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Helyiségbérleti Szerződés

amely létrejött egyrészről: ABAKUSZ Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(képviseli: Bene Péter igazgatő, székhely: 3800 Sziksző,Kálvintér 3., Adószám: 18509470-2-05),
mint Bérbe Adó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészrőlÓzd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd,Yárosház tér 1,, KSH statisztikai
számjel: 15726487-84II-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Janiczak Dávid
polgármester), mint Bérlő, (a továbbiakban: Bérlő)

együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények

Felek előzményként rögzííik, hogy Ózd Varos Önkormányzata beszeruést kezdeményezett a
TOP-5.2.1.-15-BO1-2016-00010 azonosító számú ,.,Ózd Újtetep-Kiserdőalja városrész
szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok" megnevezésű projekt
keretében, 1 db min. 30 m2 alapterületű helyiség bérlete tárgyában.

A beérkezett ajánlatok alapján a fenti feladatok ellátására Bérbeadó adta Bérlő számára az
érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaző ajánlatot. Jelen
szetződés az ajén|aítételi felhívás és a nyertes ajánlattevő (Bérbeadó) ajánlata alapján került
megkötésre.

2. Szerződés tárgya:

Felek megállapítják, hogy Bérbeadó rendelkezik a szerződés tárgyátképező,3600 Ózd, Rombauer
tér l.. sz. alatt található ingatlannal, melyben a TOP-5.2.1.-15-801-2016-00010 azonosító számú
,,Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex
programok" megnevezésű projekt keretében megvalósuló zenei és tánc oktatás megrendezésére,
lebonyolítására alkalmas, 3 0 m2 al apterül etű helyi s é g ta|álhatő .

3. A Szerződés időtartama:

Bérbeadó Bérlő részéte 2018. április hónaptól kezdődően a TOP 5.2.1.-15-BC-I-2016-
00010 azonosító számú projekt lezfuásáig, maximum 120 alkalommal bérbe adja a 2,

pontban megjelölt helyiséget heti 1 alkalommal 1,5 óra időtartamra.

Bérlő a havonkénti bérlet időpontjait minden hónap 5. napjáig köteles kozolni Bérbeadó
felé.

3.1.

3.2.

4.1.Bérleti díj
bruttó

azaz mindösszesen

4. Bérleti díj, fizetési feltételek:

1. 50 0,- F t l őr a, azaz br uttő ezerötszáz f orintl őr a,
bruttó 270.000,- Ft, azaz bruttó kettőszáz-hetvenezer forint.

Áa Bérbeadó a 4.L pontban megjelölt áron felül semmilyen címen többletköltséget
érvényesíthet.

A bérleti díj megfizetése negyedévente a teljesítésigazo|ást követően kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással történik.

4,4.



4.4.

4.5.

4,6.

5.1.

5.3.

5.2.
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A bérleti díj pénzügyi fedezete a TOP-5.2.1.-15-BO1-2016-00010 azonosító számű ,,Ózd,
Ujtelep-Kiserdőalja varosrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex
programok" megnevezésű projektre vonatkozó ,,szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
bérleti díj költségsoron" rendelkezésre áll.

A hiányos vagy hibás kifizetési igénylés esetén, a hianypótlás vonatkozásában a272l20l4.
(XI. 5.) Korm. rendelet 132. §-ának rendelkezései irányadóak.

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő2013. évi V. törvény 6:155. §
(1) és (2)bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.

5. Jogok és kötelezettségek:

Bérbeadónak, illetve képviselőjének előzetes felszólítás nélkül joga van a bérelt helyiség -
Bérlő jelenlétében történő - ellenőrzésére, jogosult továbbá Bérlő figyelmét a helyiség
rendeltetésellenes használatára felhívni és a gyakorlat megszüntetését kémi.

Bérlő a helyiséget rendeltetésszeníen köteles használni, azok áIlagát megóvni. Bérlő
felelős minden olyan karért, amely rendeltetésellenes használat következménye.

Bérlő fokozottan köteles ügyelni a helyiségre, köteles a helyiséget tisztán és rendben
tartani.

6. A szerződés megszűnése:

6.I. Jelen szerződés megszűnik:
- közös megegyezéssel barmikor,
- bármely fél jogosult a szerződést - 30 napos felmondási idő betartása mellett - egyoldalúan

írásban, indokolás nélkül felmondani.

6.2. Bérbeadó jogosult a szerződést azorrnali hatállyal felmondani, ha a Bérlő a használatot
szerződésellenesen gyakoroljao és az erre vonatkoző írásbeli közlés és egyeztetés nem
vezeteff. eredményre.

7. Kapcsolattartás

A szerződés teljesítése során felek képviselői és kapcsolattartói:

1 ,1. Bérlő részéről: Kristonné Sipos Ágnes proj ektmenedzser
Ózd Város Önkormányzata
Tel: 06-48-574-130
E-mail: kristonne@ozd.hu

7.2. Bérbeadó részérőI: Hubainé Szőke Marianna telephelyvezető (Ózd)
ABAKUSZ Szakközépiskola és Alapfokú Múvészeti Iskola
Tel: 06-70-623-2875
E-mai l : igazgato.bene. abakusz@gmail.com
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8. Egyébrendelkezések:

Felek jelen szerződés aláirásával kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szőlő 2071, évi
CXCVI. (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlatható szervezetnek
minősülnek.

Felek kötelesek együttműködni a Szerződés teljesítésének érdekében és legjobb tudásuk
szerint mindent me gteruri a Szerző dés me gfelelő telj e síté séért.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással
békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége
esetén a szerződő felek alávetik magukat perértéktől fiiggően az Ózdi Járásbíróság, illetve
a Mi sko l ci Törvénysz ék kizár őlago s i lletéke s s é gének.

ASzerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőlő2013, évi
V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Szerződés 4, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, melyből l
példany Bérbeadót, 3 példány Bérlőt illeti meg, és amelyet szerződő felek elolvastak, és
m int akaratukkal mind enb en me g e gy e zőt j őv áhagy őlag a|áírtak.

Ó zd,,2018. április 09.

ABAK
Al Iskola

Ózd Város Önkormán y zata
Janiczak Dávid
polgármester d§^
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