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Térítésmentes helyiségbérleti szerződés 
 

mely létrejött egyrészről 

 

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár  

székhelye: 4181 Nádudvar, Ady tér 10.   

adószáma: 16733314-2-09 

bankszámlaszáma: 11738149-16733314  

képviseli: Tóthné Budaházi Judit intézményvezető 

mint Bérbeadó, (a továbbiakban: Bérbeadó) 

 

másrészről  

 

személy/szervezet neve:……………………………..  

székhelye/címe: ……………………………….. 

cégjegyzékszáma: ……………………………… 

adószáma: ……………………………………… 

képviselője/meghatalmazottja:………………….………………. 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő), 

 

 

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek szerint. 

 

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő, 4181 

Nádudvar, Ady tér 10. szám alatti ingatlanának ………………………… 

helyiségét/helyiségeit (a továbbiakban: Bérlemény) 2020. ……………. hónap ….. nap 

….. óra ….perc időponttól 2020. ………….hónap ……nap ….. óra …. perc időpontig 

terjedő határozott időtartamra, a Bérlő által szervezett ………………… 

(rendezvény/esemény megjelölése) megtartásának céljára.  

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződés 1. pontjában megjelölt 

Bérleményt a Bérbeadó Nádudvar Város Önkormányzatának a …………………… 

szóló …/20……... (… . …) rendelete … § (…) bekezdése értelmében térítésmentesen 

bocsátja a Bérlő rendelkezésére. 

 

3. Felek rögzítik, hogy Bérlő a jelen bérleti szerződés 2. pontjában megjelölt 

jogszabályhely rendelkezéseinek megfelel, a térítésmentes bérbe vételre jogosult. 

 

4. A Bérlő a Bérleményt a Felek által közösen szemrevételezett eredeti állapotban (a 

továbbiakban: eredeti állapot) veszi birtokba, és azt a jelen bérleti szerződés 5. 

pontjában rögzített eset kivételével a Felek által közösen szemrevételezett, eredeti 

állapotban szolgáltatja vissza Bérbeadónak a jelen bérleti szerződés 1. pontjában 

meghatározott bérleti időtartam lejáratakor. 

 

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérleményben a rendezvény/esemény 

lebonyolításához a Bérlő által elvégzendő átalakítási munkálatok szükségesek, az 

átalakítási munkákhoz Bérlőnek a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulását kell kérnie. 
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Amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő írásban másként nem állapodnak meg, a bérleti 

jogviszony megszűnése esetén a Bérlő által elvégzett átalakítási munkálatokból fakadó 

értéknövekedésre a Bérlő nem tarthat igényt. Bérbeadó fenntartja továbbá a jogot, hogy 

a Bérlő által elvégzendő átalakítási munkálatok elvégzését azzal a feltétellel 

engedélyezze, hogy a Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor a 

helyiséget/helyiségeket a bérbe vételkor a Felek által közösen szemrevételezett 

állapotban szolgáltatja vissza Bérbeadó részére. 

 

6. A Bérlemény bérleti jogának átruházásához, elcseréléséhez, bérlőtársi jogviszony 

létesítéséhez Bérlőnek a Bérbeadó előzetes hozzájárulását kell kérnie. A Bérbeadó 

hozzájárulása nélkül Bérlő által kötött, e tárgyra irányuló szerződés érvénytelen. 

 

7. A Bérlő köteles: 

- a rendezvény/esemény teljes időtartama alatt a lebonyolításhoz szükséges 

biztonsági- és technikai személyzetről gondoskodni, az ezzel kapcsolatos 

valamennyi költséget viselni; 

- a Bérlemény rendeltetésszerű és jogszabályoknak megfelelő, illetve szerződésszerű 

használatára, a berendezések megóvására; 

- a Bérbeadó házirendjében foglaltakat maradéktalanul betartani. 

 

8. A Bérbeadó köteles gondoskodni: 

- a Bérlő által megtett érvényesen megtett foglalás vételére vonatkozó visszaigazolás 

időpontjától kezdődően a Bérlemény rendelkezésre állásáról; 

- a Bérlemény megfelelő időben történő birtokba adásáról. 

 

9. A bérleti jogviszony megszűnik a jelen bérleti szerződés 1. pontjában meghatározott 

időtartam elteltével. A bérleti jogviszony egyes jogszabályban meghatározott esetekben 

rendkívüli felmondással is megszüntethető.  

 

10. A Bérlő a helységbérleti jogviszony megszűnése után köteles: 

- a Bérleményt eredeti állapotában visszaszolgáltatni a Bérbeadónak; 

- az eredeti állapotot visszaállítani, illetve az általa felszerelt berendezéseket az 

ingatlan állagának sérelme nélkül leszerelni és elszállítani. 

 

11. Bérlő tudomásul veszi, hogy köteles az ingatlanra, valamint a rendezvényekre 

vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani. Bérlő tudomásul veszi továbbá, 

hogy a(z) rendezvényszervezőként/eseményszervezőként, bármely az érdekkörében 

felmerült okból bekövetkező kárért teljes anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik a 

Bérbeadó felé. A kártérítési felelősség a károkozó ismeretlenségének esetére is fennáll. 

A Bérleményben a Bérlő által elhelyezett vagyontárgyak biztosítása a Bérlő feladata. 

 

12. A Bérlő a Bérleményben található, a Bérbeadó tulajdonát képező ingóságokkal 

kizárólag olyan tevékenységet folytathat, amely a rendezvény/esemény 

lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, és ahhoz az esetleges szakhatósági 

engedélyeket beszerezte. Az engedélyek beszerzése és az ezzel kapcsolatos esetleges 

költségek viselése a Bérlő feladata. 
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13. Jelen bérleti szerződésre – az abban nem szabályozott kérdések tekintetében – a lakások, 

és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései irányadóak.  

 

14. A Felek a jelen bérleti szerződésből fakadó jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kívánják rendezni. Amennyiben a Felek közötti tárgyalás nem vezet eredményre, 

jogvitáik rendezésére a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik 

ki. 

 

15. Bérlő nyilatkozik, hogy a Bérbeadó által rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés 

mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, személyes 

adatainak a szerződéssel összefüggő kezeléséhez hozzájárulását adja. 

 

Felek a jelen, három (3) számozott oldalból álló bérleti szerződést kölcsönösen elolvasták, az 

abban foglaltakat megértették és mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, három (3) 

egymással mindenben megegyező eredeti példányban, jóváhagyólag aláírják, melyből egy (1) 

példány Bérlőt, kettő (2) példány Bérbeadót illet meg. 

 

 

Nádudvar, 2020. ………………. 

 

 

 _______________________ _________________________________ 

 ………………………  Ady Endre Művelődési Központ 

   és Városi Könyvtár 

 képviseli: ………………… képviseli: Tóthné Budaházi Judit 

   intézményvezető 

 Bérlő Bérbeadó 

 


