Jóváhagyott előterjesztés
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Az ülés száma: ~/ i - Q..;2019.
Az ülés időpontja: 20 19. február 26.
E lőterjesztés

a Gazdasági Működtetési Központ és a Magyar Súlyemelő Szövetség között
bérleti szerződés jóváhagyásáról

létrejövő

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Súlyemelő Szövetség (a továbbiakban: MSSZ) 2017. október 6-án kérelmet
nyújtott be az Önkormányzathoz a 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. szám alatti Budai II.
László Stadion (a továbbiakban : Stadion) alagsorának felújítása és regionális s úlye m e l ő
központ kialakítása tárgyában ( 1. mellék let).
A kérelemben az MSSZ az Önkormányzat egyiittmüködését kérte, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EM MI) Sport Államtitkársága által
biztosított bruttó 80.000.000 Ft támogatásból egy budapesti s úlyemel ő regionális sportági
központot alakíthasson ki a Stadionban a főépül et alagsorának felújításával. Az EMMI Sport
Államtitkársága a központi forrást az MSSZ számára a 1814/20 16. (Xl l.20.) Korm. határozat
alapján biztosította e lszámolási köte lezettséget e lőírva
A felújításhoz önkormányzati önrész nem volt szükséges. Az EMMI és az MSSZ közötti
támogatói okirat alapján a fe lújított alagsori ingatlaruészt az MSSZ 15 évig súl ye me l ő
központként köteles használni, ezé11 az Önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy a felújítás
megtörténte után 15 évig az MSSZ részére biztosítj a az érintett ingatlanrész használatát.
A Képviselő-tes tület 777/2017. (XI.28.) ök. számú határozata alapján a Képviselő-testület
elfogadta az együttmüködés feltételeit. Az Önkormányzat és az MSSZ között megkötött
55/20 18. szerződés számú Egy üttműködési megá llapodás 20 18. március 13-án került aláírásra
(2. melléklet).
Az Együttműködési megállapodás a
•
•

•

következők ről

rendelkezik :

Az ingatl anrész nem kerül az MSSZ tul aj donába vagy vagyonkezelésébe. és
j elzálogjog nem kerül az ingatlanra bejegyzésre;
az Önkormányzat a fe lújítás megtörténte után vállalja, hogy 2019. február 28-tól 15 év
határozott ideig az MSSZ részére biztosítj a a fe lújított ingatlanrész haszná latát
súlyemelés céljára, ezze l hosszútávon biztosítva a XV. kerületi s úl yemelő utánpótlás
nevelést és a XV. kerületi lakossági sport feltételeit;
az Önkormányzat az ingatlaruész használatáért (a felújítást követően számított
önköltség alapján) kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg az MSSZ számára.

Az MSSZ 20 18 nyarán megkezdte a felújítást a Stadion alagsorában, és 20 19 januárj ában
elkészült a modern súl yem elő terem.
A súlyemel ő terem hi vatalos átadóünnepsége 20 19. január 24-én került megrendezésre. Az
átadó ünnepségen Dobos Imre MSSZ elnök és Takács Mária MSSZ fő titká r mellett megjelent
Németh Angéla po lgármester valamint Sárfalvi Péter, az EMMI hel yettes sportállamtitkára,
Kulcsár Kri sztián, a Magyar Olimpiai Bizottság el nöke, és Mocsai Lajos, a Testnevelési
Egyetem rektora is (3. mellék let). Mocsai Lajos az átadó ünnepségen egy lehetséges
együttműködés rő l beszélt a Testneve lési Egyetem gyakorl ati oktatása. ill etve a kerületben
sikeresen átadott korszerű edző k özpo nt között.
Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/20 14. (l. 6.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat
tulajdonában és vagyonkezelésében l évő sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben
a sporttevékenység el ősegítése érdekében ezek használatához kére lem alapján kedvezményes
bérleti díjat ál lapíthat meg az igénylő sportszervezetek számára, ha az igénylő nyilvántartásba
vett és működő sportszervezet.
A Rendelet 8. § (3) bekezdése alapj án a kérelmet a sportért felel ős bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) a kérelem benyújtását követő 60 napon belül bírálj a el. A B izottság döntése alapján
készül el a sportfelületekre vonatkozó bérleti szerződés a bérbeadó költségvetési szerv és a
bérlő sportszervezet között.
kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, hogy az ingatlanrészt az
megállapodás 9. pontj ában szerep lő önköltség számítás alapján
meghatározott bérlet i díj ért, hav i 170 óra id őkeretben kívánja használni (4. melléklet) .
Az

MSSZ

Együttműködés i

A Budai ll. Stadiont a Gazdasági Működtetés i Központ (továbbiakban: GMK) működteti. A
GMK kiszámolta a fe lújított ingatlanrész önköltségi árát (5 . melléklet). Az MSSZ-szel a
bérleti sze rződést a GMK köti meg.
A Bizottság a „ „/2019. (II.1 9.) számú határozatában döntött arról , hogy az MSSZ számára az
önkormányzati tul ajdonú sportfelületek használatára vonatkozóan kedvezményes bérleti díj at
állapít meg. A sportszervezetek részére biztosított kedvezményes bérlési lehetőség közvetett
támogatás.
Az Együttműködési megállapodás 4. pontja értelmében az Önkormányzat 15 év határozott
ideig köteles biztosítani az MSSZ számára az ingatlanrészt, ezért a bérleti szerződés 15 évre
szól. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szó ló 33/2013.
(IX.30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése alapj án költségvetési szerv használatában
álló vagyon hasznosítása során legfeljebb 5 évre összességében 5 millió forint bérleti díjra,
vagy évi legfe ljebb 1 millió forint bérleti díjra köthet szerző dést. Ha a szerződés időtartama az
5 évet, vagy az éves bérleti díj az 1 milli ó fori ntot meghaladja, annak megkötéséhez a
Képv i se l ő -testü l et j óváhagyása szükséges.
Kérem a tisztelt Képvise l ő-tes tül ete t, hogy tárgya lj ~~,~ előterjesztést , és hagyja jóvá a
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3. Mellékletek
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Magyar Sú l ye me lő Szövetség Budai II. Stad ion a lagsorá ra vonatkozó kére lme
55/20 18. szám ú Egy üttműködés i megá llapodás
Fotó az átadó ünn epségrő l
Magyar Sú lyem elő Szövetség bérlet i díjra vonatkozó kére lme
Költségszámítás-Budai II. Stadio n s úlyemel ő terem

6.

BédeH szerzödfa tervezet
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Meghívandók: Gazdasági Működtetés i Központ, Magyar Súl yemelő Szövetség
Az el őterj esztést kapj ák: H áttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztál yon található.
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Határozati javaslat:

A Képvi sel ő-testül et úgy dönt, hogy az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ
és a Magyar Súlyemel ő Szövetség közötti, a szerződésben rögzítésre került időszakra
vonatkozó bérleti szerző dést.
Felelős :

polgármester
döntésre 2019. február 26., a bérleti

Határidő:

A határozati javaslat elfogadásához

szerződés

egyszerű

megkötésére 20 19. fe bruár 28.

szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabálvhelvek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szól ó 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 . § ( 1) 15.
pontja, 107. §-a
- Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (1.6.) 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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Budapest XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Budapest,
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Dr. Pinté r Gn bor
Alpolgármes ter úr 1·észére
Tárgy: Sú l yemelő régiós központ kialakítása, a meglévő létesítmények felújítása,Spo1tág i központ
fej lesztése
<.
' /

Tisztelt Alpolgármester úr!
Az előzetes személyes egyeztetések után a sú lyemel ő regionáli s központ kialakításához, illetve a
sportági központ fej lesztéséhez, mint a kerüle t e tá rgyban illetékese, a 1152 Széchenyi tér 8- 1O.sz
alatt talá lható labdarúgó pálya melletti főépület teljes alagsorát aján lották ki,melyct ezúton
szeretnénk m egköszönni,és é lni a l ehetőséggel.
A sú lyeme l ő közpo nt kiala kításához a fo rrás t az Em beri Erőforrások Min isztériumának Sporl
Államtitkársága a 18 14/20 16.(X ll. 20.) Kormány határozat alapján biztosítja a Magyar Súlyemelő
Szövetség részére. A beruházás n agysága bruttó nyo lcvan millió forint.
A beruházás megvalósításá hoz tulaj donosi hozzájárulást (nem hi vata los lulajdoni lappa l) kér az
Emberi Erőforrások Minisztériumá nak Sport Állarn lilkitrsága Képviselö-testül et i határozattal.
Az Á llam ti tká rság Támogató i Ok irattal kötölte ki, hogy az okiratba n rögzített beszámolási
határidőtől (2 019. február 28.) számított 15 évjg a támogatás céljának megfel elően köteles haszná lni
a felújított létesítményt a Magyar S ú l yemel ő Szövetség.
A Támogatói Ok iratban meghatározták, hogy „a rögzített határidőtől számított 15 éven belül csak a
T ámogató (Em beri Erőforrások Minisztériuma) el őzetes írásbeli jóváhagyásával és a szolgá ltatás i és
az egyéb kötelezettségek á t vállalásával, átruházásáva l idegenítheti el, adha tja bérbe vagy más
használatába, illetve terhelheti meg" a tulajdo nos.
Ezúton szerelnénk kérni közbe njá rását az ingatlan fe lúj ításá hoz a
Elő re is köszönjük segítségét és munkáját.

képviselő -testület előtt.

Budapest, 20 17 . szeptember 7.
Üdvözlettel:
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Tag ság/ Membe1· of:
International Weigh tli fting Fedcration (IWF) · European Weightlifting Fede ration (EW F)

Magyar Olimpiai Bizottság - Hungarian Olympic Committee (MOB)

Szerződés száma: 55/2018.
Ügyiratszám: 511239-1 /2018 .
Témafelelős: NIF KKS Osztály
Budapest Főváros XV. Kerü let Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(1 153 Budapest, Bocska i utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
PIR törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11 784009-15515005
képviseli: Hajdu László polgármester,
(a továbbiakban: Önkorm:1nyzat), másrészrő l a
Magyar Súlyemelő Szövetség
(11 46 Budapest, lstvánmezei út 1-3.)
adószáma: 18 15842 1-2-42
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. l l 784009-20603306
képviseli : Dobos Imre elnök,
(a továbbiakban: MSSZ, az Önkormányzat és a MSSZ a továbbiakba n együtt: Felek) között, az
alu lírott helyen és időben, az a lábbi feltételekkel:
Felek a Képvi selő-testül et 777/20 17. (XI.28.) ök. számú határozata alapján együttműködnek abban,
hogy az Emberi Erőforrások M inisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által biztosított felújítási
forrásból az MSSZ felújítást végeztet cl .a Budai II. László Stadion labdarúgó pálya melletti főépület
alagsorából lehatárolt ma ximum 250 m2 nagyságú terü leten (a továbbiakban: ingatlanrész) a 115 2
Budapest, Széchenyi tér 8-10. (hrsz.: 90242/3) szám alatti, 111 tulajdoni hányad ú kizáró lagosan
önkormányzati tulajdonban l évő sport célú ingatlanba n.
1.

Felek előzetes egyeztetése alapján a felújítás az ingatlanrészbcn talá lható jelenlegi helyiségeket
érinti maximum 250 m 2 nagyságú terü leten, a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét
képező alaprajzi vázlatterv szerin t:
a. Szertár,
b. Személyzeti öltöző vizes blokkal együtt,
e. Gépész mellékhely iség,
d. Raktár,
e.

Sze llőző

gépház,

f. Elektromos szaun a + vizesblokk,
g. Hő légkamra + vizes blokk,
h. Javító mühely,
i. Áztató, mosó, szárító,
j. Szennyes raktár,
k. Vasaló me llékhely iség,

1. Folyosó.
2.

Felek el őzetes egyeztetése alapján az ingatlamészben tötténő fe lújítás pontos műszaki tartalma,
az esetlegesen beépülő berendezés i, a felszere lési tárgyakkal együtt:
a. Terem kialakítása bontással,
b. Nyílászáró k cseréje,

e. Álmennyezet,
d. Elektromos és gépészeti rendszer teljes felúj ílás,
e. Vizesblokkok, öltözők

(női-férfi)

f. Járófelület kialakítás, gumilappal

teljes kiépítése,
tö1ténő

fedése, munkaállomások kia lakítása,

g. Kommunális helyiségekben berendezési tárgyak biztosítása,
3.

Felek megállapodnak abban, hogy az alagsor felújítással 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 vá llalja, hogy 2019. február 28-tól 15 év határozott
ideig az MSSZ részére biztosítja a felújított ingatlanrész használatát sú lyemelés céljára, ezzel
hosszútávon biztosítva a XV. kerü leti sú lyemel ő utánpótlás-nevelést és a XV. kerü let lakossági
sportja feltétele it.

5.

Önkormán yzat az ingatlanrész felúj ításá hoz, és a változások miatt bekövetkező egyéb
átalakításhoz forrást nem biztosít.

6.

MSSZ vállalja, hogy a fe lújílást úgy valósítja meg, hogy az Ö nkormányzatnak további
beruházásokat nem szükséges végrehajtania a felújítandó és fennmaradó ingatlanrészben.

7.

MSSZ vál lalja, hogy a tervek elkészítése és a fe lúj ítás során fo lyamatosan egyeztet az
Önkorm:ínyzattal (mint tu lajdonossal) és felkéri a tulajdonost a harmadik fé l (REAC Spo1t
Szo lgáltató Kft) tájékoztatására, valamin t elfogadja, hogy a fe lújítás megkezdéséhez az
Önkormányzat, mint tulajdonos jóváhagyása me llett a REAC Sport Szolgá ltató Kft. j óváhagyása
is szükséges.

8.

Felek kijelentik, hogy az ingatlanrész nem kerül az MSSZ tulajdonába vagy vagyonkezelésébe,
jelzálogjog nem kerül az ingatlanra bejegyzésre.

9.

MSSZ vállalja a felúj ításra kerül ő ingatlanrész használatával kapcsolatos valamennyi költséget.
Az Önkormányzat az önkormányzat testnevelési és spo1tfeladatairól szóló 1/2014. (l. 6.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatl anrész használatáért (a felúj ítást
követően számított önköltség alapjá n) kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg az MSSZ-nek.

10. Az ingatlanrészen belül az MSSZ álta l kijelö lt sponszakemberck jogosultak kizárólag
sportfoglalkozásokat tam1ni, illetve felügyeletiik alatt lehet bárminemü sporttevékenységet
végezni, a balesetek mege lözésc, il letve a vagyonrárgyak megőrzése, a berendezési tárgyak és
sporteszközök állagának óvása miatt.
11 . Felek együttmüködnek abban, hogy a fe lúj ítúsra kerülő inga tlanrészben sú lyeme l ő foglalkozások,
versenyek, edzőtáborok, egyéb súlyemeléssel kapcsolatos események, va lami nt sú lyeme l ő
tömegspo1t és szabad idős rendezvények valósu lj anak meg.
12. MSSZ vál la lja, hogy a sú lyemelő események szervezése során a telepü lés, illetve vonzáskörzete
területérő l minél nagyobb számú résztvevőt toboroz, kialakítj a, fo lyamatosan fenntar0a, és
lehetőleg növeli a spo1t, a mozgás - azon belü l a súlyemelés - iránti érdek l ődést, aktivitást.
13. Felek az együttműködés i megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében szakmai
kapcsolatta1tót jelölnek ki .
Kapcsolatta1tó az Önkormányzat részéről:
Yictorné dr. Kovács Judit alpolgármester
kovacs.j udit@bpxv.hu; +36-1 /305-3284
Kapesolattaitó az MSSZ részéről:
Takács Mária főt itká r
fotitkar@msszinfo.hu; +36-70/3 18-5367

14. MSSZ az együttmíí ködés megszünését
igényt.

követően

a beruházás értékének megtérítésére nem ta11hat

15. Felek bármelyike jogosult jelen megállapodást indoklással felmondani a másik fé lhez intézett
egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal. Felmondás csak az EMMI Támogatói okiratban
meghatározottakkal összhangban történhet. Az Ö nkormányzatnak egyeztetési kötelezettsége
van az EMMI-ve l.

16. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljábó l a Ptk . szerinti együttmüködésre kötelese k.
képviselőinek

17. Jelen megállapodás ki zárólag írásban, a Felek fe lhatalmazo tt
módosítható.

aláírásával

18. Felek kötelezettséget vállal nak arra, hogy je len megállapodással összefüggő nyilatkozatokat,
értesítéseket írásban közlik egymással. A szóbeli nyilatkozatok csak írásbeli megerősítés cserén
érvényesek.
Jelen megá llapodás 7 eredeti példányban készül t, melyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag Ítták alá.
Budapest, 2018. március „
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4. melléklet

MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG
HUNGARIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION
Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1146 HUNGARY
Tel .: ( +36-1) 460 6835 • Fax: { +36-1) 460 6838 • mobil: +36 70 318 5367
E-mail: fotitkar@msszinfo.hu • elnok@msszinfo.hu • web: www.mssz.hu

Budapest, XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Tóth Imre alpolgármester részére!

Tárgy : Bérleti díj megállapításának kérelme
Tisztelt Alpolgármester úr !
A Magyar Súlyemelő Szövetség beruházásában elkészült Budai II. stadion épületében helyet
kapott súlyemelő terem bérleti díjá t kérjük, hogy az egyezt etett lehetőség ismeretében havi
óraker et megállapításával történjen.
Tervezett felhasznábndó havi órakcrctüokct 170 órában hatfiro7..zuk meg.

Az előzetesen 55/2018 sz. megállapodásnak megfelel ően kérjük meghatározni bfaleti
díjunkat.
Budapcst,2019-02-07
Előre is

megköszönve segítségét és támogatását

Üdvözlettel:

Sipos Antál MSSZ
oazdasáoi ve1-etö
b

"'

T agsá g/ Membe r of:
I ntern a t ion ~I Weightl ifting Federat 1on (IWF) • Eu ropean Weigh tl1ft 1ng federat 1on (EW F)

-Magyar Olimpiai Bizottság - Hungarian Olympic Comm ittee ( MOB)
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Udvu m

m

2411

2.1355

n•trdt• m1

Mt i,ntvab

27 766.00
2 031.00
3MO.OO

f6ldtcr01t.t
• A • rnulct
• 8 • coulc1

T&tltk 6sunflkc:

Soudm

B...U. 11

IUrt:h

Ftlm'lh6

Al:ipu:rillcl

sud1on

250

fu1ofol>OSÓ

0.00 Ft
188.94 FI
0,00

mÜfU\ CS labdaru2ónilva

1
2

Üz:cmcltctCs1 kOILSéack

0.00 Ft
0,76 Ft

l

Besztrzésck

0 .00 Ft

Amort1zic.1ó

0,24 Ft

59.93 Ft

Kon ·etkn költséttck
Köz„ctcn k611~eck
Oum k61tRo:

l ,00 FI
0,02 Ft
1.01 Ft

248.87 Ft
4,10 Ft
252,97 Ft

Munkabérek iirulékok

4

S • I '-4
6
7.• S.+6.

„.

1:1.bdanurón.:ilva

:uléuk:u n.:tlva
Sportft-l ültttk 6snCSt"n :
Clt\'éb tcnUcte.k ni

Onk6lu<1
szimit6sa·

ln"•ll •a
Tétc ltk 6nusr1be:

S ors.d m

(n~a tlan

Al:iptcrulct
N)'ICYaL31tis1

"""
o,,,mid<\
B...U.11
Sbd1on
1
2

összesen

Om •1
(flilv)
2018
2411

20 18 évben

365

Napi 24 órára vetltve
(365 ' 24a 8760 ó ra)

8760

Ftlm1 /h

Ftlm1 /6

Alaptertllct

J.• l +l

4
S.
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Hajtó- és kenöanv8'

7.

Tisztítószerek

s

Karban1anási és i1Zc me he1ési
anyagok. készletek
lnformauka és tá' kOzlé>i
szolga hatások (11uerne1
szolea h•tás)
Egyéb bérleti d íj(szö nycg,
víz)

9

IU.rt.h htlyiffc
6nk61tsée;t Ft/tlra
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o
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19
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20

terv alaoicin
Gázene rgia 20 19. é\I lerv
alapJán

21
22

Vízdíj 20 19. évi terv alapj:\n

23

Csa1orn•díj 20 19. évi 1erv
alapján

24

!Afa

lS. •
4 + .. . +24.
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27
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JO. •
J.+25.+23.+29
JI
32.

Üzem elt e1ési költségek
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0, 11 Ft
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0,28 Ft
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176 293 Ft
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5 5 19 939 FI

2 289,48 F1

0,26 FI

65,34 F1

0,76 Ft

188,94 f i

o F1

0.00 Ft 0,0000 Ft

0,00 FI

0 Fi
0 fi
062 948 f i

0,00 Fi 0.0000 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
2 099,94 FI
0.24 Ft

o.oo fi

27 852 514 Ft

Kisénckü gép, berendezés,
felszerelés

Áfa
BtsteriC..ek
Amortizáció

s

6

620,~9

Fi

0,00 Ft
59,93 FI

Közvetlen költségek

32 915 462 f i

8 720 A2 Ft

1,00 Ft

I<özvelell kö ltséeek
J á rul ékok:

3 46 613 fi
47 3 13 Ft

143,76 Ft
19.62 Ft

0.02 Ft
0.00 Ft

4, 10 FI
0,56 FI

33 309 387 Ft

8 883,8 1 Ft

1,01 FI

254 Ft
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2 ~8 .87

fi
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6. melléklet

3udopest Fóvóros XV. kerületi Rókospoloto. Pestújhely, Újpalota Önkormónyzot

Gazdas6gl MOködtetésl Központ

BÉRLETI SZE RZŐD ÉS
S évet vagy évi J millió forintot meghaladó rendszeres bérbeadáshoz
amely létrejött egyrészrő l
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
P estújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működ tetési Központ
1158 Budapest, Ady Endre u. 31 -33.
11784009- 15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Kata lin fö igazgató,

székhelye:
költségvetési számla száma, szám lavezető:
adószáma :
képviseli:
mi nt bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészrő l

székhe ly:
bankszámlaszáma, számlavezető:
adószáma:
képviseli:
képviseli: mint bérlő (a továbbiakban :
szerint:

Bérlő)

Magyar S úlye m elő Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
11784009-2060
18158421-2-42
Dobos Imre elnök
között az alul írott napon és he lyen az a lábbi fe ltételek

El őzm ények

Fele k rögzítik, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzat
....... ./2019. (II.26.) ök. számú határozatáva l engedélyezte az S évet vagy évi 1
millió forintot meghaladó hosszú távú bérlet i szerződés megkötését, ame ly alapján Felek az
alábbiakban á llapodnak meg:
Képv ise l ő-testül ete

1. Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó bérbe adja, a B érlő bérbe veszi s úl yeme l ő foglal kozások,
versenyek, edzőtáborok, egyéb súlye meléssel kapcso latos események, valami nt tömegsport és
szabadidős rendezvények megtartása céljábó l a Bérbeadó keze lésében lévő Buda i II. László
Stadion 250 m2 nagyságú alagsorát, amely az J. számú 111ellékletbe11 ta lálható a lapraj zon
fe ltüntetett hely iségekbő l áll (a továbbiakban: Bérlemény). Az 1. számú m elléklet csato lása a Bérl ő
kötelezettsége.
2.

Bérlő

a Bérlemé nyt határozott id ő re, 2019. februá r 28. napjátó l számított 15 év ig jogosult
használn i. A szerződés akkor sem alaku l át határozatlan idejűvé, ha a Bérl ő a Bérleményt a fenti
időtartam lejártát követően tovább használja és az e llen a Bérbeadó nem tiltakozik. Ez esetben a
Bérlő a bérlet lejárta után a bérleti díjnak megfe l el ő mé1t ékü használat i díjat köteles fizetni. Két
hónap e lteltével a használati díj mértéke a legutolsó bérleti díj kétszeresének megfele l ő összeg.
Bérlő a határozott idő lej á rtát megel őzően 60 na ppal korábban az ingatl an további használata
célj ából köteles az ingat lan tu lajdonosával egyeztetést fo lytatni.

3. Bérlő a Bérlem ényt a jellegén ek m eg felelő sportfelszercléssel és s po rteszközökkel
haszná lhatja. Felek kijelentik, hogy Bérbeadó - a bé rleti díj megfizetése esetén - köteles a
Bérlőnek a Bérleménybe való bej utást és annak használatát l eh etővé tenni. Bérlő jelen sze rződés J.
számú fiigg elékében köteles meghatározn i a kulcs fe lvételé re jogosu lt személ yek körét. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény a bérleti idő kezdő időpontjában kerü l kinyitásra és a
Bérlemény kulcsát a használatot követően Bérlő köteles az Intézmény portaszo lgálatot e llátó
személyzetének leadni. Bérlő köteles egy ku lcs máso latot lezárt borítékban Bérbeadó tűzbiztos
szekrényében a portaszolgálatot e llátó dolgozónál vészhelyzet (tűz) esetére e lhe lyezni.
4. Bérlőt havonta 170 ó r a kedvezményes időkeret illeti meg, amely haszná latért Bérlő a
Bérbeadónak 254 Ft/óra, azaz kettőszázötvennégy forin t/ó ra bérleti díjat köteles átutalással
megfizetni a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzat
Képv i se lő-testület ének Köznevelés i, Közműve l ődés i , Rendezvényszervezési, 1fjúsági és Sport
Bizottsága KKB .. .12019. („. „) sz. határozata a lapján. Felek kijelentik, hogy az időkeret nem
v ihető át a következő hó napra. A kedvezményes időkeretet meghaladó bérleti díj mértéke 2540
Ft/óra. A bérleti d íj magában fog lalja a Bérlemé ny használata során fe l merül ő közüzem i
szolgá ltatások kö ltsége it, így többek között a villamosenerg ia, gázene rgia, víz és
szennyvízszolgáltatás, szemétszáll ítás, őrzés-védés, va la mint az internet szolgáltatás díj át. A
karbantartási, takarítási és egyéb a müködésse l kapcso latos feladato k biztosítása Bérl őt terhelik.
5. A Bérbeadó a fenti díjat jogosult megemeln i a KS H á ltal közzétett, e l őző évre vona tkoztatott
fogya sztó i inflációs ráta mértékével. A Bérlő vállalja, hogy az így megál lapított bérleti díjat
tárgyév január 0 l -ig, il letve - a me nnyibe n a bérlet január 0 1-e után kezdőd ött - a bérlet kezdetéig
v i ssza m enő l egese n megfizeti. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános
fo rga lmi adóról szó ló 2007. évi CXXVI I. tv. (Á. FA tv.) 86. § (1) bekezdés 1) pontja a lapján mentes
az adó a lól.
6. Bérlő köte les a Bérlemé ny haszná latáról - nap, óra, perc megje lölésével - a Bérbeadó á ltal
rendelkezésre bocsátott jelenléti ívet vezetni, és a Bérbeadónak havo nta megkülden i. Bérbeadó a
jelenléti ív a lapján a tárgy hónapot követő hó nap 15. napjáig megkü ldi a Bérl őnek a bérleti díjra
vonatkozó számláját 30 napos fi zetési határid őve l. A fenti köte lezettség megszegése a Bérl ő
részérő l súlyos szerződésszegésne k m i nősü 1.
7. Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Po lgári
szeri nti késede lmi kamat fizetésére köteles.
8.

Törvénykönyvrő l

szó ló 20 13. évi V. törvény ( Ptk.)

Bérl ő jelen Bérleti Szerződés a láírásáva l tudomásul veszi, hogy amennyibe n a Bérbeadóval
szemben tartozása van, avagy a bérleti jogv iszonybó l ered őe n annak időta rtama a latt lejárt
tartozása keletkezik, úgy a nna k kiegyen lítéséig a Bérlemény használatára nem j ogosult.

9. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet te ljes időtartama a latt rendeltetésszerü haszná latra
a lka lmas. B érl ő tudomásu l veszi, hogy a Bérbeadó nem szavatol:
- a Bérleményben Bérlő á ltal kitűzött célok megva lósításáért,
- a Bérlő ál ta l abban fol y tatni kívánt tevé kenység gazdaságosságáért,
- a Bérle ményben lévő közüzemi szolgáltatások közmű szo lgáltatónak felróható üzemzavaráért,
üzem kimaradásért.
1O.A Bérl ő a Bérleményt rendeltetésének megfel el ően , kizá ró lag az 1. pontban meghatározott cél ra
jogosu lt használ ni . Bérl ő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó Intézmény házi rendjét. Bérl ő
kizárólagosan fe le l azé1t , hogy a Bérlemény használata sorá n tevékenysége m inden tekin tetben
jogszerü legyen, a vo natkozó j ogszabá lyokat betansa. Bérbeadó nem fe lel a Bérlő nek a Bérlemény
használatáva l összefüggő tevékenységéért, annak következmé nyeiért .

2

11. Bérlő fele l a Bérlemény használatának ideje alatt a Bérleményben, az an nak helyet adó
Intézményben a Bérlemény használatával összefüggésben bekövetkezett anyagi és személyi
károkért. A B érl ő a Bérbeadónak okozott károkért a Ptk. szerint helytállni köteles.
12.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak
feladata gondoskod ni.

ő rzésérő l ,

biztosításáró l a

Bér lő

13.A Bérbeadó nem járul hozzá a Bérlemény albérletbe adásához.
14.A Bérl ő kártalanítási igény nélkü l köteles tűrni a Bérbeadó részérő l a Bérleménynek helyet adó
ingatlanban történő felújítási, karbantartási munkák elvégzését.
15.Jelen szerződés kizárólag írásban szüntethető meg az alábbi módokon:
15. 1. A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
15 .2 Súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fé l indokolássa l ellátott rendkívüli
felmondásával. Súlyos szerződésszegés nek min ős ül :
15.2.1. a Bérl ő részérő l különösen, ha
- az esedékes bérleti díjat a Bérbeadó írásbeli fel szólítása ellenére nem fizeti meg,
- Bérbeadó írásbeli fe lszó lítása ellenére a helyiség használatáva l kapcsolatos jelen léti
ív aláírására vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget,
- a Bérleményt a Bérbeadó írásbeli fe lszó lítása ellenére rendeltetésellenesen vagy
szerződésellenesen használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó
jogszabályoknak,
- a Bérleménynek helyet adó Intézm ény rendjét, nyuga lmát a Bérbeadó írásbeli
fe lszólítása ellenére zava rja, illetve többször vagy súlyosan megsérti az Intézmény
házirendjét,
- szabálytalan energiavéte lezés és közműhaszná lat esetén ,
- a Bérleményt albérletbe adja,
- a Bérleményen a Bérbeadó engedélye nélkül átalakításokat végez.
Bérbeadó rendkívü li felmondása díjfi zetési kötelezettség elmulasztása esetén az
elm ul asztott határnapot követő hónap utolsó napjára szó lhat, egyéb szerződésszegés
esetén pedi g a tárgyhónap uto lsó napj ára szó lhat azza l. hogy a felmondási idő ez
utóbbi esetben nem lehet rövidebb 15 napnál.
15.2.2. a Bérbeadó részérő l , ha:
- a Bérlő írásbeli fe lszó lítása ell enére kellékszavatossági, i llető l eg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
- a Bérlő írásbeli felszó lítása ellenére a Bérlemény rendeltetés zcrű használatát
akadá lyozza.
Bérl ő rendkívüli felm ondása a tárgyhónap utolsó napj ára szólhat azza l, hogy a
felm ondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.
A fe lmondást nem kell el őzetes fe lszólításnak mege l őzni e, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos,
hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett fé l tő l nem lehet elvárni (pl. albérletbe adás,
jogosulatlan átalakítás, illetve energiavételezés). Ez esetben a felmondás a tárgyhó utolsó napjára
szólhat, azzal, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb 15 napnál.
16.A szerződés megszűnése, illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlő a Bérleményt
saját ingóságaitól kiü rítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köte les - elhelyezés i
igény nélkül - elhagyni a szerződés m egszű nése napján.
17. Az egyik fél által a másik fé lnek küldött értesítéseket, nyi latkozatokat írásban (levé lben, telefaxon
vagy e-mai len) kell megküldeni és írásban kell visszaigazoln i. Az értesítésben fog laltak a
címzetthez való megérkezéssel vá ln ak hatályossá.
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18.Jelen szerződ és teljesítése sorá n az a lábbi személyek j ogosultak nyilatkozattéte lre (e l érhetőségge l ):
Bérbeadó ké pviseletébe n: Bárkai Kata lin fő igazgató (te!: 06-1 / 8 15- 1779)
Bérlő ké pviseleté be n:
Do bos Imre elnök (tel: . „ . . . „ „ .. . , e-mai: . „ .. „ .. „ . „@.„ .... )
19.A

szerződésben

ne m szabályozott kérdésekben a magyar j og az irá nyadó.

20.Felek a jelen szerződésbő l fa kadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tá rgyalások ne m vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a
Bérbeadó székhelye szerint hatáskörrel rende lkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.
2 1.Jelen szerződés előkészítése és megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes
adatok az EU 20 16/679. szám ú Á ltalános Adatvédelmi Rendelete ("G DPR") 6. c ikk 1.) bekezdés b)
pontja alapjá n kerülnek kezelésre.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Fe lek elo lvasás és é rtelmezés utá n, m int
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 201 9.
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