podis
ingatlano haszniiatba ad6sdr6l
(sz6khelye: 3704 Berente, Esze Tam6s
amely ldtrejdtt eryr6szr6l Berento Kiizs6g
.utca 18.; statiszikai szimjele: 15736091
I1-321-05; ad6igazgat:isi azonosit6 szlrma: 15136091-l L6szl6 Istv{n polg6rmester) - mint haszn{latba ad6 (a
05; tdrzssz6ma: 1 5549628; k6pviseli:
tovdbbiakban : 6nkorm6nyzat) -.

m6sr6szr6l

a

Berente Nonprofit

cdgtregyzekszAma: Cg. 05 -09 -028996;
azonosit6 szdma: 257 02204-2-0> :

tovAbbiakban: Tirsasfg) - (a tov6bbiakban
pon, a kdvetkez6 felt6telekkel:

(sz6k}elye: 3704 Berente. Bajcsy-Zs. utca 33.1
sz{mjele: 257 02204-8130-572-05; ad6igazgatitsi
Serf6z6 J6zsef iigyvezet6) - mint haszndlatba vev6 (a
Szerz6dd felek) k6zdtt. az alulirott helyen ds na-

El6zm6nyek

l./

Szerz6<16

felek riigzitik, hogy

az

Berente beltertilet 5 hrsz. alatt felvett,
- kivett iizem megjeldl6sii, - 3901 m'?

Berente Nonprofit

Kft. jogosult

az

kdzfeladatok ellitrisrinak biztositrisa v6sett.
2.1 Szerz6d6 felek riigziti\ hogy

tartozik az Onkormfnyzat

lll

arinyt

felvett - kivett rit megjeldldsii, 1168

m'?

Szerz6d6 felek jelen meg6llapodds

hasznrilati,

3.1./ Szerz6dd felek meg6llapodnak
bekezd6s6ben valamint a 5:147. $ (5)
sz6lo 1997. dvi CXLI. tv. vd$ehajlas{ir6l
(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint Tirsasig haszndlatiba adja, a Tirsasig
- a Berente belteriilet 5 hrsz. alatt felvett - a Bsrente belteriilet 4 hrsz. alatt felvett -

3.2./ Berente

Kiizs6e

visszavonhatatlan hozzfjdrulis:it adja
- a Borente belteriilet 5 hrsz. alatt felvett
- a Berente belteriilet 4 hrsz, alatt felvett
a Berente Nonprofit Kft. jav6ra a
az ingatlan-nyilv6ntart6sba, minden
4.1./ Az Onkorm inyzat hoz,z6n6rtl
felvett, term6szetben 3704 Berente,
kdz6rdekii feladatainak ell6t6sa c6li6b6l
4.2-/ Az bnkormanyz t a 4.1./ pont
ingatlanvagyont, harmadik szem6ly
terh€lheti meg 6s nem idegenitheti eI.

lll afinyi

kizar6lagos tulajdon6ba 5116,
3704 Berenrte, Bajcsy-Zs. utca 33. sz. alatt l6v6
bdnyatelekjogi jellegii - ingatlan hasznilatira a
iital iftuh{zolt hatrisk<irben elv6szend6

a Berente belteriilet 5 hrsz. alatti inqatlanhoz
tulaidon6ba 6116. Berente belteriilet 4 hrsz. ala|l
b:inyatelekjogi jellegii - ingatlan.

ingatlanoh birtoklisa mellett, azok
felt6teleit kivinj{k rendezni:

kiiziitt

az

az Onkorminyzat

- a Pt|<. 5:159. $ (1) 6s (2)

6s6ben foglaltak, tovebb' az ingatlan-nyilv6ntartdsr6l
lkez6 109/1999. (XII. 29.) F\4VI rendelet ln. $ (1) 6s

brirmifdle ellenszolgiltat6s i96nye ndlkiil
hasznilatba veszi:
iizen megjeldl6sii - ingatlant;
ft megjeldl6sii - ingatlant.

- jelen

-

megillapodds aldilrisdval

felt6llen

a

6s

hogy

tulajdoni hhnyadfra vonatkoz6an;
l/1 ardnyf tulajdoni hdnyad{ra vonatkoz6an
jog6t - hat6rozatlan id6tartamra 1/1 ar6nyi

megnyilatkozat6sa n6lkiil bejegyezz6k.

hogy a Tirsasig a Berente belteriilet 5 hrsz. alatt
utca 33. sz. alatt l6v<j ingatlan cim6t - k<jzc6l[ 6s
bejegyeztesse, azt levelez6s6ben felttlntesse.

hasznilat idgje alatt, a haszn6lat tfrgyfit kepez6
hasznilatba vagy b6rtre nem adhatja, azt nem

Eerente Noflprofit Kft
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5.1./

A

Tdrsasie kiiteles

vett ingatlanokat rendeltet6sszeriien. a

a

gondoss6g6val, energia- 6s
jogainak 6s tdrv6nyes drdekeinek s6relme
5.2.1 Szerz6dS felek riigzfti\ hogy a
a 2014 000 27018 sz.6pit6si enged6ly
yal6sitott meg, mely beruh6z5s sor6n

6./ A Tirsasig jogosult az ingatlant saj6t
rendelkezhet, 6s a jelen meg6llapod6s
kdteles azonban az eredeti dllapotot saj6t

6piilet hasznilatbav6teli enged6llyel jelen
Szerz6dti felek rdgzitik. hogy a jogeros
ktitelezett6g6t k6pezi.

haszn6latot a Tirsasie indokolatlan z:avar5sa

tudomirsfra jut, hogy a Tirsasrig az
haszn{lja, vagy rong|lja, felsz6litja a T6rsasigot a
A T6rsas6g kiiteles a rendleltet6sellenes haLszn6lat
err6l az Onkormi{ny zatot irflsban tfrjlkortatni.

I elliitni. ezen berendez6sek felett s:labadon
eset6n, ezeket saj6t tulajdonak6nt elsz5'Jlithalj4
helyredllitani.

7./ Ahasznilalba adott ingatlanvagyon m
7.1./ A Tfrsas6g gondoskodik a
tiizv6delmi, munkav6delmi 6s
karbantart:isrirril.

kiir6t

Tirsas:ig korl6toz6sok n6lkiil jogosult.

el6ir6sok szerint t6rt6n6 iizemeltet6s6r6l

6s

gondoskodni a haszn6latiba adott ingatlanyagyon
A rendkiviili fllagmeg6vdsi 6s a rendes gazdilkodfs
munkilatokra azonban Onkorminyza:t sai6t

meghalad6,

nyfjt

a

adott ingatlanok rendeltet6s6nek megfelel6, a hat6lyos

7.2./ A T:irsas6g sajit ktilts6g6n
illagrinak meg6visir6l 6s
kriltsdgvet6sdb6l

gazda

belteriilet 5 hrsz. alatti ingatlanon az Onkorminyzat
a teljes 6piiletet mag6ban foglal6 6pft6si bennhdzdst

meg6llapod6s megkdt6sekor m6g nem
hasznilatba v6teli enged6ly beszerz6se az

5.3./ Az Onkormdnyzat jogosult a
n6liil ellen6rizni. Amennyiben az
ingatlanvagyont nem
rendeltet6sellenes haszn{lat
gyakorlaad[ l5 napon beliil megsziintetni,

j6

biztonsigi el6ir6sok mindenkori betartiis6val, misok
haszn6lni 6s hasznositani.

a

fedezetet.

7.J./ A Trirsasrig kiiteles viselni,
kiilts{geketn dijakat 6s kiiteles

miikiidtret6s6vel kapcsolatos kiizterheket,
hasmdlatba adoft ingatlanok teljes kddi
vagyonv6delm6r6l 6s balesetv6delm6r6l.
Trirsasig kiiteles a tr{rgyi ingatlanokra teljes ktirii
vagyon- 6s balaesetbiztosit6st kiitni,
dij6t fizetni.
az

a

8./ A Tirsasig az Onkorm{nyzat
ir6sbeli enged6lye anapj:in, jogosult az ingrenes
haszni at6l:an 6116 Berente beltertilet 5 hrsz. alatt felvett ingatlant gazd6lkod6si c6ljainak
megfelel6en fltalakittni. Az
munkik elv6gzds6t az elSzetes eryeztetdsek 6s
kdlts6skalkul6ci6k kdlcsdnds
krivet6en a Tiirsasig koordin6lja. Az {tallakitisi
munkilatok kiilts6gvisel6s6nek
Felek - az lialakit st mesel6z6en - kiiliin
meg6llapodf sban rendelkeznek.
9./ Amennyiben a T6rsasig tudomds6ra
rendeltet6sszerii 6s zavarnentes
haszr6latdban 6116 vagyon nagyobb
Onkorrm6nyzatot drtesiteni. Az 6desitds e
k<ilts6gndvekeddst a Tiirsasiig kriteles vi

valamely t6ny, kdriilm6ny, adat, amely az ingatlan
akad6lyozz4 k6r bekdvetkez6s6vel fenyeget, a
roml6s6hoz vezethet, kOteles err6l haladdktalanul a
vagy k6sedelme miatt bekdvetkezett krirt, illewe
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A Tfrsasdg a haszn{lat jogfnak
beliil kiiteles az ingatlanokat kiiirfteni
10./

eset6n, a megsziin6s napj6t6l szlrnitott 30 napon
rendeltet6sszerii hasmiiatra alkalmas illapotban

ds

az O4korm6nyzat birtok4ba visszaadni.

11.1./

A jelen megillapod6s b:imely

lkez6s6t Szerz6d6 felek kizfu6lag ir6sban jogosultak

m6dopitani vag5z kieg6sziteni.

11.2./ Szerz6dS felek meshatalmazzlk n . Jacs6 P6l iiglv6det (szdkhely: 3525 Miskolc, Feszry
Arp6d u. 133.; iigyv6di igl lajstromszrima: B-A-Z Meryei Uglrv6di Kamara W131), hogy a jelen
meg6llapod6sb6l ered6en, a haszndlat
Berente Nonpro:At lflt. jayira tdrt6n<i bejegyz6s6re

irinyul6 eljdrdsban, szem6lyiiket az
nyilvrintartisi Osztrilya el6tt, telj es

J{r6si Ilivatal Agrdriigyi F6oszt6ly Ingatlank6pviselje.

jelen szerzdd6sb6l ad6d6, vagy azzal kapcsolatban
felmertil6 vilikat vagy
els6dlegesen trirgyalisok ritjfn rendezik. Esetleges jogvilSjuka vona&oz6n Felek - 6rt6khatirt6l
- a Kazincbarcikai Jrilisbir6s6g, illetSleg a Miskolci T6rv6nysz6k kiz6r6lagos
kotik ki.
11.3./ Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban,

l2.l Szerz6d0 felek jelen meg6llapod6sban
seit ta$j6k magukra n6zve ir6nyad6nak. Fe
mozott oldalb6l 6116 - megdllapod6st
mindonben megegyez\t -, j6v hagy6lag

a

szabilyozott kdrddsek tekintet6ben a Ptk. rendelkez6jelen - 6 eredeti p6ldanyban k6sziilt 6s egyarhnt 3 sz6kdzdsen 6rtelrnezt6k, majd azt - mint akarafirkkal

Bercnle,2017 . augusztus 10.
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Elleqipgyzem:
Beren{e, 2017. augusztus 10.

Dr. Jacs6

P6J i.igyv6d
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