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BÉRLETI SZERZŐDÉS  

 

Amely létrejött  

 

egyrészről Jánossomorja Város Önkormányzata (székhely: 9241 Jánossomorja, 

Szabadság u. 39., adószám: 15727938-2-08, képviseli: Lőrincz György polgármester), mint 

bérbeadó (továbbiakban bérbeadó) 

 

másrészről Vig Dóra egyéni vállalkozó (székhely: 9167 Bősárkány, Diófa u. 23., adószám: 

55400266-1-28), mint bérlő (továbbiakban: bérlő) 

 

 

1. A szerződő felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a 1156 hrsz-ú, 

természetben 9241 Jánossomorja, Iparos u. 10. szám alatt található ingatlanhoz tartozó 

tanuszoda. 

 

2. A fentiek előrebocsátása után a bérbeadó bérbe ad, a bérlő pedig bérbe vesz oktatási 

tevékenység céljára az 1./ pontban körülírt ingatlanban található 4 sávos tanuszoda pályájából 

egy sávot (kiszolgáló helyiségekkel együtt) az alábbi rögzített időpontokban: 

 

csütörtök: 16.00-18.00  

 

3. Jelen szerződést felek határozatlan időtartamra kötik.  

 

4. A bérlemény megtekintése után felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény bérleti díja a 

2. pontban meghatározott időintervallumban a bérelt sávot igénybe vevők x 500.-Ft (bruttó), 

amelyet a bérlő utólag, minden hónap 15. napjáig köteles bérbeadónak az OTP Banknál 

vezetett 11737076-15366942 számú számlaszámra átutalni vagy a házi pénztárába befizetni. 

Bérbeadó az alkalmankénti igénybe vevők számát a bérlő és az uszodamester együttes 

igazolása alapján állapítja meg. A számla is ezen igazolás alapján kerül kiállításra. 

 

A bérleti díj magába foglalja a bérlemény használatával járó egyéb költségeket és kiadásokat. 

 

5. Felek megállapodnak, hogy bérlő által használt sávot a használat ideje alatt alkalmanként 

maximum 12 fő veheti igénybe. 

 

6. A bérlő a bérleményt oktatási célra használhatja, annak használatát harmadik személynek sem 

ingyenesen, sem ellenérték fejében nem engedheti át. Bérlő jelen szerződéssel egyidejűleg 

nyilatkozik, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges képesítéssel rendelkezik. 

 

7. A bérbeadó szavatosságot vállal arra vonatkozóan, hogy a bérlő a bérleményt a bérleti idő 

tartama alatt zavartalanul használhatja, bérlő pedig kötelezettséget vállal annak 

rendeltetésszerű használatára. 

 

8. Jelen bérleti szerződést bármelyik fél 30 napos rendes felmondással felmondhatja. A bérbeadó 

azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti jogviszonyt, ha a bérlő a bérleti díjat külön felhívás 

után az esedékességtől számított 15 napon belül nem fizeti meg. 

 

9. Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó kizárja felelősségét olyan károk vonatkozásában, 

mely nem saját érdekkörében merül fel. A bérlet időtartama alatt, a bérleményben a bérlő és 
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az általa oktatott személyek magatartása miatt bekövetkező károkért a bérlő tartozik 

felelősséggel, és köteles - a bérbeadó választása szerint – azokat a bekövetkezéstől számított 

15 napon kijavítani vagy a bérbeadó részére megtéríteni. 

 

10. A bérlő a bérlemény időtartama alatt az általa oktatott személyek tekintetében teljes 

felelősséggel tartozik. Bérlő a használat ideje alatt az általa oktatott személyek részére 

felügyeletet köteles biztosítani. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy bérlő az érvényes házirend rendelkezéseit a bérlemény 

használatának megkezdése előtt megismeri, az igénybevevőkkel megismerteti, azt magára 

nézve kötelező érvényűnek tekinti. Bármilyen, az oktatási tevékenységével kapcsolatos 

személyi és anyagi felelősség bérlőt terheli. 

 

12. A bérlő a jelen bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén másik bérlemény 

biztosítására nem tarthat igényt. 

 

 

13. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikra a hatásköri szabályok függvényében kikötik a 

Mosonmagyaróvári Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 

14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

A felek a jelen szerződést elolvasták, s miután az akaratukkal mindenben megegyezik, a jelen 

volt tanúk előtt helybenhagyólag aláírták. 

 

Jánossomorja, 2019…………  

 

 

 

_______________________     _______________________ 

 BÉRBEADÓ            BÉRLŐ 

 

 

 

 


