
rÉalrrt szrnzőnÉs
ADely létrejötí eg}Tészöl Zánk9 Köxég Önkormárryza9 ry*" |ö " 29, kéDvise]eGben

eljaró: Filep rÚklo. poEe..oíer tu ii"jUuiur,u-,'W,U*dó), rrrásrészót - "Új Cola-

Ph&rm&' Bí mint a Cyorot 'cá,?yf,úzeikeresrerlelrai és Szo]$ltaó Bt jogutódja 8251,

Zánka, Rákóczi íIt 34, tepuiser"táÜJr]áJ" Ü,s1 ;"e19 na"*ezet6 (továbbiakban bérlő)

koótt az alulírott helyen és napon az alabbi feltételek mellet|

l ./ Bérbeadó kijeteúti, hogy l/1 aranyban tdajdonat képezi a ánkai 842- hrsz alatt felvett i!-

gatlaíL mely a v?ilóságb* ZáÖ'iöiJ;fi4, ,xt aut' tuUU*, a" ingatlao íi;ld-

szin!én helyezkedik a ":a"Ö 
i,6ogy"""áte"t működő nem lakás éüára Molgáló

helyilségcsoport Osszesea 1 34,9 D2 alaptelüettet,

. 2.t Szsrzóóő felekmegátlapodnak abban ,hogy b&beadó az IJ pontbag körlillrt nem lekás

éljám szotgÉló betlreg"."p"toilá,e"Z,ioiatv"n t"t",eále,"*a es b€rendezéseRel

eg}ütt beíbe adja, Édó p"d€'Ü,b, ;;-'bo7, Eátcius 01, k€zdódően lks község és

voaáskörzeének gyóeyr*,"Ű;Ö; ;;;aa érdekóen, Bérbe adó biáo§ítja az ingirt-

laíhoz taítoá terület n".^a"ú[ _.ouiaeshez sziikséges mértékbeq beleertve a sze_

fr,eÜg.*",iiŰ;ár,o:';"*!i*r" Úia"t e, p*rólast, A bérteti szeródéshatárc7hí,

]an idölártabra jö! Iétre.

3.1 Szérződő fáek megáiapodnak abbaq hocy_+ry:PE g harv:o:n: j*ry27,- P1+ Ál'a,

A szerádó felek a bedeti arj Jrtetau],ag"aíifl tixo"itasu'd&eb"n6eFapodnak
abban" hogy a bérleti üj ",""#;f;"rff;;iv 

jaou,e. o t _e" erre"yes;egytalki

alapkamatta1.

4 "l szeiz,ődő felek úlq:ál!7apodoak abbarr, ho§ a 3 .J.+- 
'*-p]9.y_:\"j_d'jat 

+ ÁFA-t
: iJ'ro táuáá aá naiutott 

"a,"rulri"óen 
fizeti meg_!9!5§!E9!§l!4§§-

5./ Szerzödő felek megrÁIlapodlak abba!. hogy a bérlenény fenntartrás^i költségoit - vía
"" 

,rUÖ, áiÜááÍ"Á*ort"ee - t# koláú 
"iset,i 

a ténylege s fogyasztásnak

úegfele]öeD.

6./ Szerződő felek megálapgdnák 8bbaT , hogy a gyógyszertáI Diűködeséhez sákséges vala-

99"'_yi"jg49-1í3&49j4&9\,óJ9l99.9-s!9l,?4,

7./ Bértö kijelgnti, hogy a berleményt ismlri, tlvábbá azt, fudollása_]an aír_ól, hogy 8z in€at-
" h"ilffiiÚ; #; egy lakris, mely fetett a rendelkezes bérbeadót illeú meg,

8./ Bérbeadó hozzájráru.t, hocy béíló a saját költ§égén a ható§ágok^atal ::,-_*:lI*T*:*;
ff T.T#'ff'#;#:i#;;;;'ü-aá;",o:,:":_::,,.:;*j:,i:*:xr::"xi"tot nelyezzen er a ocírvujuBv'J^!' '*tüülio_,". n" zzÁlán\ásiva|,légezhet"ta1,
sító esetleges berutrázás( bérlö csak bé

9./ Bérlö kötelezettséget válal a béIleméEy közforgalmú gyógyszert]áIként tiirténó iizemelte-

tés&e es a Lyitva tffíási iao na"i"JáiJj io,teiO egyeá,tesére, "aiarnht 
kijelenti és azt

igazllja,ltogy ezel bé"leú "z"ád;;;áJ" 
bíitO U,tt"gu,"oa"kezik a személyi

joggal.



4

l0./ BérIó \ai1_1álja a le](pülés és vönziskörzelének magas szinvona]ú gyópyszel, gyógyaszatjsegédeszkóz es g,yóg)4ermék etlátásár, valamint Áak . r"bJag"á"lr"ái.*"si rendelésigényeirek meAfeieló feiiesztesét. V"rrai" t"Úta, t"gy-;;;iŐ;ffi .é"" vesz a lele-
Püés es vo!áskörzeúe szimlám szer-vezetí egészségprogamokiáz, Felek rögzíti-|,g hogyaz el6bbie} érdekében egvíiftrnuködlelq egj;ás eril"t"";t *á 

"".JiYi)eti} es az eset.legesen felnerüő prolti,i,aU t a.O*-,tlr"áffiÖÖ; ;;""ff *'
l I 

"/ 
felek megrilJapodnak abbao_ hogy.a 

_ba 
le.ti jogviszoDy blírmely okból löríénö megszu_

1*.O:l9f : 
*:',"leoyt utuÚ.iaO utotsó o.-upJá" kilÉtisa;.í;;ü reDde](elés-

:zej! nasaa]ab'a alkalmrs áUapoíba! a bárbe8dó birLokóa adni.rjeflö hrdomiá§u] veszi, hogy a bérletijogvi§zony fe lálása alaí ajó gazda goDdossligá-valköteles a berleménvl haqzná|r,i, ű oío"n- ű l<;nütai;;;;iáli?geq kiueu. uáa.kií, @elynek hel).,úüú* 
" """"&",ó 

j;;;b;;;; ÍÓ#T ie".iioo, ,..l"L;Valaoelrü esel.ben haladékr-,]anul köteles aie,t""ááie.rilt"ri *-Üi;;bjaj Ü"_lezettségéqek eleget telni.

_B,é,:1ó'válar]a i bjítnfDy belsö allapoüi-nal tnegóvá§i! a fejújíaási, kafbalr{aríá§i te-vcKelYsegek elvégzéSéL mjg berbe€dó vjrlla]ja az épitnény ktiisö fetújításával, karbal_laít{Mv8l kapcsolaíbalr eset]egeseo felneniJÓ köh§á;k;
12.1 Sznzbdő felek mcgá]]aDodlal abba.u" bogy bérbeadó a Mrlemény a bérleti jogviszony

kezdö uapjáo adja a be.io linouu. nerrÍ'tuaoia;;;;-Ö; O#;éIryI a]Mrleíbeaem adhafa

l3./ §zerződó. G_lek megátlapodnak abbarr, hogr a berleti szerződést mildkét íét egy éves fel_mond.ási időve.l mondhaüa fel ezzal, [95,-i6.6*dó f"Á.;dá";;;ér-Üio 
"""rerretyi_§égr€ Dem íarüat i8éDyL

14,1 A jele.nt szrrádé§ben noírl §znbályozott kérdéscblen a Ptk és a hozá k&pcsolóü jog-szóályokbal fogtalta_k ináLqyadóak.
Ászerzórló felek ajelcn szerzödesból fakadó j ogviííjuk esgtén kikötik a ves?PrérniVórosi Bírósag kizáiól€os illetékességét.

Y*u__ro"k jeren_ bér_t! szerződest, elolvasás es éttelmeás utlírl mint akarafukkil
3T1"1u:::ryo,._zö,, alutir9tt t aúk jeíe! áJU""ia"er*g1.oÜg?giffizáAka,

polgármester.
arga Árpea

,,Új Gold-Pharea' Bt-


