Szám: 149-412016.

Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről a Balatonszepezd Község Önkormányzata8252Balatonszepezd, Árpád
u.27. (adószétma: 15734257-2-19) képviseletében eljáró dr. Sebestyén Lászlő polgármester (a
továbbiBkban: bérbeadó),

másrészről Kerkápoly Elemér (szül név: Kerkápoly Elemér; születési hely: Veszprém; születési
idő: 1956.10.03.; anyja neve: Csabi Gizella; személyi szám:1 561003 3656:vállalkozőiadőszám:
65843051 2 39; egyéni vállalkozői igazolvány száma: 28242482; 8251 Záílka, Ady E. u. 2. (a
továbbiakban: bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1)

A bérbeadő kízárő|agos tulajdonatképezi a balatonszepezdi belterületi 477/I hrsz.-ű ténylegesen
Balatonszepezd központi strantlaként üzemelő ingatlanon lévő I74 m2 alapterülettí
üzlethelyiség ahozzátartoző 74 m2 térmértékűterasszal (a továbbiakban: bérlemény), amelynek
a természetbeni elhelyezkedését a jelen bérleti szerződés mellékletét képező egyszenisített
vázrajz mutatja. Nem képezi a bérlemény Észéta korábbi bérlő által létesített berendezés. A
bérleményt annak ílzemszerű működése érdekében a bérlőnek kell berendeznie, felszerelnie. A
bérlő köteles minden olyan berendezési vagy felszerelési tárgy felszerelése előtt a bérbeadó
hozzájáruIását kémi, amely esetekben ezen berendezési targyak e|választhatatlanul a bérlemény
részévéválnak vagy azok csak a bérleményállagának sérüléséveljáró bontással távolíthatóak el.

2)

A

bérbeadó bérbe adja, a bérbe vevő pedig bérbe veszi az 1./ pontban körülírt bérleményt,
mégpedig 20]6. 05.09, napjától szőlő határozott, még pedig 5 éves időtartamra. Ahatározott idő
elteltével a bérleti jogviszony megszűnik és a bérleményta bérlő köteles a bérbeadó minden
további felszólítása nélkül a bérbeadó birtokába visszaadni. A bérlő ahatétrozott idő letelte előtt 6
hónappal köteles a bérbeadót írásban igazolhatő módon a bérleménybirtokbaadásanak részleteit
tekintve megkeresni.

3) A felek a bérleti díj mértékétbruttó 1,700.000.- Ft,- azaz egymillió-hétszátzezer forint összegben
állapítják ffi€g, amely összeg az általános forgalmi adót magában foglalja.
felek
megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben, első ízben 20l7-ben a KSH által
közzétett hivatalos infláció mértékévelnövekszik és amelynek megfelelően megállapított bérleti
dijat a bérbeadó a bérlő felé minden év május 31. napjáig közöl. A közlés esetleges elmulasztása
nem mentesíti a bérlőt a felemelt összegű bérleti dd megfizetési kötelezettsége alól.

A

A bérlő a bérleti díjat két egyenlő részletben, mégpedig az első részletet az adott év május 31-ig,
a második részletet az adott év július 30-ig köteles megfizetni a bérbeadő által kibocsátott számla
alapján. A. bórlő a 2016. óvi bórleti díjat 1.700.ü00.- íit-ot azaz egy,millió-héísr,áz,ez,er forintot
legkésőbb ?016, június -?0-ig ktite}es megíizetni. A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő
minden évben az egész éves bérleti díjat köteles megfizetni, tekintet nélkül arra, hogy a
bérleményüzemeltetése szezonális jellegű és azt a bérlő ezenidőszakon kívül nem használja.
4)

A

felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény használatával kapcsolatos valamennyi
közüzemi (viz, villany, stb.) költségeket a bérlő köteles viselni. A bérlő köteles továhbá a

szemétszállítást megoldani akként, hogy az illetékes szolgáltatő vállalattal erre nézve szeruődést
köt és viseli ennek költségeit.
5)

A bérlő a bérleménytmeleg konyhás büfé üzletköni tevékenység céljara használhatla, amely
tevékenységi körtől csak a bórbeadó előzetes hozzájárulásával térhet el. A bérlő köteles
gondoskodni továbbá a tevékenysége végzéséhezszükséges feltételek, így a szükséges hatósági
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engedélyek meglétéről gondoskodni és tudomásul veszi, hogy ilyen engedélyek hiányában saját
hibájából nem jogosult a tevékenységetfolytatni. A felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a bérlő a szükséges engedélyt nem kapja meg, vagy aá tőle megvonják, úgy az a
bérbeadó rész&ől azowtali felmondási okot jelent.

6) A bérlő - a vonatkozó építésiszabályokra is tekintettel - a felépítményjól látható részénköteles
cégt1bláját kihelyezni. A fenti téhlán túlmenően bármely feliratot, beleértve saját tevékenységére
utaló reklámfeliratot is csak a bérbeadó bozzéqfuulásával helyezhet el a bérleményterületén.
7)

A

8)

A

9)

A felek megállapodnak abban, hogy

bérlő kötelezettsége és kizárólagos felelőssége az úzleti tevékenységével,valamint a
bérleményhasználatával kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmiszabályok
betartása. A bérlő köteles a bérleményen jól láthatő helyre működőképes állapotban lévő és
bevizsgált tílzoltó készüléketelhelyezni.
bérlő köteles a bérleti szerződés időtartama alatt a bérlemény teniletére vonatkozó helyi
önkormányzati rendeleteket, azok előirásait betartani, és amelyre nézve a bérlő egyébként
nyilatkozik, hogy ezen előirásokat megismerte. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a strand
územi ideje alatt - minden év június l. és szeptember 15. között - az ijzleti tevékenységét
folyamatosan fenntartja, és üzletét nyitva tartja,
a bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja, annak bérleti
jogát át nem ruházhatja, és nem cserélheti el. A bérleti jogot gazdasági társaságba apportként
nem szolgáltathatja, illetőleg a tevékenységet köteles a saját neve alatt, saját maga vagy aíra
képesítésselrendelkező alkalmazottaival végezni. A bérlő írásbeli kérelme alapján a bérbeadó
általa meghatánozott feltételekkel eltekinthet, illetőleg azol<hoz
ezen kikötésektől
hozzájáruIhat.

az

10)

A felek rögzítik, hogy a bérbeadó semmilyen folelősséget nem tud vállalni a bérlő üzleti
tevékenységénekeredményességéért,valamint azért, hogy egy esetleges rossz idójárásból eredő
forgalomkiesés esetén milyen bevételkiesése származhat a bérlőnek. A fenti körülmények teljes
mértékbena bérlő üzleti kockázatát képezik és e tekintetben a bérbeadóval szemben sem perben
sem peren kívül igényt nem támaszthat.

11)

A bérlő a

bérleményen bármely átalakitást csak a bérbeadó hozzájárulásával, illetőleg a
szüksége s ható sági en gedólyek birtokában v é gezheí.

12) A

felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérlő az esedékes bérleti díj
megfizetésével késedelembe esik, úgy a szeruődésszegésből eredő jogkövetkezményeken
túlmenően a tényleges megfizetésig a mindenkori jegybanki alapkamatláb évi összegének
háromszorosát is köteles megfizetni, mint késedelmi kamatot.

13)

A felek rögzitik, hogy

a jelen bérleti szerződés a benne foglalt határozott idő elteltével
minden további felszólítás nélkül megszűnik és a bérlő köteles a bérleményt a bérbeadónak
tiszta, rendes, üres állapotban visszaadni. A felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés ahatározott
idő eltelte előtt is megszűnik, mégpedig a bérbeadó rendkívüli felmondási jogának
gyakorlásával, amennyiben a bórlő a bérleti szerződósből fakadó lényeges kötelezettségét
súlyosan és ismétlődően megszegi, a bérleményt a bérbeadónak kárt, vagy kárveszélyt okozóan
ha.sználja és azzal felszólítás ellenére sem hagy fel. A felek kifejezeíten megállapodnak abban,
hogy a jelen szeruődésben foglalt bérlő kötelezettség megszegésétsúlyos, a szeruődés rendkívüli
felmondásáv al j át ő szerződé s sze gésnek tekinti.

.,

14) A felek megállapodnak

abban, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés megszűntével
esedékes birtokba adási kötelezettségének nem tesz eleget,űgy a tényleges birtokba,-adásig napi
20.000.- Ft. használatt díjat is köteles megfizetni bérbeadónak, amely egyébkéntnein mentesíti a
j ogellenes magatartásából fakadó következmények alól.

15) A

felek a jelen szerzőőésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és a helyiségbérletre
vonatrkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik iranyadónak, másrésztől bármely vita esetére a
Veszprémi Jarásbíró ság illetókes sé gét kötik ki.

A

felek a szerződést átolvasták, értelmeáékés azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jőváhagyőlagaláirták.

Balatonszepezd, 20l 6. május 9.

edry
bérbeadó

Kerkáoolv Elernór e.v,
8251 z'ánká Ady E. utca 2.
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