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körlillrt nem lekás
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es b€rendezéseRel
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aír_ól, hogy 8z in€atberleményt ismlri, tlvábbá azt, fudollása_]an
bérbeadót illeú meg,
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joggal.
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\ai1_1álja a le](pülés és vönziskörzelének
magas szinvona]ú gyópyszel, gyógyaszatj
segédeszkóz es g,yóg)4ermék etlátásár, valamint
Áak
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i bjítnfDy belsö allapoüi-nal tnegóvá§i! a fejújíaási, kafbalr{aríá§i teelvégzéSéLmjg berbe€dó vjrlla]ja az épitnény
ktiisö fetújításával, karbal_
laít{Mv8l kapcsolaíbalr eset]egeseo felneniJÓ
köh§á;k;
_B,é,:1ó'válar]a
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Sznzbdő felek mcgá]]aDodlal abba.u" bogy
bérbeadó a Mrlemény a bérleti jogviszony
kezdö uapjáo adja a be.io linouu.
O#;éIryI a]Mrleíbe
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l3./ §zerződó. G_lek megátlapodnak abbarr,
hogr a berleti szerződést mildkét íétegy éves fel_
mond.ási időve.l mondhaüa fel ezzal, [95,-i6.6*dó
f"Á.;dá";;;ér-Üio
§égr€ Dem íarüat i8éDyL
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A jele.nt szrrádé§ben noírl §znbályozott kérdéscblen a Ptk
szóályokbal fogtalta_k ináLqyadóak.

14,1

Ászerzórló felek ajelcn szerzödesból fakadó
Vórosi Bírósag kizáiól€os illetékességét.
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