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….… ……………………………………….. 

 Bérbeadó Bérlő 

 Major Gábor 

 polgármester 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

név: Gönyű Község Önkormányzata 

cím: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. 

adószám: 15727756-2-08 

képviselője: Major Gábor polgármester 

mint Bérbeadó 

 

másrészről: 

név/cégnév:  

lakcím/székhely:  

adószám/adóazonosító jel: 

Egyéni vállalkozói igazolvány száma/társas vállalkozás cégjegyzékszáma: 

Képviseletére jogosult személy neve:  

elérhetősége: 

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 97. szám alatti közösségi 

színtér (a továbbiakban: Bérlemény). 

2. A Bérleményt Bérbeadó …… céljára bérbe adja, Bérlő pedig megtekintett állapotban határozott 

időre bérbe veszi az alábbi időtartamra: …. 

3. A Bérbeadó képviselője a kulcs átadásával adja birtokba a Bérleményt. Bérlő a Bérleményt 

előzetes megtekintést követően veszi bérbe, a Bérlemény állapotával kapcsolatos utólagos 

reklamációra a jelen szerződés aláírását követően nincs lehetőség. 

4. Bérlő az alábbi díjfizetési feltételekkel veszi bérbe a Bérleményt:  

a) A bérleti díj összege bruttó …. Ft, amely a Bérlemény használatával kapcsolatos 

valamennyi (közüzemi, takarítási) költséget is magában foglal. 

b) A bérleti díj megfizetése a bérbeadási szabályzat szerint történik. 

5. Bérbeadó szavatolja a Bérlemény zavartalan használatát, rendeltetésszerű használatra való 

alkalmasságát a jelen helyiségbérleti szerződés időtartama és hatálya alatt. 

6. Bérlő a Bérlemény berendezéseit, központi berendezéseit rendeltetésszerűen, gondosan, mások 

jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult és köteles igénybe venni és használni. 

7. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Bérlő a Bérleményt az 1. pontban 

meghatározott rendeltetési módtól, gazdasági céltól eltérő módra, célra nem használhatja, illetve 

a Bérleményt más, harmadik személy, vagy szervezet részére albérletbe, illetve használatba - sem 

írásban, sem szóban, sem ráutaló magatartással - nem adhatja. 

8. A Bérlő kötelessége, hogy a Bérleményben folytatott tevékenységgel összefüggő hatósági és 

jogszabályi előírásokat, engedélyeket saját költségére és saját kárveszélyére beszerezze, 

Bérbeadó a használattal kapcsolatos minden felelősség alól mentesül. 

9. Bérbeadó a szerződés időtartama alatt jogosult a Bérlemény rendeltetés- és szerződésszerű 

használatát ellenőrizni. 

10. Ha a Bérleményben vagy annak berendezéseiben Bérlő, vagy hozzá köthető személy magatartása 

miatt kár keletkezik, köteles a kárt megtéríteni annak javítási vagy pótlási értékén. 
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11. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény használatával kapcsolatban a mindenkor 

hatályos jogszabályokat, különösen a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

szabályokat betartja. 

12.  Bérlő a Bérleményben átalakítást nem végezhet. 

13. A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével, vagy rendkívüli felmondás okán szűnik 

meg. 

14. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a jelen 

helyiségbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Bérlő a Bérleményt, a közös 

használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálja vagy a rendeltetésükkel ellentétesen 

használja, és ezen magatartásán - a Bérbeadó képviselője által tett felszólítás ellenére - 

haladéktalanul nem változtat. 

15. Bérleti szerződés elválaszthatatlan melléklete a közösségi színtér bérbeadási szabályzata. 

16. A szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

Jelen szerződés három, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyet a felek 

elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.  

 

 

 

Gönyű, 2021. ……………………… 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….… ……………………………………….. 

 Bérbeadó Bérlő 

 Major Gábor 

 polgármester 
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