
HASZONK0LCS0NSZERZ6D~S 

amely letrejbtt egyreszrol Pees Megyei Jogu Varas Onkormanyzata (7621 Pees, 
Szechenyi ter 1., ad6szam: 15 478706-2 02, kepviseli: dr. Pava Zsolt 
polgarmester) mint kblesbnad6, 

masreszrol a Vasasert EgyesOiet (szekhely: Pecs-Vasas, Beneze J. u. 6., 
ad6szam: 18305434-1-02, kepviseli: Berenyi Zoltan elnbk) mint kblcsbnvevo 
kbzbtt a mai napon az alabbi feltetelekkel. 

1. A Kblesbnad6 kizar61agos tulajdonat kepezi a termeszetben Pees, Beneze J. 
u. 6. sz. alatt talalhat6, 46830/2 hrsz-u, 90m2 alapterOietU helyiseg. 

2. Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy kblesbnad6 az ingatlant a 
kolesbnvevo altai elore megtekintett allapotban haszonkblesbnbe adja, a 
kolcsbnvevo pedig az ingatlant haszonkblesbnbe veszi a 3. pontban 
meghatarozott idore. 

3. A hasznalat jog a kblesbnvevot 2010. 01. 01 . napjat61 2015. 12. 31 -ig illeti 
meg. 

4. Kolesbnvevo az ingatlant kblesbnad6 elozetes irasbeli engedelyevel harmadik 
szemelyek hasznalataba adhatja. Kblesbnvevo az ingatlanon epitesi
atalakitasi munkalatokat esak a kblesbnad6 elozetes irasos hozzajarulasa 
eseten vegezhet. Kblesbnvevo tuclomassal bir arr6i, hogy az Ozemeltetes 
soran a letesitmenyeken olyan beavatkozast, bontast, epitest egyeb 
tevekenyseget nem vegezhet amellyel a letesitmenyekben es szerkezeteiben 
kart okoz, illetve veszelyezteti annak allapotat, j6tallasat, szavatossagat es a 
szerkezetek letrehozasanal felhasznalt termekek, anyagok alkalmassagi 
idejet. 

5. Kolesbnvevo tudomasul veszi , hogy az ingatlanon vegzett erteknbvelo 
beruhazasanak megteritesere sem a haszonkblesbn idotartama alatt, sem 
annak megszuneset kbvetoen sem jogalapnelkOii gazdagodas, sem barmely 
mas jogcimen nem tarthat igenyt, mely esetleges ilyen kbveteleserol jelen 
szerzodes alairasaval kifejezetten Iemond. 

6. Kblesbnvevo a hasznalatba vett helyiseg Ozemelteteset sajat felelossegere es 
kockazatara vegzi . Koteles ehhez az illetekes szakhat6sagokt61 a szukseges 
engedelyeket beszerezni, es szukseg eseten az eloirt munkalatokat sajat 
koltsegen elvegezni. A szukse~Jes felujitasok, karbantartasok es az 
allagmeg6vassal kapesolatos valamennyi munkalatok elvegzesenek 
kotelezettsege es a kbltsegek teljes mertekben tbrteno viselese kblesbnvevot 
terhel i. Kblesbnvevo kbteles az ingatlant az epitesi es hasznalatba veteli 
engedelyben meghatarozott funkei6 szerint - rendeltetesenek megfeleloen 
hasznalni. A szerzodes megszunesekor kbteles azt kiuritve , rendeltetesszeru 
hasznalatra alkalmas allapotban visszaadni . 



7. Kolesonvevo a kozuzemi dfjakat a felszerelt mer66rak szerint a megkotott 
szalgaltatasi szerzodes alapjan, kozvetlenul fizeti meg a szalgaltat6knak, a 
szalgaltatasi szerzodes megkoteset megelozoen az Onkarmanyzat reszere 
megkuldott szamlakat kolesonvevo kozvetrtett szalgaltataskent fizeti meg 
kolesonad6 reszere . 

8. Kolesonad6 a szerzodes idotartama alatt az ingatlanra altalanas 
epuletbiztasftast kat, ez a biztasftas azanban nem terjed ki az ingatlanban 
elhelyezett es a kolesonvevo tulajdanat kepezo vagyantargyakra , melyek 
orzese es vedelme a kolesonvevo feladata es koltsege. 

9. Jelen haszankoleson szerzodes megszunik a kikotott ida elteltevel, 
fe lmandassal, ill. az ingatlan visszaadasaval. Azannali hatalyu felmandasnak 
van helye, ha a haszankoleson meghatarozatt eelja lehetetlenne valt, a 
kolesonvevo az ingatlant rongalja, rendeltetesellenesen , vagy 
szerzodesellenesen hasznalja, illetve a felek kozotti viszany a kolesonvevo 
magatartasa kovetkezteben megramlatt, vagy a szerzodeskoteskar nem 
ismert aknal fagva a kolesonad6nak szuksege van az ingatlanra. 

10. Jelen haszankoleson szerzodesben nem szabalyazatt kerdesekben a Ptk. 
rendelkezesei iranyad6ak. 

11. Kolesonad6 es kolesonvevo megallapadnak abban , hagy jelen haszankoleson 
szerzodes lejartat kovetoen, ujabb haszankoleson szerzodes megkotese 
eseten kolesonvevo elonyt elvez. 

12. Pees Megyei Jagu Varas Onkarmanyzata Kozgyulese a 180/2010. (04.15.) 
szamu kozgyulesi hatarozataval jelen haszankoleson szerzodest j6vahagyta 
es felhatalmazta a palgarmestert a szerzodes alafrasara. 

Szerz6d6 felek jelen haszankoleson szerzodest mint akaratukkal mindenben 
egyezot helybenhagy61ag frtak ala. 

VASASERT EGYESOLET 
Pees, 2010. majus 4. 7691 Pecs-Vasas, BenczeJ. u. 6. 
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