BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről,
Csanádpalota Város Önkormányzata
Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Adószáma: 15726872-2-06
Statisztikai számjele: 15726872-8411-321-06
Bankszámlát vezető fiók neve: Fontana Credit Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 57400293-11137816-00000000
Képviseletében: Kovács Sándor, polgármester, mint bérbeadó,

Másrészről,
………………………………………….. (név)
Cégjegyzékszáma:……………………….………………………………………………………….
Székhelye:…………………………………..……………………………………………………….
Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………………………….
Bankszámla száma: …………………………………………………………………………………
Képviseli (név): …………….………………….., mint bérbe vevő között a Tornaterem
bérbeadása tárgyában az alábbiak szerint:
1.

A bérbeadó vállalja, hogy a Csanádpalota, 309-es hrsz. szám és Kálmány Lajos u 1. szám

alatti tornatermet, 2016. év …….……….... hó.…nap….....órától, 2016. év ………............ hó
…. nap…….. óráig a bérbevevő részére:
Rendszeres sport-szabadidős tevékenység vagy
Alkalmi sport-szabadidős tevékenység (a megfelelő tevékenységet kérem, aláhúzással jelölje!)
céljára ……………………….………………………(sportesemény megnevezése) biztosítja.
2.

A bérbevevő köteles a tornatermet rendeltetésszerűen használni, berendezéseit megóvni,

és a sporteseményt megelőző állapotában átadni. A bérbeadás időtartama alatt keletkezett
károkról a bérbeadást követően külön jegyzőkönyv készül. A keletkezett károkat a bérbevevő
köteles megtéríteni.

3. A bérbevevő vállalja, hogy a bérleti díjat, számla ellenében, az azon megjelölt időpontig
teljesíti:
rendszeres sport-szabadidős tevékenység esetén átutalással Csanádpalota Város

a.)

Önkormányzatának számlájára
A bérleti díj összege, csanádpalotai lakosok esetében Bruttó 1.500 Ft/óra, vidéki lakosok

4.

esetén Bruttó 3.000.-Ft/órával számolva, azaz …………………………………...forint/alkalom.
A

5.

bérlő

részéről

a

kapcsolattartó:…………………………(név)

telefonszám: …………………….
A bérbevevő mindenkor köteles a tornaterem tűzvédelmi, valamint munkavédelmi

6.

szabályzatában a bérleményre előírtakat betartani. A szabályzatában foglaltakat a rendezvény
előtt megismerni.

7.

A fenti szerződést mindkét fél, mint akaratukban egyezőt aláírják.

8.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9.

A szerződésből eredő jogviták eldöntésére felek a Makói Járásbíróság kizárólagos

illetékességét kötik ki.

10.

Jelen szerződést a felek megismerték, elolvasták, az abban foglaltakat magukra nézve

kötelezőnek tekintik, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Csanádpalota, 2016.…………………. hó……nap
….……………………..…..

……………………………..

Bérbeadó

Bérbevevő

Csanádpalota Város Önkormányzata
Kovács Sándor
Polgármester

Nyilatkozat:
Alulírott, ………………………………………. nyilatkozom, hogy a sportolási lehetőséget
igénybevevők 50%-a:


csanádpalotai lakos*



nem csanádpalotai lakos*
…………………………….
bérbevevő

* Kérem, a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen!

