BÉRLETI SZERZŐnÉs
1'

sz. módosítás

Budapest Főváros onkormányzata (1052 Budapest, Városház tl' 911.. képvise1i: Tarlós István Főpolgármester) részérőla tulajdonos képviseletében eljáró BFVI(
Zn. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A', cég szám: a1.l0-042965, adőszám: 12006003.2u|3) képr,iseli: dr. Nagyunyomi.Sényi Gábor vezérigazgató), mint Bérbeadó (a továbbiakban:
amel1, létrejött eg-v-felol a

Bérlreacíó),

lnásrészrő] a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest,
l?.évai u. i8., adószám: 20198950-2-42. képviseli: PuskásTamás ügyvezető), mint Bér1o (a
továbbiakban: Bór|ő)
Fővárosi Közgyrl1lés döntése alapján azalábbt feltételekkel.

itözött

a

-Felek

a köztiik

2OI1.I1.23.-án aiáírt Bérleti Szerződést, nrely jelen Szerződés módosítás

e|választhatatlan részétképezi, egyezó akarattal az alábblak szerint módosítják.

{.

Fclek a köztük 20II,II,23.-án aláírt Bérleti Szerződés 1. pontjából a 68 sorszámmal jelölt
Bp. VI', Révai u.22, sz. aIatti,29229l0lAl1 hrsz-ú, 590 nm alapterületű ingatlant törlik.

2.

Felek a közttik 20|1.I1.23.-án aláírt Bérletl Szerzódés 2. a) pontja helyébe a következő
rendelkezés 1ép.

A bórleti drj összege mindösszesen 6.385.616,- Ft /hó + ÁFA, rnely 2013. évtől évente,
janrrár l.jei lratállyal a Központi Statisztikai Hivatal áIta| a tárgyévet megelőzo évre
hivatalosan közzétett átlagos fogyasztói árindex mér1ékével,a kerekítésszabályai szerint
l

00..Ft-ra kerekítve emelkedik.

Felek a kozttik 2011.1l,23.-án aláírt Bérleti Szerződés 2. pontiát az alábbiakkal esészítik
ki.
Felek megállapodnak abban, hogy az óvadékot Bérbeadó Fővárosi Önkormányzat a bérleti
szerződés időtar1ama alatÍ a kielégítésijog megnyílta előtt használhatja és rendelkezhet
vele. Bérbeadó köte1es aZ óvadék tátgyát legkésőbb az óvadékkal biztosított kör,etelés
esedékesséválásakor (kielégítésijog megnyíltakor), avagy a szeruődés iejártakor
egyenértekű fedczettel helyettesíteni. Feiek megállapodnak abbarr is, hogy Bérbeadó a
kie1égítésijog megnyíltakor Bér1ő óvadékkal biztosított tartozásába. Bérlő egyenértékű
fedezet értékérevonatkozó követelését beszámítja, tehát Bérbeadó helyettesítő biztosíték
rr;lújtása lrelyett annak ér1ékévelcsokkenti a Bér1ő tafl.ozását.
1l..

Fclek a köztűk 20II,11,23,-án a1áírt Bérleti Szerződés 3) pontja helyébe a követltező
renc1e1kezés lép'

ts,ijrlő a bórleti drjat .jelen szerzodés módosítás aláírásánrk napját kövctóen naptári
iélévente. azI' félércsbérleti díjat szárrrla e11enében legkésőbb tárgyév június 30.-áig, a Ii.
í.élévesbérleti díjat szánrla ellenében legkésőbb tárgyév december 31.-ig köteles a BLrdapest
Bank Nyrt-néi vezetett 10102093-05060400-01001005 s,zámű elszámolási betétszámlára
ál-rrtalni. Bérbeadó a számlát köteles lega1ább 15 naptári nappal afizetési határido lejárta
enott bdrlő részérenregküideni' Bérlő késedelmes Í.izetós esetén a Po1gári Töri,énykönyv
trrinr]enkor i szab ály ozása szerinti ké s edeimi ltam atot kote1e s fi zetni.

>+

Felelr kijeleirtik hogy a2011.Il.23'-án a]áírt Bérietl Szerzódés, jelen szerzőclés módosítással
nem érintett részei váItozatlan tartalommal hatályban maraclnalt.

Felek jelerr bérleti szerz(\dé,s módosítást, mint akaratukkal rninclenben megegyezőt jováhagyólag
aláírjáL<.
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