
Bérleti szerződés  

1. sz. módosítás, 

 

(tervezet) 

 

mely létrejött egyrészről Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.), mint bérbeadó (a 

továbbiakban: bérbeadó), másrészről Vigh Adorján (székhely: 2653 Bánk, Petőfi út 43., adószám: 

57665784-1-51, nyilvántartási szám: 56313123) egyéni vállalkozó, mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

1.  A felek rögzítik, hogy 2021. december 3-án bérleti szerződést kötöttek, mely szerint bérbeadó bérbe 

adja, bérlő pedig bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező a Bánk 115 helyrajzi szám alatt felvett, 2653 

Bánk, Petőfi út 61. szám alatti strandfürdő főépületében lévő, 1. számú 10,44 m2 alapterületű 

üzlethelyiséget és a mellette lévő 53 m2 nagyságú, asztalok, székek elhelyezésére szolgáló teraszt kávézó 

üzemeltetése céljából. 

 

2. A felek a bérleti szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„A strandfürdőt a bérbeadó üzemelteti a naptári éven belül, az időjárás függvényében, általában június 

1. és szeptember 15. közötti időszakban (a felek ezt az időszakot értik a strand szezonja alatt). A strand 

nyitva tartási ideje ezen időszakban minden nap 9 órától 19 óráig tart, ami kedvezőtlen időjárás esetén 

módosulhat. A bérlő a vendéglátó üzlet (kávézó) nyitva tartását legalább ezzel egyező időszakban 

köteles biztosítani. Bérlő a strandszezon időszakán kívül is üzemeltetheti a vendéglátó üzletet. 

Amennyiben bérlő a strandszezonon kívül is üzemelteti a kávézót, úgy az üzemeltetéssel érintett további 

hónapokra is tartozik időarányosan a bérleti díjat a bérbeadó számára megfizetni.  

Ha a bérbeadó a strand területét is érintően rendezvényt szervez, a rendezvény időtartama alatt a bérlő 

köteles biztosítani a szükséges személyzet biztosításával, az árukészlet mennyiségének esetleges 

növelésével a várhatóan megnövekedő igények zavartalan kiszolgálását.” 

 

3. A felek a bérleti szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„A strandszezon időszakában a bérbeadó biztosítja a bérlő által a vendéglátó üzlet üzemeltetése során 

foglalkoztatott személyek számára (egyidejűleg legfeljebb 3 fő számára) a strand területére történő 

ingyenes belépést, a strandon a kialakított öltöző és vizesblokk térítésmentes használatát. Az öltöző és 

vizesblokk használata a strandszezonon kívül történő nyitva tartás időtartamára nem vonatkozik, azt a 

bérbeadó sem a személyzet, sem a vendégek részére nem tudja biztosítani.” 

 

4. A felek a bérleti szerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„A bérlő a bérlemény üzemeltetését saját felelősségére és kockázatára végzi, az üzemeltetéshez 

szükséges minden engedély beszerzése a bérlő feladata, az üzemeltetés során kizárólag szabályszerűen 

bejelentett munkaerőt foglalkoztathat, és köteles folyamatosan betartani a tevékenységével kapcsolatos 

valamennyi, a vállalkozásokra és vendéglátó ipari egységekre vonatkozó előírást. A bérlő a bérlemény 

üzemeltetése során– strandszezonon kívül történő nyitva tartás időtartama alatt is – a keletkező hulladékot 

köteles összegyűjteni és szabályszerűen elszállíttatni, a strand területéről a napi nyitva tartás végén 

köteles összegyűjteni a vendéglátással kapcsolatos visszamaradó hulladékot, amennyiben azt a 

vendégek nem a hulladékok gyűjtésére kihelyezett tárolókba dobják.” 

 

5. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti bérleti szerződés, valamint a Ptk. 

rendelkezései az irányadók. 

 

 

Bánk, 2022. február …. 

 

 

 

 Bérbeadó  Bérlő 

 Bánk Község Önkormányzata Vigh Adorján 
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