
  

BÉRLETI SZERZŐDÉS MINTA 
 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Gyulai Várfürdő Kft.  (cégjegyzékszám: 04-09-002830, adószám: 11049755-2-04, 

képviseletében eljáró: Kun Miklós ügyvezető) 5700 Gyula, Várkert 2. sz.  mint Bérbeadó 

másrészről a 

 

    ……………………………………… (adószám: XXXXXXX-X-XX, nyilvántartási szám: 

….., képviseletében eljáró: ………), 5700 Gyula, ……………... mint Bérlő,  

 

együttesen felek között, az alábbi helyen és feltételekkel: 

 

 

1. Jelen bérleti szerződés tárgya a Gyula Városi Csónakázó-tó eszközeinek bérbeadása. 

 

2. A Bérbeadó 2021. év május hó 01. napjától kezdődően 2023. év szeptember hó 30. 

napjáig, határozott időtartamra bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Csónakázó-tó 

eszközeit kölcsönző üzemeltetése céljára. A Bérlő a bérleményt a nyári hónapokban 

(június, július, augusztus) köteles üzemeltetni. A Bérlő ezen kötelezettségének megsértése 

esetén a Bérbeadó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal 

megszüntetni.   

 

3. A szerződő felek a bérleti díjat egy szezonra vonatkozóan 250.000,- Ft + áfa, azaz: 

Kettőszázötvenezer forint + áfa összegben állapítják meg az üzemeltetés idejére 

vonatkozóan.  A bérleti díj 2022. január 1. napjával kezdődően évente a KSH által 

közzétett hivatalos infláció mértékével korrigálásra kerül. 

 

4. A fizetés ütemezése: A bérleti díj a Bérbeadó számlája alapján egyösszegben minden év 

augusztus hó 30. napjáig esedékes átutalás útján a 11733027-20051400 Bérbeadó 

bankszámlájára vagy készpénzben a Bérbeadó pénztárába történő befizetéssel teljesítve. 

Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a Polgári Törvénykönyvben a gazdálkodó szervezetekre 

meghatározott törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.  

 

5. Bérbeadó vállalja: 

 

- a tulajdonában lévő 4 db vízibiciklit megtekintett állapotban átadja a bérlőnek 

- a kikötő használati, hasznosítási lehetőségét biztosítja 

- a területen lévő eszköztároló helyiséget biztosítja a bérlő számára. 

 

6. Bérlő vállalja: 

 

- az eszközöket a Csónakázó-tóra kiszállítja és a bérleti időszak végén a telephelyére 

visszaszállítja 

- a Csónakázó-tavon a vízibicikliztetés működtetését 

- a bérbeadótól átvett eszközök állagmegóvását 

- az eszköztároló helyiség állagmegóvását 

- a szerződésben rögzített bérleti díj megfizetését, a bérbeadó által kiállított számla 

ellenében 



  

- a Várszínház próbáinak ideje alatt, valamint előadásainak megkezdését követően a 

Csónakázó tavon semmilyen zavaró tevékenységet nem folytat 

- a tevékenység végzése során biztosítja, hogy a használók a vízibiciklizés során a 

Várszínház által használt szigetre, valamint a tószínpadra nem lépnek fel 

- ha a tevékenység végzése során olyat tapasztal, amely a vízfelület és a szigetek 

karbantartására vonatkozik, értesíti a területért felelős Közüzemi Kft. illetékes vezetőjét 

- a bérbeadó által biztosított eszközöket harmadik fél részére nem adja át 

- egyéb kereskedelmi tevékenység végzéséhez rendelkezik a szükséges engedélyekkel 

 

7. Jelen szerződésből eredő esetleges peres eljárásra a felek – a pertárgy értékétől függően 

– kikötik a Gyulai Városi Bíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 

8. Szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadók. 

 

9. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel 

módosítható, a szóbeli megállapodás, a szóban tett nyilatkozat a jelen szerződés 

módosítása körében érvénytelennek tekintendő. 

 

A szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

 

Gyula, 2021. május hó …. napján. 

 

 

 

 

 

 

  .....................................   ....................................  

 Gyulai Várfürdő Kft.  

 5700 Gyula, Várkert 2.  

 Kun Miklós ügyvezető  

  



  

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült 2021. …….hó …..-án 

 

Tárgy: a Csónakázó-tó bérbeadásával kapcsolatos tevékenység és eszközök átadása 

 

 

 

 

Jelen vannak a bérbeadó részéről: 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

A bérlő részéről: 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

A Csónakázó-tavon folytatott vízibicikli kölcsönzési tevékenység végzésére a bérbeadó és 

bérlő között 2021. …….  dátummal létrejött szerződés szerint, a bérbeadó a mai napon a 

Csónakázó-tavon lévő eszközeit (megtekintett állapotban), valamint a tároló épület (faház) 

kulcsát/kulcsait átadta a bérbe vevő számára. 

 

 

Átadásra kerülő eszközök száma: 

 Vízibicikli  - .................. db 

 Faház kulcs  - .................. db 

 Mentőmellény - .................. db 

 

 

Gyula, 2021. ………... 

 

 

 

 

........................................................      ........................................................ 

                      Átadó           Átvevő 

   

 


