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MEGÁLLAPoDÁs

amely létrejött PDI'4.^Z vÁRos ÖNronvrÁtwz.Lra (Székhely: 2OI3 Pomáz, Kossuth Lajos u.

23 - 25.) képviseletében eljár Leidinger István polgármester, mint Tulajdonos (továbbiakban

tulajdonos),

valamint másrészről Archaikon Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2013

Pomáz, Rózsa utca 14. szám; Cég1egyzékszám:I3-06-067891; adőszám: 21506408-2-13;

képviseletében eljár Tóth Gusztáv ügyvezető) mint Bérlő között a mai napon, az alábbi feltételek
szerint:

L Ár,rar'ÁNosRENDELKEZEsEK

ASzerződő felekrögzítik, hogy a tulajdonos l<lzárőlagos tulajdonát kepezi 1/1 tulajdoni hányadbana
2OI3Pomáz' Kossuth Lajos utca 48. sz. és 30 hrsz.-ú 49,29 m2 nagyságú ingatlannak, melyre a Felek
2016.06.01_én bérleti szerződés kötöttek oliva szaktizlette| összefiiggő működéshez. A Felek
megállapodtak, hogy az ingat|an udvarán 2018.10.31.-2019.03.12 között a Tulajdonos részére

levégőszennyezettség méréséhez a Bérlő elektromos áram vételezést biáosított. A Felek
megállapították, hogy az elektromos áram vételezés végösszege 30 000 Ft.
A Tulajdonos a Bérlő részére 2020.02.18 napjától 2020.04.20. napjáig az áram vételezés díjának
ellentételeképpen bérbe adja a Pom'án, Hősök tere 2. sz. és 29 hrsz.-ú, alatti 82 m2 nagyságú
Íngatlanát.

II. AZINGATLAN HASZNÁLATA

1. A Haszná./rő az irrgatlarrt olivaolaj szaküzlettel összefüggő működóshez szükséges tórolós céljára
jogosult használni és hasznosítani. A jelen hasznosítás megváLtozIatásáúloz aBérbeadó hozzájétrulása

szükséges' A Használó felel a rendeltetés ellenes használatből eredő valamennyi kárért.

2. AHasználatba adó azingatIanrendeltetésszerúhasználatát jogosult ellenőrizni, melyet legalább24
őrávalelőzetesenaHasználővalegyeú'etniszükséges.

III. A JoGvIszoNY MEcszunÉsn

I. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szetződés megszűnik, ha valamelyik fél a
rendkívüli felmondás jogával él. A rendkívüli felmondás jogával bármelyik Szerződő fé| abban az

esetben élhet, ha a másik fél a jelen bérleti szerződésből eredő kötelezettségeít, vagy a jelen
jogviszonyra vonatkozó jogszabá|yok rendelkezéseit súlyosaÍ, vagy ismételt és legalább 10 naptári

napot bizto s itó fe|szőIitás ell enére me gsze gi.



2. Felek rögzitik, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bér1ő az itgaÍlant ingóságaival
együtt, kitirítve köteles haladéktalanul elhagyni. A Bérlő köteles a tárgyakat úgyszintén a
bérleményből eltávolítani ezek hátrahagyása esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.

3. A Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az átadás nem történik meg határidőben, úgy a
Tulajdonos jogosult a bérleményen zárat cserélni és a bérleményt birtokba venni, a Bér1ő szabad
bejutását megakadályozni, illetve a Bér1ő hátrahagyotttátrgyira zéiogtrogot érvényesíteni. A Bérlő már
most kijelenti, hogy e vonatkozásban birtokvédelmet nem jogosult a hatóságok előtt érvényesíteni.

v. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szerzíődést csak közös megegyezéssel és csak írásban
j crgcr su ltak móclo sítani.

2. A Szerződő felek figzitik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a
bérletre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezés ei az irányadőak.

3' A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket
elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a tángyalások eredményre nem vezetnek, úgy
jelen jogviszonyból eredő esetleges jogvitáIk elbírálása végett kölcsönösen alávetik magukat a
Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

A Felek jelen megállapodásban rögzitik, hogy egymással szemben követelések nem állnak
fent.

A felek jelen megállapodásban foglaltakat elolvasás és értelmezés után, mint akarafukkal
mindenb en me ge gy ezót helyb enhagyó 1 ag 3 p éldányb an ir j ák alá.

Pomáz,2020.02
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