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Pályázat   
  

Motiváció   
  

Flóra,  Lilla  és  Melinda  vagyunk.  Régóta  érezzük,  hogy  kell  egy  hely  Pomázon.  A  mi  közös                 
álmunk   a   Pöttyös   Bögre   Kávézó.   
Kettő,  négy  és  négy  gyereket  nevelünk,  most  térünk  vissza  újra  a  munka  világába.  Ahogy  sok                 
más  nőt,  bennünket  is  átformált  az  anyaság.  Nem  tudunk  megalkuvás  nélkül  visszatérni  a              
korábbi  útjainkra.  Változást  szeretnénk  és  közben  fontos  értékeket  szeretnénk  megosztani            
másokkal  is.  Egyrészt  a  gyerekeink  miatt  előtérbe  helyeződött  az  egészséges  és  fenntartható              
táplálkozás,  másrészt  a  Pomázi  Ökokörben  való  részvételünkkel  felértékelődött  bennünk  a            
városi  szerep-  és  felelősségvállalás.  Ez  a  két  igény  találkozik  a  kávézó  gondolatában  is,  ennek                
a   kávézónak   keresünk   otthont   a   Pomázi   Művelődési   Házban.   
  

Kik   vagyunk?     
  

Farkas  Melinda  vagyok,  Pomázon  nőttem  fel  családommal.  Az  egyetemen  nemzetközi            
szakértőként  végeztem  majd  egy  tanácsadó  cégnél  dolgoztam  Budapesten,  többnyire           
csoportvezetői  pozíciókban.  Világ  életemben  akkor  éreztem  igazán  jól  magam,  amikor            
csapatban,  egy  projekten  dolgozhattam:  legyen  az  egy  osztálytalálkozó,  egy  baráti  meglepetés             
szervezése,  egy  céges  részleg  hatékonyabbá  és  stabilabbá  tétele,  egy  nehéz  ügyfél             
bizalmának  visszaszerzése  vagy  egy  lelkes  pomázi  ökotudatos  csapat  terveinek  megvalósítása.            
Egy  új  projekt  már  régóta  érlelődött  bennem,  de  most  jött  el  az  idő,  hogy  a  tettek  mezejére                   
lépjek,  mert  megtaláltam  azt  a  csapatot,  akikkel  úgy  érzem  ez  sikerülhet.  Minden  tudásommal               
azon   leszek,   hogy   legyen   egy   igazán   jó   hely   Pomázon,   amire   mindannyian   büszkék   lehetünk.   
  

Balogh  Flóra  vagyok,  5  éve  élek  családommal  Pomázon  és  mostanra  otthonomra  leltem  ebben               
a  kisvárosban.  Újságíróként  végeztem  de  közösségfejlesztőként  szereztem  a  legtöbb           
munkatapasztalatomat.  Az  egyetem  utolsó  évében  egy  kávézóban  dolgoztam,  ez  volt  az  első  és               
az  egyik  legmeghatározóbb  munkám.  Az  emberekkel  való  foglalkozás  és  a  vendéglátás            
szeretete  szülte  a  vágyat,  hogy  egyszer  megnyissam  a  saját  helyemet.  Most  végre  társakat  is                
találtam  hozzá.  A  kávézóban  a  kiszolgálás  mellett  a  minőségi  alapanyagok  beszerzése,  a              
kínálat   kitalálása   és   változatossá   tétele   és   a   programok   szervezése   lesz   a   feladatom.   
  

Cservenka-Hajdu  Lillának  hívnak.  Szentendrén  születtem,  ott  is  nőttem  fel.  A  férjem  pomázi              
lakos,  neki  Pomáz  a  szülővárosa.  Nagyon  nehezen  szakadtam  el  Szentendrétől,  de  a              
házasságkötésünk  után  itt  kötöttünk  ki.  A  12  év  Pomázon  töltött  idő  után  viszont  most  már                 
biztosan  állíthatom,  jó  döntést  hoztam.  Közgazdászként  végeztem,  jelenleg  is  ilyen            
munkakörben  dolgozom.  Négy  gyermek  édesanyja  vagyok,  de  anyaként  mégis  mindig  élt             
bennem  a  vágy,  hogy  legyen  egy  hely,  ami  a  közösségépítés  reményét,  bázisát  adhatja  egy                
kávézó  formájában.  Feladatom  a  beszerzésben,  back  office  tevékenységben  lesz,  de  ha             
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szükség  lesz  rá,  a  pultba  is  beállok.  Nagyon  széles  kapcsolati  rendszerrel  rendelkezem,  ami  a                
kávézó  működése  szempontjából  fontos  lehet.  Szerencsésnek  mondhatom  magam,  mert  a  sors             
mellém  sodort  két  hasonló  szemléletű  embert,  akikkel  közösen  meg  tudunk  valósítani  egy              
álmot.  Egyformák  vagyunk,  mégis  mások,  az  erősségeink  összességéből  szeretnénk  létrehozni            
egy   szuper   helyet,   mert   Kell   Egy   Hely   Pomázon!     
  

Miért   Pöttyös   Bögre?   
  

Sok  háztartásban  akad  még  egy-egy  régi  tárgy,  ami  szüleinktől,  nagyszüleinktől  maradt  ránk.  A               
pöttyös  bögre  is  ilyen:  valami  régi,  valami  kedves,  valami  meghitt,  valami  otthonos  érzést  kelt                
bennünk,  ha  kezünkbe  kerül.  Segít  lelassulni,  elcsendesedni,  elmélyedni,  odafordulni,           
odafigyelni.  Magunkra,  vagy  a  mellettünk  ülő  másikra.  Ezek  az  élmények  töltenek  fel  a              
legjobban,   ezt   a   hangulatot   szeretnénk   megteremteni   kávézónkban.   
  
  

Pöttyös   Bögre   Kávézó   a   Művelődési   Házban   
  

Pomáz  nem  bővelkedik  a  kulturális  és  közösségi  terekben,  de  híján  van  a  minőségi               
gasztronómiai  termékeket  kínáló  vendéglátó  helyeknek  is.  Hiába  duzzadt  lakosságát  tekintve            
többszörösére  a  hajdanvolt  falu  és  lett  várossá,  ezeket  a  szolgáltatásokat  a  környező              
településeken  és  Budapesten  érik  el  a  helybeliek.  Pomáz  is  magán  hordozza  az  agglomerációs               
városok  jellegzetességeit.  Nagy  tömegek  hagyják  el  a  várost  reggel  és  térnek  haza  esténként,               
sokan  a  hétvégén  sem  a  településen  kapcsolódnak  ki:  Szentendrére,  Budapestre,  vagy             
messzebbre  utaznak  el.  Ugyanakkor  nagyon  sok  fiatal,  kisgyerekes  szülő,  idős,  vagy  helyi              
vállalkozó  tölti  a  nap  nagy  részét  Pomázon,  akiknek  nincs  lehetőségük  beülni  egy  kávézóba               
találkozni,   beszélgetni,   vagy   éppen   társaságban   egyedül   lenni.   
  

Kávézónk   ebből   a   számunkra   jól   ismert   igényből   fakad,   legyen   végre   egy   hely,   ahol:   
  

- (kis)gyerekkel  is  le  lehet  ülni,  ahol  a  (kis)gyerek  is,  a  szülő  is  talál  magának  játékot,                 
társaságot,   

- meg   lehet   inni   egy   jó   kávét   és   mellé   meg   lehet   enni   egy   süteményt,   szendvicset   is,     
- lehet   csöndben   lenni   vagy   akár   megbeszélést   is   folytatni,   
- lehet   társasozni,   kártyázni,   sakkozni,   
- suli   után   meg   lehet   inni   egy   szörpöt,   vagy   megírni   a   leckét,   és   megvárni   a   szülőket,   
- lehet   helyi   terméket   is   vásárolni   a   feldolgozott   élelmiszertől   a   kézműves   tárgyakig,   
- a   kávéházi   kultúra   részeként   irodalmi   vagy   gasztronómiai   esteket   lehet   tartani,   
- lehet   kiállítást,   előadást,   kisebb   koncerteket   szervezni,   
- jó   lenni,   ahol   kicsit   otthon   lehet   lenni.     

  
Kávézó  koncepciónk  túlmutat  a  vendéglátás  igényén.  A  Művelődési  Ház  vízióját  és  programjait              
kiegészítve  hidat  szeretnénk  képezni  a  régi  és  új  Pomáz  között,  hogy  az  itt  élők  jobban                 
megismerhessék   egymást,   valamint   a   település   múltját   is.     
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A  helyi  értékek  megőrzésén  és  a  kezdeményezések  felkarolásán  -  legyen  az  kultúra,  helyi  ügy,                
vagy   termék   -   keresztül   kívánjuk   a   régi   faluból   lett   új   várost   gazdagítani.   
  

Miben   más   a   Pöttyös   Bögre?   
  

- Etikus,  fair  trade  szemléletben  előállított  alapanyagokat  és  termékeket  részesítjük           
előnyben.   

- Helyi  termelőkre,  termékekre  alapoz,  a  kávé  kivételével  törekszünk  az  alapanyagokat  30             
km-es   körzetből   beszerezni.     

- Szezonális  zöldség  és  gyümölcs  kínálat,  az  étel,  ital  választék  rugalmasan            
alkalmazkodik   az   adott   évszakban   elérhető   helyi   alapanyagokhoz.   

- Környezettudatos,  hulladékminimalizáló  szemlélet,  eldobható,  egyszerhasználatos       
csomagolóanyagok  és  poharak  helyett  a  helyben  fogyasztást  ösztönözzük,  repoharat           
kínálunk.   

  
Üzemeltetés   részletei   
  

Kávézó   bérlésével   kapcsolatos   vállalások,   kötelezettségek   és   igények   

  
A   kávézó   bérleti   díja:   havi   80.000Ft+Áfa,   amelyet   minden   hónap   10.   napjáig   teljesítünk.   

  
Tudomásul  vesszük,  hogy  a  büfé  jelenlegi  állapota  nem  felel  meg  sem  a  hatósági  előírásoknak,                
sem  egy  igazán  hangulatos  hely  megteremtésének.  Ennek  megfelelően  vállaljuk,  hogy  a  siker              

érdekében  az  üzlethelyiséget  saját  költségünkön  felújítjuk.  Annak  érdekében,  hogy  a  kávézó  a              
Művelődési  Ház  arculatához  is  illeszkedve  meg  tudjon  teremteni  egy  vonzó  belső  kialakítást,              
grafikusi  és  enteriőr  tanácsadást  veszünk  igénybe.  A  kialakításról  és  a  vágyott  hangulatról  az               

első   vázlat   a   csatolt   mellékletekben   látható.     
  

A  felújítás  során  teljeskörűen  lecseréljük  a  jelenlegi  pultot,  a  most  erősen  beázott  plafont               
helyreállítjuk.  A  raktár  helyiségen  található  plusz  bejárati  ajtót  ismét  lezárjuk,  hiszen  egy              

raktárhelyiség  illetve  egy  külön  térben  használt  mosogatótálca  is  feltétele  egy  kávézó             
üzemeltetésének.  A  jelenlegi  járólapot  felújítjuk  és  vállaljuk  a  kávézó  valódi  elkerítését  oly              
módon,  hogy  a  lépcső  felől  lezárjuk  a  helyiséget,  és  a  ruhatár  felőli  bejáratot  is  szűkítjük,  hogy                  

az  üzemidőn  kívül  mobil  elemekkel  elzárható  legyen.  A  felújítási  költséget  brutto  1.5-2  millió               
forintra  becsüljük,  amely  még  nem  tartalmazza  a  hatósági  engedélyeket,  sem  a  kávézóhoz              
szükséges  berendezéseket  (gépészet,  asztalok,  székek,  tálaló  eszközök...stb.).  Tekintve,  hogy           
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a  kávézóhoz  tartozó  kis  terasz  pillanatnyilag  a  kávézó  felől  csak  a  gazdasági  bejáraton/raktáron               
keresztül  közelíthető  meg,  ezért  egyelőre  teraszként  nem  tudjuk  kihasználni,  funkcióját  a             
későbbiekben   fogjuk   kitalálni.     

A  hosszútávú  fennmaradásunk  és  működésünk  érdekében  tavasztól  őszig  szeretnénk  a            
Művelődési  Ház  bejárata  előtti  teraszt  használni,  vállalva  az  ott  használatos  asztalok  és  székek               
mindennapi   felállítását   és   elpakolását.     

  
Ahhoz,  hogy  a  kávézó  megfeleljen  a  jelenlegi  élelmiszerbiztonsági  szabályozásoknak  több,            
pillanatnyilag  nem  megoldott  átalakításra  van  szükség,  ezekről  már  előzetesen  iránymutatást            

kértünk  a  helyi  élelmiszerbiztonsági  hatóság  illetékesétől  (Tóth  Viktória,  lsd.  csatolt            
jegyzőkönyv).  Többek  között  külön  öltözővel  is  rendelkeznie  kell  a  kávézónak,  amelyre  előzetes              
egyeztetés  alapján  a  Művelődési  Ház  lépcsője  alatt  található  kis,  zárt  térben  kapunk  helyet.               
Ennek  a  térnek  a  tisztasági  festését  és  helyreállítását  szintén  vállaljuk,  hogy  a  kávézó               

munkatársai   megfelelő   körülmények   közötti   átöltözése   biztosítva   legyen.     
A  pályázatban  említett  kedvezményes  bérleti  díjról  külön  megállapodásban  tervezünk           
megegyezni   a   Bérbeadóval,   és   azt   legalább   két   évig   fenntartani.   

Az  értéknövelő  beruházásokon  felül  szeretnénk  az  intézmény  dolgozóinak  a  helyben            
fogyasztható   termékekre   15%-os   kedvezményt   biztosítani.   
  

Az  élelmiszerbiztonsági  előírásokon  túl,  tudomásul  vesszük,  hogy  a  kávézóban  az            
alkalmazottaknak  rendelkezniük  kell  a  szükséges  végzettséget  /  képzettséget  és  az            
egészségügyi  alkalmasságot  igazoló  okirattal.  Szintén  vállaljuk  a  törvények  által  előírt  tűz-  és              
munkavédelmi  előírásoknak  való  megfelelést,  amellyel  a  PMHK  jelenlegi  szabályzatához  fogunk            

igazodni,   ahhoz   kapcsolódni.     

  

Nyitvatartás   

  

A  kávézó  nyitvatartási  idejét,  a  Művelődési  Ház  nyitvatartásához  igazodva  rugalmasan            
tervezzük  kialakítani.  Az  első  hónapokban  a  törzsidőt  várhatóan  10:00  és  18:00  óra  között               
határoznánk  meg.  A  nyári  időszakban  a  hosszabb  délutáni  nyitva  tartást  is  elképzelhetőnek              
tartjuk.  Nagyobb  rendezvények  esetén  természetesen  vállaljuk  a  program  végéig  tartó            
nyitvatartást.  Hosszútávon  elképzelhetőnek  tartjuk  a  8:00  előtti  nyitást  is,  amennyiben  erre             
kialakul   egy   határozott   vendégigény.     
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A  szombati  napon  10:00-tól  20:00-ig  szeretnénk  nyitva  tartani.  Vasárnap  a  nagyobb  tömeget              
megszólító  rendezvényekhez  igazodva  vállaljuk  a  működést.  A  rugalmas  nyitvatartás  miatt            
igényt  tartunk  az  épület  kávézó  részébe  való  szabad  bejárásra,  ennek  feltételeit  külön              
megállapodásban  fektetnénk  le  Bérbeadóval.  Egész  évben  szeretnénk  üzemeltetni  a  kávézót,            
abban  az  esetben  is,  ha  a  Művelődési  Házban  szünet  van.  Ebben  az  esetben  vállaljuk  a                 
mosdók   és   az   előtér   tisztán   tartását.     

  
Közös   együttműködés   

  

A  kávézó  terveink  szerint  szerves  részét  képezi  a  Művelődési  Ház  életének.  Szeretnénk  pillére               
lenni  az  intézménynek,  működésünkkel  napi  szinten  támogatva  a  ház  látogatottságát.  Bízunk             
benne,  hogy  a  Művelődési  Ház  programjaira  érkezők  is  beülnek  egy  kávéra,  ugyanakkor  a               
kifejezetten  hozzánk  érkező  vendégeket  is  tudjuk  majd  az  aktuális  programok  vagy  a  könyvtár               
szolgáltatásai  felé  terelni.  Egymás  működését  segítve  és  a  látogatók,  vendégek  elköteleződését             
megcélozva  kiállíthatunk  egy  közös  Kultúra  kártyát,  amely  a  fizetős  programokon  (előadások,             
koncertek,  színház,  torna  stb.)  rendszeresen  résztvevők  számára  mind  a  programokra,  mind  a              
kávézóban   fogyasztásra   kedvezményt   nyújthatna.     
Az  intézmény  stábjával  való  rendszeres  megbeszélés  alapját  képezi  a  hatékony            
együttműködésnek.  A  heti  egyeztetés  lehetőséget  ad  a  Bérbeadó  számára  igényei            
artikulálására,  számunkra  a  programokra  való  alapos  felkészülésre,  a  célcsoport           
megismerésére,  akár  a  termékkör  eseti  bővítésére  is.  Ezeken  a  megbeszéléseken  visszajelzést             
adhatunk  egymásnak  a  korábban  megvalósult  programokhoz  kapcsolódó  vendéglátás          
sikerességéről   és   hiányosságairól   is.   
  

Termékkör   

  

A  Pöttyös  Bögre  Kávézó  egyik  alapvető  célja  olyan  alapanyagok  felhasználása  és  készen              
vásárolható  termékek  értékesítése,  amelyek  Pomáz  30  km-es  körzetében  a  termelőtől,            
készítőtől  szerezhetők  be.  Ezzel  a  környékbeli  termelőket  meg  tudjuk  ismertetni  vendégeinkkel  -              
megmutatva,  hogy  jóval  kevesebb  környezetterhelés  mellett  (szállítás,  csomagolás,          
adalékanyagok)    helyben   is   hozzá   lehet   jutni   kiváló   minőségű   termékekhez.     

A  környéken  pörkölt  minőségi  kávé  mellett  bio  filteres  és  szálas  élvezeti  teákat,  a  szénsavas                
üdítők  helyett  cukor-  és  adalékmentes,  termelői  gyümölcsleveket,  pomázi  szörpöt,  limonádét,           
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idény  zöldségből  és  gyümölcsből  készített  turmixokat  kínálunk.  16:00-tól  csapolt  kézműves            
sörök,  környékbeli  borászok  borai  illetve  egy-két  prémium  kategóriás  égetett  szesz  is             
fogyasztható   lesz   nálunk.     

A  helyi  kézműves  cukrászoktól  beszerzett  süteményeken  kívül,  minőségi,  adalékmentes           
péksüteményeket  kóstolhatnak  a  nálunk  vásárlók,  amely  termékkör  Pomázon  szinte           
elérhetetlen.  Olyan  kekszeket,  müzli  szeleteket,  ropogtatni  valókat  kínálunk,  amelyek           
összeválogatásánal  a  helyi  előállítás,  az  adalékmentes  elkészítés,  az  egészséges  összetevők            
és  a  felesleges  csomagolás  is  szempontként  jelenik  meg.  Választékunkban  a  vegán  és              
különböző  összetevőktől  mentes  (glutén,  tej)  diétát  követők  igényeit  is  szeretnénk  egy-két             
termékkel  kielégíteni.  Hosszabb  távon  elképzelhetőnek  tartjuk,  hogy  napi  levessel  is  bővül  a              
termékkör.   

A  helyben  fogyasztható  termékek  mellett  kézműves  tartós  élelmiszereket  (bor,  szörp,  lekvár…)             
illetve  tárgyakat  is  értékesíteni  tervezünk.  Nyitottak  vagyunk  helybéli  készítők  termékeinek            
bemutatására  és  értékesítésére,  amennyiben  úgy  látjuk,  a  termék  jól  illeszkedik  a  kávézó              
összképébe.   

A  végleges  termék  listánk  összeállítása  előtt,  szeretnénk  egy  piackutatás  során  jobban             
megismerni   a   hozzánk   látogatók   igényét.   

  

Programok   

  
Különböző   vendégigények   kiszolgálása   

  
Fontos  célcsoport  a  kisgyerekes  családok,  édesanyák  és  gyermekeik  kiszolgálása.           
Hétköznapokon,  amikor  a  család  másik  része  az  időt  munkahelyén,  esetleg  a  nagyobb              
testvérek  intézményben  töltik,  a  GYES-en  lévő  édesanyák  a  nap  nagy  részében  egyedül              
vannak  otthon  a  babájukkal.  Szeretnénk  befogadó  hellyé  válni  azon  édesanyák  számára,  akik              
kiszakadnának  ebből  a  mindennapos  magányból.  Totyogó  kortól  a  babák  nagy  kedvvel  vethetik              
majd  magukat  be  az  újonnan  kialakított  játszósarokba,  az  anyukák(apukák,  nagymamák)  pedig             
egy  kávé  vagy  sütemény  mellett  pihenhetnek  meg  kicsit,  úgy  hogy  közben  rálátnak  a               
biztonságos   térben   lévő   gyermekre.     

A  pandémia  miatt  egyre  többen  kényszerülnek  az  otthoni  munkavégzésre  és  tanulásra  ezért              
ennek   a   körnek   is   szeretnénk   megfelelő   környezetet   biztosítani.     

A  hétvégi  nyitvatartás  során  arra  számítunk,  hogy  a  családok  és  gyerekek  mellett  a  dolgozók  és                 
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fiatal   felnőttek   lesznek   nagyobb   arányban   a   vendégeink.     

A  kisgyerekes  családok  mellett  szeretnénk  az  iskolás  korúak  számára  is  teret  adni.  Akár               
valamilyen  program  előtt,  akár  iskola  után  a  nagyobb  gyerekek  védett  térben  várhatják  meg  a                
szüleiket.  A  gyerekek  számára  is  szeretnénk  elérhető  áron  gyümölcsöt,  egészséges  kekszeket,             
100%-os  termelői  gyümölcsleveket  kínálni  -  ezzel  alternatívát  mutatva  az  iskolai  büfék             
kínálatával   szemben.     

A  programokat  a  látogatottság  és  a  megjelenő  igények  alapján  rugalmasan  tervezzük  magunkra              
szabni.     

  

Saját   programok   

  

Az  iskolások  és  fiatal  felnőttek  közül  sokan  szeretnek  játszani,  ezért  szeretnénk  sakkot,  kártyát               
és  néhány  népszerű  társasjátékot  is  elérhetővé  tenni.  Ha  van  rá  kereslet,  meghirdetünk              
társasjáték   esteket   is,   ahol   egy-egy   új   vagy   klasszikus   játék   kerül   majd   fókuszba.     

  

Nyáron  nagyon  jó  kezdeményezés  indult  a  Szent  István  téren,  fiatal  pomázi  kötődésű              
együttesek  léptek  fel  a  parkban.  Sajnálatos,  hogy  eddig  nem  volt  tere  ezeknek  a  bandáknak  a                 
Művelődési  Házban  is  bemutatkozni.  Főleg  az  őszi-téli  időszakban  szerveznénk  a  kávézóban,             
vagy  a  szomszédos  klubteremben  unplugged  koncertet  számukra.  Ezek  a  koncertek  nem             
feltétlenül  vonzanak  majd  széles  tömegeket,  de  lehetőséget  adnának  az  együtteseknek  a             
bemutatkozásra,   a   fiataloknak   a   találkozásra,   bázisuk   offline   megerősítésére.     

  

Mivel  egyre  többen  nyitottak  az  egészségtudatos  táplálkozása,  ezért  a  kávézóba  beszállító             
környékbeli  termelőket  is  jobban  népszerűsítve  tervezünk  olyan  gasztroesteket  tartani,  ahol            
egy-egy  őstermelő  család  tud  bemutatkozni  a  terményeivel,  termékeivel.  Ezeket  az  alkalmakat             
természetesen   kóstolással   kötnénk   egybe.   

  

A  kávéházi  kultúra  felélesztése  érdekében  teret  szeretnénk  adni  az  irodalom  és  a              
képzőművészet   fiatal   helyi   képviselőinek   is,   így   időről   időre   felolvasóestet,   kiállítást   szervezünk.     

  

Nyitottak  vagyunk  a  Művelődési  Házzal  együttműködve  kávéházi  estek  tartására,  ahol  pomázi             
kötődésű  híres  vagy  érdekes  emberekkel  beszélget  a  házigazda,  vendégeink  pedig  egy             
kávékülönlegesség   vagy   pohár   bor   és   sütemény   mellett   élvezhetik   a   beszélgetést.   
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További   szociális   kezdeményezések   

  

- Szezonális   adomány(/kupak)gyűjtés   helyi   ügyek,   szervezetek,   rászorulók   javára     
- Hívd   meg   egy   kávéra   vagy   sütire,   azt,   aki   nem   tudja   megvenni   magának   
- Ne   fázz   kabátok   
- Ételszekrény   a   maradék   ételeknek     

  

Fenntarthatóság   mindannyiunk   jövője   érdekében   
  

A  környezettudatosság  fontos  vezérelvünk,  ezt  a  kávézó  kialakításában  és  működésében  is             
képviselni  szeretnénk.  A  szelektív  hulladékgyűjtés  mellett  a  termékeket  minél  kevesebb            
csomagolással  tervezzük  beszerezni  és  kínálni.  A  slow  mozgalom  jegyében  a  hozzánk  betérő              
vendégeket  a  helyben  fogyasztásra  szeretnénk  ösztönözni,  ezzel  minimalizálva  az  egyszer            
használatos  csomagolást.  Reméljük,  hogy  vendégeink  minőségi  időt  valódi  tartalommal  fognak            
eltölteni.  Szükség  esetén  újrahasznosított  csomagolást  kínálunk,  illetve  szeretnénk  a  többször            
használható   elviteles   bögrék   (re-cup)   rendszerét   bevezetni.     

  

A  helyi  termékek  alapvetően  csökkentik  a  szállítással  és  előállítással  járó  ökológiai  lábnyomot.              
A  rugalmasan  változó  kínálatunkkal  szeretnénk  a  vendégekben  tudatosítani,  a  zöldségek,            
gyümölcsök  szezonalitását.  További  tervünk  a  Felelős  Gasztrohős  fenntartható  vendéglátóhely           
minősítésének   megszerzése.   

  

A  csaptelepre  vízcsökkentő  fejeket  fogunk  szerelni,  a  palackos  ásványvíz  helyett  a  csapvíz  és               
a  szóda  fogyasztására  szeretnénk  a  vendégeket  sarkallni.  A  világításhoz  energiatakarékos            
izzókat   tervezünk   beszerelni.   

  

További  kisebb  akciókkal,  időszakos  programokkal  próbálunk  zöld  szemléletet  közvetíteni,  mint            
például  megismertetni  a  vendégekkel  a  kávézacc  sokoldalúságát  és  ösztönözni  körforgásban            
tartását.  Szeretnénk  bringás  reggeli  napokat  hirdetni  illetve  futó  és  túrázó  köröket  indítani  a               
környéken,   amelyek   start   és   cél   állomása   a   Pöttyös   Bögre   Kávézó   lesz.   

  

További   fenntarthatósággal   kapcsolatos   ötleteink:   
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- Lehetőség   és   igény   szerint   szeretnénk   az   MME   kitűző   partnerévé   válni     
- az  online  könyvcsere  világában  ismert  Rukkola  rendszerhez  kapcsolódóan  Happont-tá           

válni   (megteremtve   a   használt   könyvek   körforgásának   lehetőségét)  
- Szeretnénk  támogatni  a  most  is  működő  könyvtári  “könyvmegálló”  rendszert,  de  ehhez             

egyeztetni  szeretnénk  a  könyvtárral,  és  ismerni  az  ebben  rendelkezésre  álló            
mozgásteret.     

  
Zárszó   

  

A   Művelődési   Házban   nem   egy   egyszerű   büfét   álmodtunk   meg,   hanem   egy   olyat   helyet,   ami   
reméljük   nem   csak   nekünk   kell,   hanem   ahová   bárki   szívesen   ellátogat.   A   Pöttyös   Bögre   
nemcsak   kávézó,   hanem   közösségi   tere   is   lehet   a   látogatóknak.   Bízunk   benne,   hogy   tervünk   
megfelelő   fogadtatásra   talál   és   meg   tudjuk   valósítani   a   Művelődési   Ház   falain   belül.   

  

Kelt.,   Pomáz,   2021.   február   4.     

  

  

  

………………………… ……………………… ……………………….   

Balogh   Flóra   Farkas   Melinda Cservenka-Hajdu   Lilla   
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HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről 

Bérbeadó adatai: 

Név: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

Székhely: 2013 Pomáz, Huszár utca 3 

Levelezési cím: 2013 Pomáz, Huszár utca 3 

Képviseli: Nyári Darinka igazgató 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 16796407-2-13 
Bankszámlaszám:  

továbbiakban, mint Bérbeadó 

másrészről 

Bérlő adatai:  

Név:    Kell Egy Hely Kft 

Székhely:  2013 Pomáz, Előd utca 22.   

Levelezési cím:  2013 Pomáz, Előd utca 22.   
Képviseli:  Farkas Melinda ügyvezető 

Telefon/fax: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám:  28998352-2-13 

Bankszámlaszám: 

továbbiakban, mint Bérlő 

együttesen Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbiakban : 

I. PREAMBULUM 

1. Bérbeadó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (11.) bekezdés alapján, mint az 

önkormányzati vagyon használója, nyilvános pályázati felhívás keretében hirdette meg az 4. pontban körülírt 

helység üzemeltetését. 

 

2. Bérlő a bérletet Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában 

álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 

(V.20) rendelet alapján kiírt nyilvános pályázat keretében nyerte el.  

 

3. Jelen bérleti szerződés aláírására Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, 

elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) rendelete, valamint Pomáz Város Önkormányzat 

Polgármesterének …..../2021. (…..) önkormányzati határozata alapján került sor.  

 

II. Általános szerződési feltételek 

4. Szerződő felek megállapítják, hogy Pomáz Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi 

Pomáz, belterületi 1689/194 hrsz. kivett, művelődési központ megjelölésű, természetben 2013 Pomáz, 

Huszár utca 3 sz. alatt található Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár megnevezésű ingatlan. 

 



 

5. Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi az 1. pontban körülírt ingatlan előtéri helyiségében található 

45 m2 területű büfét a hozzá tartozó 27 m2 alapterületű teraszt, valamint a 3 m2-es raktárhelyiséget 

kiskereskedelmi tevékenység céljára. 

 

6. A bérbe adó szavatosságot vállal, hogy az ingatlanon harmadik személy javára olyan jog vagy 

kötelezettség nem áll fenn, ami a bérleti szerződés megkötését megakadályozná, illetve a bérlőt az 

ingatlan használatában akadályozná, vagy zavarná. 

7. Felek megállapítják, hogy Bérbeadó az ingatlant büfé üzemeltetése céljából adja bérletbe, ahol Bérlő 

kiskereskedelmi tevékenységet kíván folytatni illetve a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

szellemiségéhez illő kulturális, közösségi, gasztronómiai és kézműves programokat szervezni.. Bérlő 

tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyköteles tevékenységet végez, akkor a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzéséről a saját felelősségére, kockázatára és költségére köteles gondoskodni. 

 

8. Bérlő a szerződés hatálya alatt az ingatlant kizárólagosan 7. pontban meghatározott célra használhatja. 

Felek kölcsönös megállapodása alapján bérlő a bérlet tárgyát további bérletbe nem adhatja, kivéve, ha 

ehhez bérbe adó előzetesen írásban hozzájárult. 

 

9. Bérbeadó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a bérlet időtartama alatt a bérlet tárgyát 

címét (2013 Pomáz, Huszár utca 3.) telephelyeként a cégbíróság és egyéb hatóságok felé bejelentse. 

Bérlő kijelenti, hogy a bérleti megszűnésétől számított 15 napon belül ezen telephelyet töröltetni a 

cég-nyilvántartásból. 

III. A szerződés időtartama 

10. Felek a bérleti szerződést 2021.03.01. időponttól kezdődően, 2026.02.28. dátumig határozott időre, 5 

éves időtartamra kötik. A szerződés időtartama jelen szerződésben meghatározottak szerinti 

feltételekkel legfeljebb 5 év időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a Bérlő ezt kezdeményezi 

legkésőbb a bérleti szerződés lejártát megelőző 60 napig. 

 

11. Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége a büfé első üzemnapjától kezdődik, de legkésőbb 2021. május 

16-tól. 

 

12. Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége – tekintettel a vészhelyzeti időszakara – attól a naptól kezdődik, 

kiegészítve a 11. pontban foglaltakat, amikor Magyarország Kormánya újra engedélyezi a vendéglátó 

egységekben a helyben fogyasztást. 

 

IV. Bérleti díj, és egyéb költségek 

13. Bérbeadó a bérleti díjat 80.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + Áfa összegben határozza meg.  

A bérleti díjat bérbeadó havonta előre számlázza, bérlő a számlát annak kézhezvételétől számított 8. 

munkanapon belül köteles átutalással kiegyenlíteni, bérbeadó …......…….. pénzintézetnél vezetett 

……………………….. számú bankszámlájára. 

 

14. Amennyiben Bérlő a büfét bármelyik fél részéről fennálló előre nem látható okok vagy „vis 

major” helyzet miatt üzemeltetni nem tudja, a Bérbeadó a kiesett időpontra időarányosan bérleti díjat 

nem számol fel mindaddig, míg az ok fennáll. 

 

15. A közüzemi díjak elszámolása a víz- és áramfogyasztás tekintetében közbeiktatott mérők 

segítségével kerül megállapításra. Víz- és áramfogyasztás mellékmérőinek felszerelése Bérbeadó 



 

feladata legkésőbb addig a napig, amikor a 11. és 12. pontoknak megfelelően Bérlő bérleti díj fizetési 

kötelezettsége életbe lép.   

 

16. Víz- és áramfogyasztás tekintetében a közüzemi átalánydíjak a Bérlő által beépítésre kerülő 

technológiai felszerelések fogyasztásának ismeretében utólag kerül megállapításra, addig, amíg a 

mellékmérők felszerelésre kerülnek. A mellékmérők üzembe helyezése után, az elszámolás a 

mellékmérők alapján valósul meg minden hónapban. A Bérbeadó az elszámolásnál csatolja a vele 

szerződésben álló szolgáltató által kibocsátott közüzemi számla másolatát.  

 
17. A fűtés díjának meghatározása a szerződéses időszak végéig átalányszámítás szerint történik, melynek 

számítása az épület teljes négyzetmétere és az éves gázfogyasztás aránya szerint történik. Az 

Energiamegtakarítási Intézkedési terv 2020. évi adata alapján az épület hasznos alapterülete 1393 m2.  

Átalány büfé éves fűtés=(Éves gázfogyasztás Ft/Épület hasznos alapterület 2020) * büfé beltéri alapterülete 

 

18. A közüzemi díjakat a bérlő utólag, a Bérbeadó által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon 

belül köteles megfizetni. Az üzlet működésével kapcsolatos göngyöleg és szemét elszállításáról a 

Bérlő saját költségén gondoskodik.  Amennyiben szükséges, az ehhez való – szolgáltatóval történő 

szerződéskötéshez – Bérbeadó minden szükséges nyilatkozatot megtesz. 

 

19. A felek kölcsönös megállapodása alapján a rezsiköltség az inflációtól függetlenül változhat, a 

közüzemi szolgáltatók által tett emelések mértékével melyet Bérbeadó Bérlővel szemben érvényesít, 

csatolva a díjemelést alátámasztó közüzemi számla másolatát. 

20. Esetleges késedelmes fizetés esetén Bérbeadó késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszeresének megfelelő összeget jogosult érvényesíteni, a fizetés esedékessége és a 

tényleges fizetés közötti napokra számítva. 

21. Az egyéb felmerülő költségtérítések számláit Bérlővel való egyeztetetett elfogadás után Bérbeadó havi 

gyakorisággal jogosult kiállítani, mégpedig a kiadások felmerülésekor haladéktalanul. A bérlő az 

átvett számlát 8 napon belül tartozik kiegyenlíteni, a 13. pontban rögzítettek szerint. 

V. A felek jogai és kötelességei 

22. Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan 

kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Bérlő felel az 

alkalmazottai által a bérbe adónak, vagy másnak okozott, és máshonnan meg nem térülő kárért. 

 

23. Bérbeadó a kölcsönös együttműködés keretében a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a 

használatot, követelheti a rendellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az 

ilyen használatból eredő kárának megtérítését. 

24. Bérlő a bérleményben átalakítást, bármilyen beruházást csak Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével 

végezhet, ilyen esetben az előzetes engedélyeztetés alkalmával rögzíteni kell a végzett munkákra 

vonatkozó teherviselés rendjét, módját, és mértékét. Ez alól kivételt képez a 26. ponttal járó 

kötelezettségek teljesítése, amely magában foglalja a következő értéknövelő átalakítási munkálatokat:  

a. raktárhelyiség lezárása a vendégtérről 

b. járólap felújítása 

c. a jelenlegi pultrendszer lebontása és cseréje 



 

d. a büfé területén található plafon beázásának helyreállítása 

e. a bérelt terület lépcső felöli oldalának teljes lezárása 

f. a bérelt terület részleges leválasztása az előtér felől 

g. a villany- és vízvezetékek elvezetése az új gépészethez és az élelmiszerbiztonsági 

előírásoknak illeszkedően. 

Bérbeadó az átalakítási munkálatok engedélyének megadásakor jóhiszeműen jár el, az esetleges 

elutasítást objektív érvekkel írásban indokolja.  

Egyben bérlő tudomásul veszi, hogy értéknövelő beruházásokat a bérleményben csak saját költségére 

és veszélyére végezhet, illetve végeztethet, azok ellenértékét bérbe adó nem téríti meg. 

25. Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha a Bérbeadót terhelő munkálatok szükségessége merül fel, és 

köteles megengedni, hogy a Bérbeadó azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges 

intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmaradásából származó károkért a Bérlő felelős. 

26. Felek kötelesek a tevékenységük során akár szándékosan, akár gondatlanul a másik félnek okozott és 

a biztosító által meg nem térített kárt megtéríteni. 

VI. A Bérlő kötelezettségei és jogai 

27. Bérlő jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt 

időpontban lép az ingatlan birtokába, e naptól illetik a helyiség használatával kapcsolatos jogok és 

terhelik a helyiséggel kapcsolatos terhek. A bérlemény átadásakor-átvételekor leltár kerül felvételre, 

amelyben rögzítésre kerülnek a bérleménnyel együtt átadott berendezési és felszerelési tárgyak.  A 

bérlemény átadásakor a Bérlő megkapja az épületbe való belépéshez szükséges kulcsokat és riasztó 

kódot, amely biztosítja számára a szabad bejárás lehetőségét. 

 

28. Bérlő tudomásul veszi, hogy a büfé jelenlegi állapota nem felel meg a hatósági előírásoknak, ezért a 

pályázó saját költségén vállalja a büfé szabályszerűvé átalakítását a szerződés aláírásának napjától 

számított 2 hónapon belül. A felújítást követő 2 héten belül az engedélyeket is beszerzi.  A felújításnál 

a Bérlőnek törekednie kell arra, hogy a végleges kialakítás illeszkedjen az intézmény arculatába, ezért 

bármilyen változtatás csak a Bérbeadó előzetes jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes, írásbeli 

hozzájárulás nélkül történt átalakítás esetében a felmondást meghaladóan Bérlő köteles - Bérbeadó 

kívánságára – saját költségen az eredeti állapotot helyreállítani.  

 

29. Bérbeadó lehetőséget biztosít Bérlőnek, hogy a büfé átalakítási munkáit a szerződés aláírása után 

azonnal elkezdhesse, és bérleti díjat a felújítási munkálatok idejére nem számol fel. Bérlő tudomásul 

veszi, hogy az általa végzett átalakítási munkálatok ellenértékére beszámítási vagy szerződés 

megszűntekor elszámolási igénye csak akkor keletkezik, ha erre vonatkozóan Bérbeadóval írásban 

előzetesen külön megállapodást köt. 

 

30. A Bérlő a bérleményt csak a 7. pontban foglalt  célokra használhatja. Amennyiben a Bérlő zenés / 

kulturális programokat tervez, köteles a Bérbeadóval előzetesen egyeztetni, és csak annak 

beleegyezésével teheti meg. Bérlő a Bérbeadóval külön megállapodásban rögzíti milyen feltételekkel 

és milyen típusú rendezvények valósulhatnak meg a bérlemény területén. Elutasítás esetén Bérbeadó 

ezt írásban indokolja, rögzítve, milyen objektív szempontok alapján született az elutasító döntés. A 



 

Bérlő az esetleges zene- vagy egyéb művészeti szolgáltatás esetén köteles az Artisjus jogvédő iroda 

részére jogdíjat fizetni.     

 

31. A Bérbeadó a Bérlő számára a működéshez szükséges fogyóeszközöket, bútorokat nem biztosít. 

 

32. Bérbeadó hozzájárul az intézmény bejárata előtt található nagy terasz részleges vendégtérként való 

használatához, engedélyezi mozgatható bútorok kihelyezését, amelyek ki- és bepakolását Bérlő napi 

szinten vállalja.  

 

33. Bérbeadó a hatósági előírásoknak megfelelő öltöző helyiséget biztosít az épület lépcsője alatt található 

földszinti, ajtóval elzárt térben, amelyet Bérlő saját költségén tesz alkalmassá öltözőként való 

hasznosításra. Az öltöző elengedhetetlen a büfé élelmiszerbiztonsági engedélyeztetéséhez. 

 

34. Bérlő köteles a tevékenységét az érvényes hatósági előírások, jogszabályok szerint végezni, bejelentési 

kötelezettségnek eleget tenni. A bérlemény üzemeltetéséhez szükséges hatósági, szakhatósági 

engedélyek beszerzése és a szükséges hatósági, szakhatósági díjak megfizetése a Bérlő feladata. Saját 

felelősségére gondoskodik a hatályos élelmiszer biztonsági előírások betartásáról. Ezek 

elmulasztásából fakadó következményekért a felelősséget Bérlő viseli. A Bérbeadói hozzájárulás nem 

helyettesíti a bérleményben gyakorolt tevékenységhez, a helyiségek átalakításához, homlokzati 

cégtábla felszereléséhez stb. szükséges hatósági engedélyek, ill. szakhatósági hozzájárulások 

beszerzését.  

 

VII. Büfé üzemeltetés  

 

35. A büfé függetlenül a Pomázi Művelődési H és Könyvtáráz mindenkori nyitvatartási idejétől a 

Bérbeadó által jóváhagyott nyitvatartási időben üzemelhet, rugalmasan igazodva a Pomázi 

Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeihez. Amikor az intézmény hosszabb időre zárva tart (téli 

és nyári szünet) a Bérbeadó minimum 30 nappal korábban köteles értesíteni a Bérlőt. A Bérlő a zárt 

időszakok alatt csak a Bérbeadó külön engedélyével működhet. Az erről szóló megállapodást a felek 

írásban rögzítik. 

Nyitvatartási idő veszélyhelyzeti korlátozástól eltérően: 

 H - P: 8.00 - 20.00, SZ: 9.00-13.00 (könyvtár) 

 szombati és vasárnapi nyitva tartás a rendezvények függvényében    

 esti nagyobb rendezvények esetén a zárás időpontja kitolódhat 02.00-ig 

Alkohol árusítására csak H-K-SZ-CS: 16 óra után, illetve P-SZ-V 12 óra után van lehetőség. 

 

36. A rendszeres működéssel kapcsolatban a Bérlő feladata: 

- A büfé rendszeres takarítása 

- A büfé vendégeivel az intézmény házirendjének betartatása, programok zavartalan működésének 

biztosítása.   

- A tűz- és munkavédelmi előírások betartatása. 

- A büfé vendégei a művelődési ház mosdóját használhatják, melynek takarítása a Pomázi Művelődési 

Ház és Könyvtár nyitvatartási idejében a Bérbeadó feladata különben a Bérlő kötelessége. Az 

intézmény ruhatárát Bérlő csak Bérbeadó külön engedélyével használhatja. 

 

37. Kiskereskedelmi tevékenység tekintetében Bérlő vállalja, hogy a büfében a pályázat szerinti a 

vendégek által keresett és az előzetesen meghatározott irányelvek mentén – 30 km elv, 



 

fenntarthatóság, adalék mentesség, magas minőség – szabadon alakítja termékkörét a következő fő 

kategóriákban: 

a) alkoholmentes italok pl: pörkölt minőségi kávé, bio filteres és szálas élvezeti teák, üdítők cukor- 

és adalékmentes, termelői gyümölcslevek 

b) alkohol tartalmú italok: csapolt kézműves sörök, borok, prémium kategóriás égetett szesz 

c) sütemények, speciális diétákat figyelembe vevő termékek pl. vegán és különböző összetevőktől 

mentes (glutén, tej) termékek. 

d) helyi termékek elvitelre 

 

38. Bérbeadó elfogadja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár saját rendezvényeihez kapcsolódóan 

a Bérlő által a 37. pontban megnevezett termékcsoportok értékesítésére Bérlő elsőbbséget 

élvez, ezért csak úgy szerződik más kiskereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy 

jogi személlyel, ha erről Bérlővel az adott rendezvény előtt legkésőbb 15 nappal egyeztet, és 

figyelembe véve a rendezvény nagyságát illetve a büfé befogadóképességének és 

termékkörének korlátait a felek erről kölcsönösen megállapodnak. 
 

39. A büfé vezetőinek és alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget / képzettséget, 

illetve az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal, a 21/2010 (V.14) NFGM rendelet alapján. 

 

VIII. A bérlet megszűnése 

40. Megszűnik a bérlet: 

• a bérlet tárgyának megsemmisülésével 

• rendkívüli felmondással 

• a bérlő jogutód nélküli megszűnésével 

 

41. A rendkívüli felmondás jogával bármely szerződő fél abban az esetben élhet, ha a másik fél a jelen 

bérleti szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan, vagy ismételt felszólítás ellenére megszegi, vagy 

jogosultságával visszaél.  

42. Bérbeadó súlyos szerződésszegésnek minősíti különösen, de nem kizárólagosan, ha a Bérlő bérleti 

díjfizetési, közműfizetési kötelezettségét súlyosan megszegi, az ingatlant nem rendeltetésszerűen 

használja, a Bérbeadó engedélye nélkül azt további albérletbe adja. 

43. Bérbeadó súlyos kötelezettségszegése, különösen, de nem kizárólagosan, ha indokolatlanul 

akadályozza bérlő rendezvényeit, nyitva-tartását, vagy akadályozza az átalakítási munkálatokat, vagy 

a víz- és villany-mérőórákat nem szereli fel, vagy nem biztosítja folyamatosan a büfé gépészetéhez 

szükséges villamos áram kapacitást, többletfeladatot ad, vagy évi 10 napnál többet kell bezárva lennie 

(a vasárnapokat nem figyelembe véve), vagy akadályozza a szabad bejárást az épületbe. 

44. A 41. pont szerinti rendkívüli felmondás esetén Bérlő meglévő tartozásain felül plusz egy havi bérleti 

díj megfizetésére köteles. 

45. Jelen szerződésben foglalt bérleti díj, valamint egyéb költségtérítések megfizetésének elmulasztása 

esetén, Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a Bérlőt megfelelő határidő 

kitűzésével és a következményekre történő figyelmeztetéssel a hátralék kifizetésére, írásban 

felszólította, és a Bérlő e határidő leteltéig sem fizetett. 

46. Amennyiben Bérlő az ingatlan állagát súlyos mértékben károsítja, és a károkat megfelelő határidő 

kitűzése mellett, saját költségén Bérbeadó írásbeli felszólítására sem állítja helyre, a Bérbeadó a 

szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

47. A szerződés megszűnésével bérlő köteles az ingatlant a Bérbeadó részére visszaadni. Bérlő mindazt, 



 

amit a saját költségén felszerelt, az ingatlan épségének sérelme nélkül a szerződés megszűnése esetén 

leszerelheti, kivéve a 24.c és 24.e pontban felsorolt átalakítások eredményét. 

48. Jelen bérleti szerződést a felek csak írásban, és csak közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

49. Felek jelen szerződés keretében tudomásukra jutott valamennyi tényt, mely nem minősül közérdekű, 

vagy közérdekből nyilvános adatnak, mint üzleti titkot kötelesek szigorúan megőrizni. 

50. Felek jelen szerződés hatálya alatt jogaikat a másik fél érdekének szem előtt tartásával, jóhiszeműen 

kötelesek gyakorolni, kötelezettségeiket pontosan kötelesek teljesíteni. 

51. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény a bérletről szóló rendelkezései az irányadók.  

52. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlege vitás kérdéseiket békés úton próbálják 

rendezni. Amennyiben a tárgyalások eredményre nem vezetnek, úgy jelen jogviszonyból eredő 

esetleges jogvitáik elbírálása végett kölcsönösen alávetik magukat a Szentendrei Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességének. 

 

53. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, és azt elolvasás 

és értelmezés után szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal hitelesítik. 

 

Pomáz, 2021. február  

 

         _________________________          _____________________ 

          Bérlő            Bérbeadó 

 

 

Tanú 1.        Tanú 2. 

_____________________      ____________________ 

_____________________      ____________________ 

_____________________      ____________________ 


