Megállapodás bérleti szerződés közös

megegyezéssel tÖrténő megszÜntetéséről

Yárosházu.9amely létrejött egyfelől a Budapest Főv.áros Önkormányzata (1052 BudaPest,
eljáró
kéPviseletében
11., képviseli: tarlós István Főpolgáimester) rész&ől a tulajdonos
(a
Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Boott águ (képviseli: Hutiray Gyula elnÖk),mint bérbeadó
továbbiakban: Bérbeadó),

Budapest,
másrészről centrál szinház színházművészeti Nonprofit Kft. (székhely: 1065
(a
Révai u. 18., adőszám:20198950_2_42, képviseli: Puskás Tamás úgyvezető), mint bérlő
továbbiakban: Bérlő)
( /1
a továbbiakban együttes en Szeruődő Felek kozott a Gazdasági Bizottság ..l. !/.t...12013
szerint.
és napon, az alábbí feltételek
,1Ü . .l ,ra* úhatáiőzata alapján, az alulítotthelyen

l.

Előzmény

szerződést ( a
Szerződő felek ténykéntrögzítik, hogy egymással 20II.I1.23_áI bérleti
nem lakás
továbbiakban: Bérletiszerződés) kötötteÉa Fővarosi Önkormányzat tulajdonábanlevŐ,
ami jelen
bérbeadására,
céIjára szo|gáIő ingatlanok ( á továbbiakban együttesen: Bérlemény)
módosítottak, ami jelen
szeruődés 1/a melléklete, melyet egy alkaloámal, 2OI2,05.I8-án
szerződés 1/b

\

melléklete.

a BFVK Zrt, képviselete,
Szerződő Felek rögzítík, hogy a bérleti jogviszonyban a Bérbeadót
mírí,Bérbeadó
Önkormányzata,
azonbanjelen megáilapodást tulajdonoskénl B.rdup"rt Főváros
közvetlenül köti meg,

2.

.

Megállapodás
kÖzÖs
2.I Szetződő Felek megállapodnak, hogy a Bérleti szerződést és annak módosítását
31. naPjával
megegyezéssel jelen MegállapoJás aláírásáva| 2013. december

megszüntetik.

jelen
2,2 Szerződő Felek ténykéntrőgzítlk, hogy a Bérieményvonatkozásában
időre
megállapodás aláírásával egyiáejűleg t Ún megáliapodás|an határozat|an
BFVK
a
jogviszonyban
Bérbeadót
haszonbérl eti szerződest kotilk. a hászonbérleti
jogviszonY keretében a
Zrt. képvis e1i. Szerződő Felek kozott létrejövő haszonbérleti
áIIaPoún
haszonbérleti jogviszony kezdetét követó 15 napon beltil a BérleménY
SzerződŐ.Felek
rögzííő jegyzőkönyvet vesznek fel (a továbbiakbin: Jegyzőkönyv).
jogviszonyt
lezárő birtokba
megállapÁak, hógy a Jegyzőkön),rret tekintik a bérleti
adási jegyzőkönyvnek.

segyíakönyv" aláírását követően jelen megállapodás
mellékletét képezi,

x

2.

számú elválaszthatatlan

Szerződő Felek rögzítik,.hogy Bérlő áIta,| a.Bérleti szetződés alapján T.gl'..t:tl
egymással a Polgari
óvadék (a továbbiaf,bun, Órruáek; t.tint.tében Bérlő és Bérbeadó
1959. évi IV, törvény vonatkozó rendelkezései szerint

Torvénykonyvr.ől

szóló

egymással elszámolnak,

a Bérlővel szemben
2.3Bérbeadó kijelenti, hogy a BérleményállagromlásábÓl eredően
követelése nem

3. Zárő

á11

rendelkezések

fenn.

3.I Szerződő Feiek rögzítlk, hogy egyrnással teljes körűen elszámoltak, a bérleti
jogviszonyból eredően egymással s".*b.n semmiiyen követelésük nem áll fenn.

3,2Jelen megállapodásban nem szabályozoít kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959, éyi IV. törvény, a lakások és helyiségek bérletérevalamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályol<ról szóló 1993. évi LXXV6. törvény
mindenkor hatályos rendelkezó sei az iranyadók.

SzeruődŐFelek jelen szerződést,mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyó lagaláírják,
Budapest,2013.
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Budapest, 2013.

Budapest Főváros Önkormán yzata

Fővárosi

.,.lI.:.*

:.

centrál színház színházműv észeti

puskás Tamás
úgyvezető
Bérlő

Bizottsága

Gentrál Színház Nonprofit KFT
1065 Budapest, Révay u. 1B,
Adószám: 2a19995a,2 42
1 01 02s86-4671 71 00-01 000003
Postacím; 1.3§§ Bp §, Pf;82,

Melléklet:
-1la melléklet: Bérleti szerződés
-llb melléklet: Bérleti szerződés módosítása
-2.. melléklet Vagyontárgyak állapot át rö gzítő jegyzőkönyv

