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Előterjesztés

a Magyar S úlyemel ő Szövetség kedvezményes bérleti díj ának megállapításáról
Tisztelt Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport
Bizottság!
A Magyar Sú lyemelő Szövetség (a továbbiakban: MSSZ) 20 17. október 6-án kérelmet
nyújtott be az Önkormányzathoz a 11 52 Budapest, Széchenyi tér 8-10. szám alatti Budai II.
László Stadion (a továbbiakban: Stadion) alagsorának felújítása és regioná lis s ú l yemel ő
központ kialakítása tárgyában ( 1. melléklet).
A kérelemben az MSSZ az Önkormányzat együttm űködését kérte. hogy az Emberi
Minisztériumának (a továbbiakban: EMM I) Sport Államtitkársága által
biztosított bruttó 80.000.000 Ft támogatásból egy budapesti sú l yem e lő regionális sportági
központot alakíthasson ki a Stadionban a főépü let alagsorának felújításával. Az EMMI Sport
Államtitkársága a központi forrást az MSSZ számára a 1814/2016. (XI l.20.) Korm. határozat
alapján biztosította elszámolási kötelezettséget el őírva
Erőforrások

A felújításhoz önkormányzati ömész nem volt szükséges. Az EMMI és az MSSZ közötti
támogatói okirat alapján a felújított alagsori ingatlanrészt az MSSZ 15 évig súl yemelő
központként köteles használn i, ezért az Önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy a felújítás
megtörténte után 15 évig az MSSZ részére biztosítj a az érintett ingatlanrész használatát.
A Képviselő-testület 777/20 17. (XI.28.) ök. számú határozata alapján a Képvise l ő-testü l et
elfogad ta az együttműködés fe ltéte leit. Az Önkormányzat és az MSSZ között megkötött
55/2018. szerződés számú Együttműködési megállapodás 2018. március 13-án került aláírásra
(2. melléklet).
Az

Együttműködési

•
•

•

megállapodás a

következőkrő l

rendelkezik:

Az ingatlamész nem kerül az MSSZ tu lajdonába vagy vagyonkezelésébe, és
jelzálogjog nem kerül az ingatlanra bejegyzésre;
az Önkormányzat a felújítás megtörténte után vállalja, hogy 20 J 9. február 28-tól 15 év
határozott ideig az MSSZ részére biztosítja a fe lúj ított ingatlanrész használatát
súlyemelés céljára, ezze l hosszútávon biztosítva a XV. kerül eti s úl yeme l ő utánpótlás
nevelést és a XV. kerü leti lakossági sport feltéte leit;
az Önkormányzat az ingatlam ész használatáért (a felújítást kö vetően számított
önköltség alapj án) kedvezményes bérleti díj at állapíthat meg az MSSZ számára.

Az MSSZ 201 8 nyarán megkezdte a felúj ítást a Stadion alagsorában, és 20 19 januárjában
elkészült a modem súl ye m e l ő terem.
A súlyemelő terem hivatalos átadóünnepsége 20 19. j anuár 24-én került megrendezésre. Az
átadó ünnepségen Dobos Imre MSSZ elnök és Takács Mária MSSZ főti tkár mellett megjelent
Németh Angéla polgármester, valamint Sárfalvi Péter, az EMMI helyettes sportállamtitkár·a,
Kulcsár Kri sztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. és Mocsa i Laj os. a Testnevelési
Egyetem rektora is (3. melléklet). Mocsai Lajos az átadóünnepségen egy lehetséges
együttmüködésröl beszélt a Testnevelési Egyetem gyakorlati oktatása, illetve a kerületben
sikeresen átadott korszerű edzőközpont között.
Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/20 14. (1. 6.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § ( 1) bekezdése értelmében az Önkormányzat
tulajdonában és vagyonkezelésében l évő sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben
a sporttevékenység elősegítése érdekében ezek használ atához kérelem alapján kedvezményes
bérleti díjat állapíthat meg az igénylő sportszervezetek számára, ha az igén y l ő nyilvántartásba
vett és működő sportszervezet.
A Rendelet 8. § (3) bekezdése alapj án a kérelmet a sportért felelős bizottság (a továbbiakban :
Bizottság) a kérelem benyújtását követő 60 napon belül bírálja el. A Bi zottság dö ntése alapján
készül el a sportfelületekre vonatkozó bérleti szerződés a bérbeadó költségvetési szerv és a
bérlő sportszervezet között.
Az

MSSZ

kérelmet nyújtott be az Önkom1ányzathoz, hogy az ingatlanrészt az
Együttműködési megállapodás 9. pontja alapján az ö nköltség számítás szerinti kedvezményes
bérleti díjért havi 170 óra időkeretbe n kívánja használ ni (4. melléklet).
A Budai II. Stadiont a Gazdasági Működtetés i Központ (továbbiakban: GMK) működteti. A
GMK kiszámolta a felújított ingatlanrész önköltségi árát (5. melléklet). Az MSSZ-szel a
bérleti szerződést a GMK köti meg.
A piaci bérleti díj csak olyan sportlétesítmények esetében kerül fe ltüntetésre, ahol a
tapasztalatok alapján van igény a piaci alapon történő hasznosításra (iskolai műfüves pályák,
kisebb méretű műfüves pályák, tornatermek, egyéb helyiségek). Az MSSZ által használt
ingatlanrész speciáli s kialakítása miatt csak súlyemelésre használható, így a piaci hasznosítás
nem merülhet fel.
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/20 13. (IX.30.)
önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése alapj án költségvetési szerv a használatában áll ó
vagyon hasznosítása során legfelj ebb 5 évre összességében 5 millió forint bevétel, vagy év i
legfeljebb 1 millió forint bevéte l erej éig köthet szerződést. Ha a szerződ és időtartama az 5
évet, vagy a szerződ és szerinti éves bevétel az 1 millió forintot meghaladj a, annak
megkötéséhez a Képv i sel ő-tes tül et jóváhagyása szükséges. Az Egy üttműköd ési megállapodás
4. pontja értelmében az Önkormányzat 15 év határozott ideig köteles biztosítani az MSSZ
számára az ingatlanrészt, ezért a GMK a Képv i sel ő-testül et j óváhagyásával kötheti meg az
MSSZ-szel a 15 évre szóló bérleti szerződést. (A bérleti szerződés tervezete az e l őte1j esztés 6.
melléklete.)
Az MSSZ részére biztosított kedvezményes bérlési
nek nincs bérleti díj tartozása.

lehetőség

közvetett támogatás. Az MSSZ-

Figyelembe véve, hogy az MSSZ 80.000.000 Ft-ot fo rdított az érintett ingatlanrész
felújítására, valamint saj át foITásbó l közel 50.000.000 Ft értékben sportfelszerelésekkel
felszerelte a s úl yemel ő termet, javaslom, hogy az ingatlanrész használatáért az
Együttműködés i megállapodás 9. po ntj át fi gyelembe véve, az önkö ltség a lapján állapítsa meg
a kedvezményes bérleti díj at a Bizottság.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalj a meg az
Budapest, 20 19. február „
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2. Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magyar Sú lyemelő Szövetség Budai II. Stadion alagsorára vonatkozó kére lme
55/20 18. számú Együttműködési megállapodás
Fotó az átadó ünnepségről
Magyar Sú lyem e lő Szövetség bérleti díjra vonatkozó kérelme
Kö ltségszámítás-Budai II. Stad ion súlyemelő terem
Bérleti szerződés tervezet

Jegyzői

„/.~„

Aláírás:„„„„ „„~.~„„„„

3.
láttamozás: 20 19. február hó
nap
4. Meghívandók: Gazdasági Működtetési Központ, Magyar Sú l yeme l ő Szövetség
5. Az előterjesztést kapják: 6. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályon található.

Határozati javaslat:
A Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség ( 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3 .) kérelme alapján a sportszervezet számára 254 Ft/óra kedvezményes bérleti díjat állapít
meg a Budai II. László Stadion alagsorában kialakított súlyemel ő terem használatára az
alábbiak szerint:
Sportíelül et
Sportlé tesí tm é ny
neve, címe
Leírása

Budai U. László S12dion
(alagsor)
1152 Széchenyi tét 8- 10.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Működtetési Központ és a Magyar
Szövetség között l étrejövő bérleti szerződést terj essze a Képvi sel ő -testül et elé.
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Felelős:

polgármester
döntésre: 20 19. február 19„ a Gazdasági Működtetési Központ és a Magyar
Súlyemelő Szövetség közötti bérleti szerződés Képvi selő -testül et á ltali j óváhagyására: 20 19.
február 26.
Határidő:

A h atározati javaslat elfogadásá hoz

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

A döntés a lap jául szolgá ló jogszabá lyhelyek:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX IX. törvény 13. § ( 1) 15.
pontja, 107. §-a
- Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 112014. (I.6.) önkormányzati rendelet
8. § (1) bekezdése;
- Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.)
önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése.
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13udapest XV. Kerületi Polgá nnesleri Hivatal
Budapest,
Bocskai út 1-3.

llw.11ó szá m:K20171252

Dr. Pintér Gábor
Alpolgármester úr részére

Tárgy: Súlyemelő régiós központ kialakitása, a megl évő létesítmények felúj ítása,Sportági központ
fej lesztése
.1•,

Tisztelt Alpolgá rmester ú r !
Az el őzetes személyes egyeztetések után a súlyemelő regionális központ kia lakításához, il letve a
sportági központ fej lesztéséhez, mint a kerület e tárgyban illetékese, a 11 52 Széchenyi tér 8-1 O.sz
alatl található labdarúgó pálya melletti főépület teljes alagsorát aján lották ki ,melyet ezúton
szeretnénk megköszö1mi,és élni a lehetőséggel.
A súlyemelő központ kialakításá hoz a forrást az Emberi Erőforrások Minisztéri umának Sport
Államtitkársága a 1814/2016.(X ll. 20.) Kormány határozat alapján bi ztosítja a Magyru· Súlyemelő
Szövetség részére. A beruházás nagysága bruttó nyolcvan millió fol'lnt.
A beruházás megvalósításáh oz tulaj donosi hozzájárulást (nem hivatalos lulaj doni lappal) kér az
Emberi Erőforrások Mi nisztériumának Sport Ál lamtitkársága Képviselő-testületi határozatt al.
Az Államtitkárság Támogatói Okirnttal kötötte ki, hogy az okiratban rögzített beszámolási
határidőtől (2019. február 28.) számított 15 évig a támogatás céljának megfe le l ően köteles használni
a felújított létesítményt a Magyar Sú lyeme l ő Szövetség.
A Támogatói Okiratban meghatározták, hogy „a rögzített határi dőtől számított 15 éven belül csak a
Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) előzetes írásbeli jóváhagyásával és a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átrnházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más
használatába, illetve terhelheti meg" a tu lajdonos.
Ezúton szerelnénk kérni közbenjárását HZ ingatlan felújításához a
Előre is köszönjük segítségét és munkáját.

képviselő-testület előtt.

Budapest, 20 17. szeptember 7.
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Magyar Olimpiai Bizottság · Hungarian Olympic Comrnittee (MOD)

Szerződés száma: 55/2018.

Ügyirat; zám: 5/1 239- 112018.
Témafe lelős: NJF KKS Osztály
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormá nyza t
(1 153 B udapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
PIR. törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyit. 11784009-1 55 15005
képviseli: Hajdu László polgánnester,
(a továbbiakban: Ö nkormányzat), másrészről a
Magyar S úlye mel ő Szövetség
(1 146 Budapest, lstvámnezei út 1-3 .)
adószáma: 18158421-2-42
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-20603306
képviseli: Dobos Iime elnök,
(a továbbiakban: MSSZ, az Önkormányzat és a MSSZ a továbbiakban együtt: Felek) között, az
alulírott helyen és idöben, az a lább i fe ltételekkel:
Felek a Képviselő-testü let 777/2017. (XI.28.) ök. számú határozata alapján együttmüködnek abban,
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által biztosított felújítási
forrás ból az MSSZ felúj ítást végeztet el .a Budai II. László Stadion labdarúgó pálya melletti főépület
alagsorából lehatárolt maximum 250 m2 nagyságú területen (a továbbiakban: ingatlanrész) a 1152
Budapest, Széchenyi tér 8- 10. (hrsz. : 9024273) szám alatti, 111 tulajdoni hányadú kizárólagosan
önkormányzati tulajdonban lévő spo1t célú ingatlanban.
1.

Felek előzetes egyeztetése alapján a felújítás az ingatlanrészben található j e lenlegi helyiségeket
érinti maximum 250 m2 nagyságú területen, a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét
képező alaprajzi vázlatterv szerint
a. Szertár,
b. Személyzeti

öltöző

vizes blokkal együtt,

c. Gépész me llékhely iség,
d. Raktár,

e. Szellözö gépház,

f. Elektromos szauna+ vizesblokk,
g. Hölégkamra + vizesblokk,
h. Javító mlíhely,
i. Áztató, mosó, szárító,
j. Szennyes raktár,
k. Vasaló mellékhelyiség,

1. Folyosó.
2.

Felek el őzetes egyeztetése alapján az ingatlamészben tö1ténő fel(tj ítás pontos múszaki tartalma,
az esetlegesen beépü lő berendezési, a felszerelési tárgyakkal együtt:
a. Terem kia lakítása bontással,
b. Nyílászárók cseréje,

e. Álmennyezet,
d. Elektromos és gépészeti rendszer teljes felújítás,
e. Vizesblokkok,

ö l tözők ( női-férfi)

f. Járófelüle[ kialakítás, gum ilappal

te lj es kiépítése,
tö1ténő

fedése, munkaállomások kialakítása,

g. Kommunális helyiségekben berendezési tárgyak biztosítása,
3.

Felek megállapodnak abban, hogy az alagsor felújítássa l érintett ingatlanrészét a fe lújítással nem
érintett ingatlanrész kialakítása és berendezését követően az ingatlant működtető költségvetési
szerv munkaterületként átadja az MSSZ képviselője és az MSSZ kivitelezője részére.

4.

Önkormányzat a felújítás megtö1ténte után vállalja, hogy 2019. fe bruár 28-tól 15 év határozott
ideig az MSSZ részére biztosítja a felújított ingatlanrész használatát súlyemelés céljára, ezzel
hosszútávon biztosítva a XV . kerületi súlyemel ő utánpótlás-nevelést és a )(\/. kerület lakossági
sportj a feltételeit.

5.

Önkormányzat az ingatlanrész felújításá hoz, és a változások miatt bekövetkező egyéb
átalakításhoz forrást nem biztosít.

6.

MSSZ vállalja, hogy a felújítást úgy valósítja meg, hogy az Önkormányzatnak további
beruházásokat nem szükséges végrehajtanja a fe lúj ítandó és fennmaradó ingatlanrészben.

7.

MSSZ vállalja, hogy a tervek elkészítése és a felújítás során fo lyamatosan egyeztet az
Önkormányza ttal (m int tulajdo nossal) és felkéri a tulajdonost a harmadik fél (REAC Spo1t
Szolgáltató Kft) tájékoztatására, valamint e lfogadja, hogy a fe lújítás megkezdéséhez az
Önkormányzat, mi nt tulajdonos jóváhagyása mellett a REAC Sport Szolgá ltató Kft. jóváhagyása
is szükséges.

8.

Felek kijelentik, hogy az ingatlanrész nem kerül az MSSZ tu lajdonába vagy vagyonkezelésébe,
jelzálogjog nem kerü l az ingatlanra bejegyzésre.

9.

MSSZ vállalja a fel újításra kerü lő ingatlanrész használatával kapcsolatos valamennyi költséget.
Az Önkormá nyzat az önkormányzat testnevelési és spo1tfeladatairól szóló 1/2014. (J. 6.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatlanrész használatáért (a fe lújítást
köve tően számított önköltség alapján) kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg az MSSZ-nek.

10. Az ingatlanrészen belül az MSSZ által kijelöl t sportszakemberek jogosultak kizárólag
sportfoglalkozásokat ta1tani, illetve felügyeletük alatt lehet bárm inemű sporttevékenységet
végezni, a balesetek megelőzése, illetve a vagyontárgyak megőrzése, a berendezési tárgyak és
sporteszközök állagának óvása miatt.
11. Felek együttműködnek abban, hogy a fe lt\jításra kerülő inga tlanrészben súlyemel ő fogla lkozások,
versenyek, edzőtáborok, egyéb súlyemeléssel kapcsolatos események, valamint sú lyemelő
tömegspo1t és szabad idős rendezvények valósuljanak meg.
12. MSSZ vállalj a, hogy a sú lyemel ő események szervezése során a település, illetve vonzáskörzete
területérő l minél nagyobb számú résztvevőt toboroz, kialakítja, folyamatosan fennta rtja, és
lehetőleg növeli a sport, a mozgás - azon belül a súlyemelés - iránti érdeklődést, aktivitást.
13. Felek az együttműködés i
kapcso lattartót jelölnek ki.

megállapodásban foglaltak

Kapcsolattaitó az Ö nkorm á nyzat részéről :
V ictorné dr. Kovács Judit alpolgármester
kovacs.jud it@bpxv. hu; +3 6- 1/305-3284
Kapcsolattartó az MSSZ részéről:
Takács Mária főtitkár
fotitkar@msszinfo.hu; +36-70/3 18-5367

megvalósítása érdekében szakm ai

14. "\1SSZ az együnmiiködé mcgszünését

köv etően

a beru házás értékének megtérítésére nem tan hat

igényt.
15. Felek bármelyike jogosult jelen megállapodást indoklással felmondan i a másik fé lhez intézett
egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal. Felmondás csak az EMMl Támogatói okirat ban
meghatározottakkal összhangban történhet. Az Önkormányzatnak egyeztetési kötelezettsége
van az EMMI-vel.

16. Fe lek a jelen megállapodás teljesítése céljából a Ptk. szerinti egy üllrnííködésre kötelesek.
17. Jelen megállapodás ki zárólag írásban, a Felek fel hatal mazott
módosítható.

ké pvi se l ő inek

a láírásával

18. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megá llapodással összefüggő nyil atkozatokat,
értesítéseket írásban közlik egymással. A szóbeli nyilatkozatok csak írásbeli megerősítés esetén
érvényesek.
Jelen megállapodás 7 eredeti példányban készült, me lyet Felek elolvasás és é11elmezés után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, j óvá hagyólag í11ák alá.
Budapest, 2018. március -;j'b
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SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG
HUNGARIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION
MAGYAR

Budapest, I stvá nm ezei út 1-3 . 1146 HUNGARY
Tel.: (+36 -1 ) 460 6835 • Fax: (+36-1) 460 6838 • m ob il: +36 70 31 8 5367
E-mali : fotitkar@m ssz:info.hu • el n ok@m sszi nfo.hu • web : www.m ss z.hu

Budap est, XV. k erületi Polgárm ester i Hi,·::ir::il
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Tóth Imre alpolgármes ter r észér e!

T :.irgy : Bérleti díj megállapításának kérelme

Tisztelt Alpolgármester úr !
A Magyar Súlyemelő Szövetség beruházásában elkészült Budai U. stadion épületében helyet
kapott súlyemelő terem b érleti díját kérjük, hogy az egyeztetett lehetős ég ismeretében havi
órakeret meg:illapításáYal t örténjen.
T ervezett felhasználandó h avi órakeretünket 170 órában határo:r1 uk meg.
Az előzetesen 551201 8 sz. m c-gállap odás nak m egfelelően kérjük meghatározni b ~rleti

díjunkat.
Budapcst,201 9~02-07

E löre is megköszön ve segítségét és támogatás:ít
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BÉRL ETI SZERZÖDÉS
S évet vagy h i 1 milli ó forintot meg halad ó r end sze res bé rbead ás hoz

amely létrejött egyrészről
Budapest FőYáros XV. kerület Rákos palota,
Pestújhely, Újpalota Önkorm á nyza t Gazdasági
Műkö dtetés i Központ
1158 Budapest. Ady Endre u. 31 -33.
11784009- 15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Kata lin fő igazgató.

székhelye:
költségvetési szám la száma. szám l avezető:
adószáma:
képv iseli:
mint bérbeadó (a továbbiakba n: Bérbead ó)
másrészrő l

székhely:
bankszám laszáma. szám l avezető:
adószáma:
képvisel i:
képvi se li : mi nt bérl ő (a tovább iakban:
szerint:

Bé rlő)

Magya r Sú l yem el ő Szövetség
1146 Budapesi lstvánmeze i út 1-3.
11784009-2060
18158421 -2-42
Dobos lmre el nök
között az alu lírott napon és helyen az alábbi feltételek

E l őzmények

Fe lek rögzítik, hogy Budapest Főváros XV . kerül et Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzat
./2019. (II .26.) ök. számú határozatával engedélyezte az 5 évet vagy évi 1
millió forintot meghaladó hosszú távú bérl eti szerződés megkötését. amely alapján Felek az
alábbiakban állapodnak meg:
Képvi se l ő-testü l ete

„ „ ...

1. Felek megá llapodnak. hogy a Bérbeadó bérbe adja. a Bér lő bérbe veszi sú l yeme l ő foglalkozások.

egyéb súlyemeléssel kapcsolatos események, ,·alami nt tömegsport és
rendezvények megtartása céljából a Bérbeadó kezelésében l évő Buda i II. László
Stadion 250 m2 nagyságú alagsorát. am ely az 1. szrímú m ellékletben található alaprajzon
fe ltüntetett helyi ségekből áll (a továbbiakban : Bérlemény). Az 1. számú m elléklet csato lása a Bérlő
kötelezettsége.

versenyek,

edzőtábo rok,

szabadidős

2.

Bérlő a Bérleményt határozott időre. 20 19. feb ruár 28. napjától szam1tou 15 é,·ig jogosult
haszná lni . A szerződés akkor sem alak ul á1 határozatlan idej ű vé. ha a Bér l ő a Bérleményt a fenti
id őta rtam l ~jánát követően tovább használja és az e llen a Bérbeadó nem tiltakozik. Ez eserben a
Bérl ő a bérlet lejárta után a bérleti díjnak megfe lelő méné k ű használati díjat köteles fizetn i. Két
hónap elte ltével a használati díj ménéke a legutolsó bérleti díj kétszeresénel megfele l ő összeg.
Bérl ő a határozott idö lejánát mege lőzőe n 60 na ppa l korúbbon az ingatl an to,·ábbi ha ználata
céljából köteles az ingatlan w lajdono:-[l\·al cgyczteiést fol ~tatni.

3.

Bé rlő a Bérleményt a jellegének megfelclö spo rtfelszereléssel és spo rteszközökkel
haszná lha tja. Felek kijelentik, hogy Bérbeadó - a bérleti díj megfizetése esetén - köteles a
Bérlőnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát lehetővé tenni. Bérlő je len szerződés J.
számú függelékében köteles meghatározni a kulcs felvételére jogosu lt személyek körét. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény a bérleti i dő kezdő időpontjában kerü l kinyitásra és a
Bérlemény kulcsát a használatot követően Bér l ő köteles az lntézmény portaszolgálatot el látó
személyzetének leadn i. Bérlő köteles egy kulcs másolatot lezárt borítékban Bérbeadó tűzb iztos
szekrényében a ponaszolgálatot ellátó dolgozónál vészhelyzet (tűz) esetére elhelyezni.

4.

Bérlőt havo nta 170 ór a ked vezményes id őkeret illeti meg, amely használatért Bérlő a
Bérbeadóna k 254 Ft/ór a , azaz kettőszázötvennégy fo r int/ó ra bérleti díj at köteles átutalással
megfizetni a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj he ly, Újpalota Önkormányzat
Képvi sel ő-testü letének Köznevelési, Közm űve lődés i , Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport
Bizottsága KKB „ ./2019. („ „.) sz. határozata alapján. Felek kijelentik, hogy az időkeret nem
v ih ető át a következő hónapra. A kedvezményes időkeretet meghaladó bérleti díj mértéke 2540
Ft/óra. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény használata során fel m erü l ő közüzemi
szolgáltatások költségeit, így többek között a vi llamosenergia, gázenergia, víz és
szennyvízszolgáltatás, szemétszá llítás, őrzés-védés, valamint az internet szolgáltatás díját. A
karbantartási, takarítási és egyéb a működéssel kapcsolatos feladatok biztosítása Bérl őt terhelik.

5. A Bérbeadó a fenti d íjat jogosu lt megemelni a KSH á ltal közzétett, előző évre vonatkoztatott
fogyasztó i inflációs ráta mértékével. A Bérlő vállalj a, hogy az így megál lapított bérleti díjat
tárgyév j anuár 0 1-ig, il letve - amenny iben a bérletjan uár 01 -e után kezdődött - a bérlet kezdetéig
v i sszam enőlegesen megfi zeti. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános
fo rgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.) 86. §(!)bekezdés 1) pontja alapján mentes
az adó alól.
6.

Bérlő

köteles a B érlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - a Bérbeadó által
rendelkezésre bocsátott jelenléti ívet vezetni, és a Bérbeadónak havonta megküldeni. Bérbeadó a
jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldi a Bérlőnek a bérleti díjra
vonatkozó számláj át 30 napos fizetési határid ővel. A fenti kötelezettség megszegése a Bérl ő
részéről súlyos szerződésszegésnek m inősü l.

7. Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári
szerinti késedelmi kam at fizetésére köteles.
8.

Törvénykön yvről

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Bérl ő j elen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amen ny iben a Bérbeadóval
szemben tartozása van, avagy a bérleti jogviszonybó l eredően annak időtartama alatt lejárt
tartozása keletkezik, úgy annak k iegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.

9. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendeltetésszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem szavatol:
- a Bérleményben Bérl ő által kitűzött célok megvalósításáért,
- a Bérl ő által abban folytatni kívánt tevékenység gazdaságosságáért,
- a Bérleményben l évő közüzem i szolgáltatások közműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért,
üzemkimaradásért.
10.A Bérl ő a Bérleményt rendeltetésének megfel elően , kizáró lag az l. pontban meghatározott célra
jogosu lt használni. Bérlő köteles beta1tani a Bérleménynek helyet adó Intézmény házirendjét. Bérl ő
kizárólagosan felel azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben
j ogszerű legyen, a 'onatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem fe le l a Bérl őnek a Bérlemény
használatával összefüggő tevékenységéért, an nak következményeiért.
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11.Bér l ő

fe lel a Bérlemén: használatának ideje alan a Bérlemén:·ben . az annak helyei adó
Intézményben a Bérlcmén:-i használatával összefüggésbc.:n bekö\ etkezcn anyagi é!> személ:-. i
károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott károkért a Ptk . szeri n! helytállni ki.iLek!>.

12 .A Bérleménybe bevin. illet,·e ott elhelvezen vagyontárgyak őrzé éről. biz1osításáról a Bérl ő

feladata gondoskodn i.
13 .A Bérbeadó nem járul hozzá a Bérl emény albérl etbe adásához.
14.A Bérlő ká1talanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbead ó részéről a Bérleménynek helyet adó
ingatlanban történ ő fel új ítási, karbantartási munkák elvégzését.
15.J elen szerződés kizárólag írásban szü ntethető meg az alábbi módokon:
15.1. A Felek közös megegyezésével a megegyezésben fog laltak szerint.
15.2 Súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fé l indokolással ellátott rendk ívü li
fe lmondásával. Sú lyos szerződésszegésnek mi nősü l :
15.2.1. a Bér l ő részérő l különösen, ha
az esedékes bérl eti díjat a Bérbeadó írásbeli felszól ítása ellenére nem fizeti meg,
- Bérbeadó írásbeli fe lszólítása ellenére a hely iség használatával kapcsolatos jelenléti
ív aláírására vonatkozó szabá lyoknak nem tesz e leget,
- a Bérleményt a Bérbeadó írásbeli fe lszólítása ellenére rendeltetésellenesen vagy
szerződésellenesen
használja, tevékenysége nem fele l meg a vonatkozó
jogszabályoknak,
- a Bérleménynek helyet adó Intézmény rendj ét. nyugalmát a Bérbeadó írásbel i
fe lszólítása e llenére zavarja. illetve többször vagy súlyosan megsérti az Intézmény
házirendjét,
szabálytalan energiavételezés és közműhaszná l a1 esetén,
- a Bérleményt albérletbe adja,
a Bérleményen a Bérbeadó engedélye nélkü l átalakításokat végez.
Bérbeadó rendk ívüli fe lmondása díjfizetési kötelezettség elmu lasztása esetén az
elmulasztott ha1árnapot követő hónap uto lsó napjára szólhat, egyéb szerződésszegés
esetén pedig a tárgyhónap utolsó na pjára szólhat azzal. hogy a fel mondási idő ez
utóbbi esetben nem lehet rövidebb 15 napnál.
15.2.2. a Bérbeadó részérő l, ha:
a Bérlő írásbeli fe lszólítása e llenére kel lékszavarossági, il letőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
a B érl ő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény rende l tetéssze rű használatát
akadályozza.
Bérlő rendkív üli felmondása a tárgyhónap utolsó napjára szó lhat azzal, hogy a
fe lm ondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.
A felmondást nem kell e l őzetes felszólításnak m ege lőzni e. ha a kifogásolt magatanás olyan súlyos,
hogy a szerződés fenntaitását a sérelmet szenvedett fé ltő l nem lehet elvárni (pl. albérletbe adás.
jogosulatlan átalakítás, illetve energiavételezés). Ez esetben a fe lmondás a tárgyhó utolsó napjára
szólhat. azzal, hogy a fe lmondási i dő nem lehet kevesebb 15 napnál.
16.A szerződés me2.szünése.
illerve bármeh·.,, módon történ ő meQ.szüntetése
esetén Bér lő a Bérleménvr
......
....
„
saját ingósága itól kiürítve, rendeltctésszer(í használatra alkalma állapotban köteles - elhelyezési
igény nélkül - elhagyni a szerződés megszi.ínése napján .
17. Az egyik fé l álta l a másik félnek küldött énesíté cker. nyilatkozatokat írásban (le' élben. telefaxon
vagy e-mailen) ke ll megküldeni és írásban kell 'i ssza igazo ln i. Az énesítésben fog laltak a
cím zenhez való megérkezésse l dlnak hmúl: llSSéÍ.
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18.Jelen szerződés teljesítése során az a lábbi személ yek j ogos ultak nyi latkozanételre ( elérh etőséggel ):
Bérbeadó képvi sele tében: Bárkai K.atali n fő i gazgató (tel: 06-1 / 81 5- 1779)
Bérl ő képviseletében:
Dobos Imre e lnök (tel : .. .. . „ ..... „ e-mai: „ „ „„ .„„.8 .. „ „ .)
19.A

szerződé sben

nem szabályozon kérdésekben a magyar jog az irányadó.

20.Fe lek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezn i.
Amenny iben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Fel ek közös megegyezéssel a
Bérbeadó székhelye szerint hatáskörrel rende l kező bíróság illetékességének vetik a lá magukat.
21.Jelen szerződés e l őkész ítése és megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes
adatok az EU 2016/ 679. számú Á lta lános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. c ikk 1.) bekezdés b)
pontja alapján kerülnek kezelésre.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készü lt, amelyet a Felek e lo lvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2019 .... „. „ „ „.„.

Magyar Sú lyeme l ő Szövetség
képv. : Dobos lmre e lnök

GMK
képv.: Bárkai Katalin főigazgató
Bérbeadó
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