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Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 14. § (8) bekezdése alapján
költségvetési szerv használatában ál ló vagyon hasznosítása során legfeljebb 5 évre
összességében 5 millió forint bérleti díjra, vagy évi legfeljebb 1 millió forint bérleti díjra köthet
szerződést. Ha a szerződés időtartama az 5 évet, vagy az éves bérleti díj az 1 millió forintot
meghaladja, annak megkötéséhez a Képviselő-testület jóváhagyása szü kséges.
A Kulturális Bizottság az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (1. 6.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 2021 . december 7-ei ülésén döntött a 2022.
évre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes bérleti díj
ellenében történő használatáról. A Kulturális Bizottság 8 sportszervezet esetében döntött évi 1
millió forint feletti bérleti díjról. A határozatokat az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza .
Az. érintett sportlétesítmények üzemeltetője a Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban:
GMK). A Vagyonrendelet 14. § (8) bekezdése alapján a 8 sportszervezettel a GMK csak a
Képvisel ő-testület

jóváhagyásával kötheti meg a bérleti szerződéseket. A bérleti szerződéseket a
2-9. mellékletek tartalmazzák.
Kérem a

Képvi selő-testü letet,

tárgyalja meg az

előterjesztést,

és hagyja jóvá a bérleti

szerződéseket.

Budapest, 2022. január ,,.l.'K ."

r

~·ll.A.' Vf~ ~"-A

~diné Németh Angéla )
I
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1. Mellékletek:
1. Határozatok
2. GMK és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sport Egyesü let között létrejövő bérleti
szerződés tervezete
3. GMK és az ISSIMO Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés tervezete
4. GMK és a PalotaDance Sport Egyesület között létrejövő bérleti szerződés tervezete
5. GMK és a Palota Sport Egyesület között létrejövő bérleti szerződés tervezete
6. GMK és a Pestújhelyi Sport Club között létrejövő bérleti szerződés tervezete
7. GMK és a REAC Sportiskola Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés tervezete
8. GMK és a REAC Sport Kft. között létrejövő bérleti szerződés tervezete
9. GMK és a Testvériség-Újpalota Sport Egyesület között létrejövő bérleti szerződés tervezete

2.

Előkészítésért felelős szervezeti egység:
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály

2022. január „H .~·

k
Aláírás:„„„. / /„ „„„ „„„

3. Bizottságok: Kulturális Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság
4. Egyeztetésre megküldve:
Közgazdasági Főosztály
5.

Jegyző i

láttamozás:

2022. január ,,!-=f."

Aláírás:„.-;p'.~„.„„„ .. „ .

2022. január „~t ."

Aláírás:„Vt~y,.1,1„„.~.~1 ~.~~

6. Meghívandók: GMK
7. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

Főosztályon

található.

Határozati javaslatok:
A

Képviselő-testület

úgy dönt, hogy

(1) az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági Működtetési
Központ és a Dalnoki Jen ő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület közötti bérleti
szerződést.
Felelős :

Határidő :

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

(2) az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági
Központ és az ISSIMO Sportegyesület közötti bérleti szerződést.
Felelős :

Határidő:

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

(3) az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági
Központ és a PalotaDance Sport Egyesület közötti bérleti szerződést .
Felelős:

Hatá ridő :

Működtetési

Működtetés i

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település

2

(4) az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági Működtetési
Központ és a Palota Sport Egyesület közötti bérleti szerződést.
Felelős:

Határidő:

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

(5) az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági
Központ és a Pestújhelyi Sport Club közötti bérleti szerződést.
Felelős:
Határidő:

Működtetési

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

(6) az előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági Működtetés i
Központ és a REAC Sportiskola Sportegyesület közötti bérleti szerződést.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

(7) az előterjesztés 8. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági
Központ és a REAC Sport Kft. közötti bérleti szerződést.
Felelős :

Határidő :

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

(8) az előterjesztés 9. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Gazdasági
Központ és a Testvériség-Újpalota Sportegyesület közötti bérleti szerződést.
Felelős :

Határidő:

Működtetési

Mű ködtetési

polgármester
2022. február 3. (elfogadásra)
döntést követő 8 nap (értesítésre)
döntést követő 15 nap (bérleti szerződés aláírására)

Jogszabályi hivatkozások:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés
17. pontja;
- az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.30.)
önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdés;
- az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 112014. (1. 6.) önkormányzati rendelet 8.
§ (1) bekezdése.

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

l dősba rát

önkormányzat • Befogadó település
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Az ülés

időpontja:

202 1. december 7.

P.ÍIKOS?1iLOTA • Vi~STÚJHELY • ÜJPALOT/\

KIVONAT
készült a bizottság 2021 . december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés

a GMK által működtetett sportfelületek kedvezményes bérleti d(jainak
megállapításáról
(lkt.sz. 2/20-38/2021. sz. anyag)

Kulturális Bizottság 424/2021 . (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006
Sportegyesület (11 54 Budapest, Nádastó utca 52.) számára kérelme alapján
kedvezményes
bérleti
díjat
álla pit
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az
alábbiak
szerint:
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7 800 400

4

e'ss 090...·.

,„ ·.'

2 915 310

Felelős:
Határidő:

polgármester
2021. december 7. (elfogadásra)
2021. december 15. (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021 . december 31 . (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)

soron következő Képviselő-testületi ülés (a bérleti szerződés Képviselő-testület
általi jóváhagyására)
(Jogszabályi hivatkozás: 112014 (1.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

K.m.f.
Legárd Krisztián s.k.
bizottsági elnök

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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Az ülés száma :
2/19-1212021 .

Budapest Föváros XV. Kerület Önkormányzat

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Az ülés időpontja:
2021. december 7.

11 53 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
www.bpxv.hu

XV. KERÜLET
RÁKOSPALOTA · PESTÜJHELY · ÚJPALOTA

KIVONAT
készült a bizottság 2021. december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés

a GMK által
megállapításáról

működtetett

sportfelületek kedvezményes bérleti díjainak

(lkt.sz. 2/20-38/2021 . sz. anyag)

Kulturális Bizottság 427/2021 . (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy az ISSIMO Sportegyesület (1151 Budapest, Vácegres
utca 11 .) számára kérelme alapján kedvezményes bérleti díjat állapít meg az alábbiak
szerint:
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Felelős:

polgármester
Határidő:
2021 . december 7. (elfogadásra)
2021 . december 15. (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021 . december 31 . (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés meg kötésére)
soron következő Képvi selő-testü leti ülés (a bérleti szerződés Képviselő-testület
általi jóváhagyására)
(Jogszabályi hivatkozás: 112014 (/.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhang ú)

K.m.f.
Legárd Krisztián s.k.
bizottsági elnök

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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Az ülés száma:

2/19-1 2/2021 .
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG

Az ülés
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
www.bpxv.hu

időpontja :

2021 . december 7.

R/11\0'.;P,\LOTJ\ · PESTÚJHELY· Ü!PA'..CTt\

KIVONAT

készült a bizottság 2021 . december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés a GMK által működtetett sportfelületek kedvezményes bérleti díjainak
megállapításáról
(lkt.sz. 2/20-38/2021. sz. anyag)

Kulturális Bizottság 428/2021 . (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a PalotaDance Sport Egyesület (2141 Csömör,
Gárdonyi Géza utca 7.) számára kérelme alapján kedvezményes bérleti díjat állap ít meg
az alábbiak szerint:
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polgármester
2021. december 7. (elfogadásra)
2021 . december 15. (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021. december 31. (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)
soron következő Képviselő-testületi ülés (a bérleti szerződés Képviselő-testület
általi jóváhagyására)

(Jogszabályi hivatkozás: 112014 (/.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

r------ -

-- --

K.m.f.

Legárd Krisztián s.k.
bizottsági elnök

ldösbarát önkormányzat • Beíogadó település
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Az ülés száma:
2/19-12/2021.
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XV. KERÜLET

Az ülés idöpontja:
2021 . december 7.

RÁKOSPALOTA· PESTÚJHELY · lJJP.Jl.LOTA

KIVONAT
készült a bizottság 2021. december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról
Előterjesztés a GMK által működtetett sportfelületek kedvezményes bérleti díjainak
megállapításáról
(lkt.sz. 2/20-38/2021. sz. anyag)

Kulturális Bizottság 429/2021. (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a Palota Sport Egyesület (1151 Budapest, Csobogós
utca 2. 3/19.) számára kérelme alapján kedvezményes bérleti díjat állapít meg az alábbiak
szerint:
Bérlemeny

Bér let

Tám ogali\s
SportfolOlot használat

Sport16tos llmény

Időtartama

SportfelUlat

tv...
óraszám

Neve, elme

Sz4ntóföld
Sportcontrwn
1151 Budapes~
Szánt610ld utx:a 1· 5.

Lelrása

mú fO'Al~

labdarúgópálya
áialan)dijas
,.jJág ílással

·lól

·19

HéMlgo

16°'-17 31

nye s

Felelős :

pl1el

nre•

68

349

10400

6900

3629600

2 408 100

1 22 1 500

108

"

92

-

72
120

5 000

2520

600000

302 400

297 600

4 229 600

2 7 10 500

1 519 100

48

öss zesen:

Határidő:

Közvelett
önkormány·
t aU 16mogalU
kedvezmé· öaszege(A)

ÉVES olJA (A)

81

(4 óro he1ente)
Kedd. s mrda,
31
2022.07.05 2022 12.15 C5 01MOk· 19 -21"'
HoMge
(4 óta hetente)
Kedd, csOtOrtOk.

kedvozm'

pl ael

hasmálot Ideje

Kedd, s2Jlrda,
csOlOftólc 19„·21°'
2022.02.15 2022.06.16

Bp. XV. Kerületi
2022.0 1.04 2022.06.16
müfiMls
Kossuth Lajos Ált. Isk.
labdarúgópálya
11 51 Budapes t,
2022.08.30 202 2. 12.15
Kossu th utca 5 1.

ÓRAOiJA(A)

polgármester
2021 . december 7. (elfogadásra)
2021. december 15. (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021. december 31 . (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)
soron következő Képviselő-testületi ülés (a bérleti szerződés Képviselő-testület
általi jóváhagyására)

(Jogszabályi hivatkozás: 112014 (1.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
K.m.f.
Legárd Krisztián s.k.
bizottsági elnök

lNo

Az ülés száma:
2/19-12/2021.

Budapest Föváros XV. KerOlet Önkormányzat

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
www.bpxv. hu

XV. KERÜLET

Az ülés időpontja :
2021 . december 7.

RÁ.KOSPALOTA • P!:STÚJHCLV • ÚJPALOTA

KIVONAT
készült a bizottság 2021 . december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés a GMK által működtetett sportfelületek kedvezményes bérleti díjainak
megállapitásáról
(lkt.sz. 2/20-38/2021 . sz. anyag)

Kulturális Bizottság 430/2021. (XII. 7.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a Pestújhelyi Sport Club ( 1158 Budapest, Gergő u.
11.) számára kérelme alapján kedvezményes bérleti díjat állapít meg az alábbiak szerint:
SportfelOlet h<lsznilat
Sportl6tesllm6ny

SportlelO!et

ld6tarta ma

tves
ón:szim

Neve,cfme

ulrh•

·161

~g

Pestú;llelyl Kezllss6gl

Hb
1156 Budapesl Sllics
lsl>án ulca 45

haumlat Ideje

ÓRADIJA(R)
kadvez:m'

pl~cl

ny••

n lnhé218rem

2022 Ot.03 2022.12. 17

nyu

500

10450

1120

5225 OOO

560000

4 665000

472

8200

5470

J 870 400

2 5a1 640

1268560

'096 400

31~ 1

Osszcson:

Határidő:

plod

Hé~ö. szetda: 1a».21"' 300

HéM!ge
200
(4 óra hetente)
Hélf6, péntek: 1a-.19-.
144
szetda: 1&"'-21"'
2022.01.03 2022 06.17
mQ!úws
HéM!go
Vasgolyó Sportcenlrum
92
labdarúgópdlya
(4 óra hetonto)
1158 Budopes ~
étalanyd ijas
Hé~ö. pén tolc 1 e~-19-.
vasgolyó ulea 51.
144
'o(lágltéssal
szerda· 18°'-21m
2022 07.04 2022. 12. 18
Hér..lge
92
(4 óra helenla)

Fel e lős :

Kllzvolott
CnkOfmfoy.
zatl t~mogat.b
ked1te1mé· llsuege(A)

EvEs OIJA (A)

UO

5 953 560

polgármester
2021. december 7. (elfogadásra)
2021 . december 15. (Gazdasági Mű ködtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
202 1. december 31. (Gazdasági Mű ködtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)
soron következő Képviselő-testületi ülés (a bérleti szerződés Képvise lő-testület
általi jóváhagyására)

(Jogszabályi hivatkozás: 112014 (1.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, B. § (1)
- (3) bekezdés)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
K .m.f.
Legárd Krisztián s .k.
bizottsági elnök

-,::
- - --Klosbarát önkormányzat• Befogadó település

~J
..?: :) céiior
"-.

ISO •1tXll

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat

"!l~

Az ülés száma:

2/19-1212021 .
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
www.bpxv.hu

XV. KERÜLET

Az ülés

időpontja:

2021 . december 7.

RÁl<OSPALOTA · PESTÚJHELY · ÚJPALOT.~.

KIVONAT
készült a bizottság 2021 . december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról
Előterjesztés

a GMK által működtetett sportfelületek kedvezményes bérleti dijainak
megállapításáról
(lkt.sz. 2120-38/2021 . sz. anyag)
Kulturális Bizottság 431/2021. (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a REAC Sportiskola Sportegyesület (1152 Budapest,
Széchenyi tér 8-10.) számára kérelme alapján kedvezményes bérleti díjat állapít meg az
alábbiak szerint:
B4rlom6ny

B4rle t

Ttmoga!As
Sportfe!Olot hann41at

Sport16teallmény

SportfoKl1ot

ld6t•rt•m•
Evos óruzAm

l..elr~sa

Neve, elme

-tói

· lg

4tal~ijas

~hlo~sal

2022.07.04 2022.12.09
2022.01.04 2022.07.01

salakos

Juléplllya
Bud.1111 Uszló Stadion
1162 Budapest
smclwln)i tér 8-10.

2022.08.30 2022.12..16

nv••

16°'-19»

402,5

Kedd, cs OlOrtOk,

,....___

805

12800

6390

126

7100

3 560

10 304 OOO 5 143950

5 160 050

894 600

448560

446~0

514 800

-

48

Kedd. 11--20-.

780

2022..01 04 2021.12.31 csO!Ortók· 17°'·24°'

.202.2.01.03 2022 07 0 1

Hé~6. kedd, szerda,

csOIOl1ók, péntek:

ZO!d sportterem

2022.09.05 2022.12.16

1144

2022.01.03 2022.06.24
2 sáv
2022.09.05 2022.12.16

16°'-19»
Hé!la, smrda,
p~nte k:

19°'-20"'

450

364

455

- 262,5
-

717,5

2 400

1220

1 722000

875 350

646650

120

10000

8 340

1200000

1000800

199 200

75
45

Összesen:

Felelős :

plaot

76

pénlek: 16°'·17°'

HéM!ge
(7 óra hetenle)

Határidő :

Köz:votett
&lkorm•nyz •tl !Amogatü
k1d11e1m•· Osszego (R)
ny••

ÉVES ol.JA (R)

402,S

,_____

szerda. 19"'· 24"',
darts terem

XV. Kortlletl Tanus2oda
11 S.S Sl>lc:hen)i út 89.

kedve'Zm•

pl•ol

h„zn.ll•l ld•)•

múfüws
2022.01.03 2022.06.10 H6111l, kodd, u.erda,
labdarúgópálya
csOlartOk, péntek.

ÓRADiJA(R)

14 120 500 7 SBJ 460

6 651 940

polgármester
2021. december 7. (elfogadásra)
2021 . december 15. (Gazdasági Müködtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021 . december 31 . (Gazdasági Müködtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)
soron következő Képvisel ő-testületi ülés (a bérleti
általi jóváhagyására)

szerződés Képviselő-testület

(Jogszabályi hívatkozás: 112014 (/.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)

(Szavazati arán[_~i~-~avazat, egyhangú)
K.m.f.

Z021 OEl C8

. . & .„_..

„„„ ·-„.„ „

Legárd Krisztián s.k.
bizottsági elnök

r-::.."

Z} ceítop
'-

rso r,1101

Az ülés száma:
211 9-12/2021 .

Budapest Föváros XV. Kerület Önkormányzat

KULTURÁLIS B IZOTTSÁG
Az ülés időpontja:
2021 . december 7.

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.

www.bpxv.hu

XV. KERÜ LET
ílAKOSPALOT1\ • PESTÚJHELY • ÚJPALOTA

KIVONAT
készült a bizottság 2021 . december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ü lésén hozott határozatokról
Előterj esztés

a GMK által mű ködtetett sportfelületek kedvezmé nyes bérlet i d íja inak
megállapításáról
(lkt.sz. 2/20-38/2021. sz. a nyag)
Kulturális Bizottság 432/2021 . (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 810.) számára kérelme alapján kedvezm ényes bérlet i díjat állapít meg az alábbiak szerint:
~rlem•ny

~rlet

TamogolAs
Sp<1rtlelotet hasznjlat

Sport161esltmtny

Sportlelatet

ldólartama

tvu
órastAm

Neve, elme

Szintó!Old
Sportcentrum
115 t Budapes~
SzántólOld u 1-6

Le Irtsa
mütows
labdarug6 palyo

-tói

-lg

2022.01 .03 2022.02.11
2022.0 1.10 2022.01.21

mUIOl.es
202 2.01 .08 2022.02.13
labdarugóplllyn
Olalánydijas
2022.01.03 2022.02.08
-.lléglláual

2022.02.19 2022.06.12

!kldol 11. Uuló
Stadion

1152

fi'.hes
2022.07 09 2022. 12.11
labdarugópályn
é!llhlnydijas
2022.02.14 2022.06.14
Y.lágllhsal

S"6chen)i iér 8 -1o

2022.02. 14 2022.06.17
IUws
lobdarugop41yn

2022.07 04 2022.12.16
2022.07.11 2022.0722

k•dvum6

pi.aci

huznila t Ideje
HedO. kedd , smcdo.
csa t0t10k. pénlok. 14"'-16m
Héll<Oznap
(Ossms en 10 óra)
Hé!Wge
(2 oro helente}

20

HOlfO. kad<I. 10"'.21°'

18

H6Mge
(2 6ro h elente)

..-

ny„

piaci

Határid ő:

nyes

65

10100

6 710

656 500

43151110

220 350

30

10400

6900

312 OOO

207000

105 000

200

-

15050

12

34
46

3010000

5<t
Héttó, kedd. 18"'-19'°

~

e6
Hétto, kedd, s2<!rda.
csOIOrtOk. pénlOk: 14"'-16"'
H6D<óznap
(OSs2'!stn 10 6ro)

-

135
180

335

13970

-

4679950

968 500

a333 100

20

Összesen:

Fel elős :

KC1ve1ett
Onkorminyull t6moga1As
k1dve.tm•· Osszege (R )

tvES Di.JA (A)

45

2022.07.04 2022.11.29

Budapes ~

ORADIJA(RI

325 350

polgármeste r
2021 . december 7. (elfogadásra)
2021 . december 15. (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021. december 31 . (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)
soron következő Képviselő-testületi ülés (a bérleti szerződés Képviselő-testület

általi jóváhagyására)
(Jogszabályi h ivatkozás: 112014 (/.6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)
(Sz vazati-arány: 6 -igen·szavazat, egyhangú)
-----....,,.avot~A:1i·
.'"~ ·r
K .m.f.
S 'f.V.
IY
, a· l · o
Legárd K risztiá n s .k.
B~ 2021 Oi:L ( 6
bizottsági elnök

r.rr;u

•

PIL~
< /J2_

„.„„„.•.... ~~:;;;;"" . .„.„.„

>

b rát önkonnányzat • Befogadó település

~"

~ céitop
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Budapest Főváros XV. Kerület Önkonnányzat

Az ülés száma:
2/19-1212021.

KULTURÁLIS BIZOTISÁG

Az ülés időpontja :

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.

2021 . december 7.

www.bpxv.hu

XV. KERÜLET
l'IAKOSPALOTA · PESTÚJHELY · ÚJPALOTA

KIVONAT
készült a bizottság 2021 . december 7-én
17.00 órakor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés a GMK által müködtetett sportfelületek kedvezményes bérleti díjainak
megállapításáról
(lkt.sz. 2/20-38/2021 . sz. anyag)

Kulturális Bizottság 433/2021 . (XII. 7.) sz. határozat
A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a Testvériség-Újpalota SE (1154 Budapest, Szerencs
utca 192.) számára kérelme alapján kedvezményes bérleti díjat állapít meg az alábbiak
szerint:
nmogat~s

Bárlet

Berlem ény

Sportfelii!el has znrl.lot
Spo< tlól csllmény

SportfelOlet

Neve, címe

Leitása

Időtartama

Kö~votott

éles DIJA (R)

önkormány·

1---~----------1Zall ll!mo~hls

·tói

·lg

ptecl

k•dvezm •·

3300 000

~z;~~~,.·.. ..

ny••

össuge (R)

2022.01 .04 2022.06.1G
müliM!s

Vasgolyó Sportcentrum labdarúgópálya
1158 Budopes~
álatán)dijas
2022.07.05 2022. 12.1S
Vasgol)Q utca 5 , .
.itagilássat

2022.01.05 2022.06.15
2022.07.06 2022. 12.14
Budlll ll l b z!6 Stadion

1152 Budapul
Széchényi lét 8-10.

műfüves
2022.01 .03 2022.05.17
labdanlgópnl)<I 1-----+------t
álalánjdijas
'41áQilással 2022.07 .O<I 2022.12.16
2022.01.03 2022.06.13
2022.0829 2022.12.12

SzA ntóföld
Sportcentrum

1151 Budapes ~
S:olnlólökt u. 1-5

müfúves

lobdanlgópá l)<I ,_2_022.
_0_1_.04-+-2_022_
.04_._os...,
álalánjdijas
\!!ágllással

2022.10.04 2022.12.16
2022.01.08 2022.06.12
2022.09.10 2022.12.11

Bp. XV. K•rül&ll László
múfüws
2022.01.03 20ll.03.30 H6~ö. kedd: 10"'78
Q/Ula am. 6s AJt. tsk.
1---- -+------t 19'°.•zerd8: 16"· 1157 Budapest,
labdarúgópálya 2022.10.03 2022.12. 14
19"
66
Kallcsos kOl 4 .
Kontyfa Allal~nos Isk ola
múliMls
2022.01.03 2022.05.17 .:.::~::~!ok, ~
~s Gmnhl um

1156 Budap e•~ Kofltyla ltlbdafllgópálya 2022.0B.o1 2022.12.16
ulca

s„

pénlelc 16" -1930

144

5000

2520

660

5000

2 520

300

Harlyán Allaláno•
Hétt6, kedd,
360
2022.01.03 2022.06.17
lskol:>
múlüY&S
smrda. cs ülOttOk. 1157 Budapes~ Hartión labda rugóprllya 2022.08.01 2022.12.16 p6nlek:1630·1930
300

•

1636800

:~ :~.:::.t-

.:{:·.::}' ···\. ·;:
660

S OC-0

2 520

3 300 OOO .:;· 66:l}qó

1 636 800

''.:ifat~.

kOz 2-4.

Osszoscn:

ldösbarát önkonnányzat • Befogadó település

.:

1 9678400

1'i3o:J~?,

8194960

.'

Felelős :
Határidő:

polgármester
2021. december 7. (elfogadásra)
2021 . december 15. (Gazdasági MOködtetési Központ és a sportszervezet
tájékoztatására)
2021 . december 31 . (Gazdasági Működtetési Központ és a sportszervezet közötti
bérleti szerződés megkötésére)
soron következő Képviselő-testületi ülés (a bérleti szerződés Képviselö-testület
általi jóváhagyására)

(Jogszabályi hivatkozás: 112014 (/. 6.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés a) és e) pont, 8. § (1)
- (3) bekezdés)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

K.m.f.

- -------Budapcf<t.

Legárd Krisztián s.k.
bizottsági elnök

zoz1 oE L e6

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település

(::-: „
~ certop
'- -

!SOCJOOI

2. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet v agy évi 1 millió fo rintot m eghaladó rendszeres b érbeadáshoz
GAZDASÁGI M Ű KÖDTETÉ S I KÖZPO N T

11 58 Budapest Ady Endre utc a 31-33.
Telefon: 06 1 8151-700

amely létrejött egyrészről
Budapest Fővá ros XV.
M ű ködtetés i Központ

kerület

Rákospalota, Pest újhely, Új palota Önkormá nyzat Gazdasági

székhely:
költségvetési számla száma, számlavezető:
adószám:
képviseli:

1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
11784009-15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főigazgató,

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről

Dalnoki

a

Jenő

Labdarúg ó A kadémia 2006 Sportegyesület

székhely:
bankszámlaszám, számlavezető :
adószám:
képviseli:
mint

bérlő

(a továbbiakban:

Bérlő)

1154 Budapest, Nádastó utca 52 .
10402142-50485657-55571008 (K&H Bank)
18194382-2-42
Frey And rás elnök

között az alulírott napon és helyen az alábbi fe ltételek szerint:
Előzmények :

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen : Felek) rögzítik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 424/2021 .(Xll.7 .) számú határozatával biztosította Bérlő számára a jelen
szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj ellenében
történő használatát. A bérleti szerződést a Képviselő-testület a(z)
/2022 . (1. .) ök. számú határozatával
jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik:
1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja, Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi időpontokban :
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Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban , napokon és időpontokban
jogosult kedvezményes bérleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő - a
vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételével - köteles a
hétköznapokra megállapított éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti díj legalább 80 %-át
Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlő tényleges használata ennél kevesebb. A
80%-ot meghaladó használat, illetve a Bérlemény hétvégén történő igénybevétele tekintetében Bérlő a
bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett órák száma alapján fizeti meg Bérbeadó részére a jelen
szerződésben foglaltak szerint.
3. Bérlő a Bérlemény használatáért a következő bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni :

2.

3.1 Vasgolyó Sportcentrum

műfüves

labdarúgópálya átalánydíjas világítással: 5.470 Ft/óra,

3.2 Szántóföld Sportcentrum műfüves labdarúgópálya átalánydíjas világítással: 6.900 Ft/óra,
3.3 Budai II. László Stadion műfüves labdarúgó pálya átalánydíjas világítással : 6.390 Ft/óra.
4. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény használata során:
4.1 a fel merülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiség/öltöző
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlő sporteszközeinek, sportfelszereléseinek tárolására
alkalmas helyiség/terüleUtároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérlő a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiségeUterületeUtárolót igényel, úgy Bérbeadó saját
hatáskörében - lehetőségei és a sportlétesítmény adottságainak figyelembevételével - dönt erről.)
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
(ÁFA tv.) 86. § (1 ) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelen léti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
megküldi a Bérlőnek a bérleti díjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési határidővel. Bérlő a bérleti díjat
a Bérbeadó számlája alapján az esedékességen belül köteles megfizetni.
7. Bérlő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen szerződés 32 . pontjában
megnevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tényleges használati igényét.
Amennyiben Bérlő a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem küldi meg határidőre
Bérbeadó részére , Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott teljes
használati időt biztosítja Bérlő részére és a bérleti díj kiszámításánál ténylegesen igénybe vett órának
tekinti. Azokban az esetekben , amelyekben a Kulturális Bizottság 424/2021 . (Xll. 7.) számú határozatában
a Bérlemény használati ideje nincs konkrét időponthoz kötve, a tényleges használati időt Bérbeadó saját
hatáskörében jogosult meghatározni.
8. Bérlő legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában leírtak esetén)
jogosult az igényelt használati időpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérlő az igényelt használat
időpont(ok)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes) bérleti díj
megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.
9. Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság 424/2021 . (XII. 7.) számú határozatában megállapított
időpontoktól eltérő időszakban , vagy időpontban kívánja a jelen szerződésben meghatározott
sportfelületeket igénybe venni, Bérlő a megállapított időpontoktól eltérő használati idő vonatkozásában a
Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére.
1O.A sze rződés akkor sem alakul át határozatlan idejűvé , ha a Bérlő a Bérleményt a fenti időta rtam lejártát
követően tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlő ez esetben a jelen szerződés 1.
pontjában szereplő táblázat szerinti piaci árnak megfelelő használati díjat köteles fizetni Bérbeadó
részére.
11 .Bérbeadó köteles a Bérlő ne k a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani. Bér lő
tudomásul veszi , hogy a Bérlemény területén található - Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiséget
(öltöző , WC, zuhanyzó) az igényelt használati idő kezdő id őpontja előtt hétköznap 30 perccel, hétvégén
60 perccel korábban , a jelen szerződés 15. pontja szerinti portanapló aláírását követően jogosult
használatba venni .
12. Bérlő köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati id őt követő 30 percen belül
elhagyni és a helyiség kulcsát a portanapló alá írásával egy id őben a Bérbeadó helyszínen tartózkodó
képviselője részére átadni.
13 . Bérl ő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó és a tulajdonos a Kulturális Bizottság 424/2021 . (Xll. 7.) számú
határozatában a Bérlő részére megállapított használati időpontokban is kártérítési kötelezettség nélkül
jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerülő használati igényéről (személyesen, emailben vagy telefonon) köteles Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni .
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14.Bérlö elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap (pótidöpont) biztosítására, de
amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
idöpontban, úgy Bérlö a Bérleményt egy pótnapon (pótidöpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.
15.Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet Bérlö a
Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírni, és megjelölni a résztvevök
létszámát.
16.Bérlö tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó által a
portanaplóban rögzített Bérlö által ténylegesen igénybe vett használati idöpontok után szám ítandó bérleti
díj megfizetésére.
17. Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján, a ténylegesen igénybe vett
órák figyelembevételével állítja ki.
18. Késedelmes fizetés esetén Bérlö a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat fizetésére köteles.
19. Bérlö jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szemben
tartozása van, avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak idötartama alatt lejárt tartozása keletkezik,
úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendeltetésszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi , hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben lévö közüzemi
szolgáltatások közműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21 .A Bérlö a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelöen, a jel legének
és sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni.

megfelelő

sportfelszereléssel

22. Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül
semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23. Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő kizárólagosan felel
azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekin tetben jogszerű legyen , a
vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bér lőnek a Bérlemény használatával
összefüggö tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlö a Bérbeadónak okozott károkért
a Ptk. szerint helytállni köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak örzéséről , biztosításáról a Bérlö feladata
gondoskodni , azokért Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27.Bérlö kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részéröl a Bérlemény, illetve a Bérleménynek
helyet adó sportlétesítmény területén történö eseti és tartós felújítási, karbantartási munkák elvégzését,
és azt, hogy Bérbeadó az idöjárástól , illetve egyéb befolyásoló körülménytől függően saját hatáskörében,
indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítani. A Bérlemény használatra
alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követöen (személyesen, e-mailben vagy telefonon)
köteles haladéktalanul tájékoztatni Bérlőt.
28. Bérl ő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítja,
vagy bárm ilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben meghatározott
idöpontban biztosítani , Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve másik sportfelületet
biztosítani. Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban és/vagy a Bérlö részére megfelelő másik - Bérbeadó üzemeltetésében lévő - sportfelület
használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által felajánlott másik sportfelületet az alábbiak
szerint jogosult használni:
28.1 Amennyiben Bérlö a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott sportfelületet
veszi igénybe, de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában és a jelen
szerződésben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára biztosítani , úgy Bérlő a használatért a
jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti meg Bérbeadó részé re.
28.1 Amennyiben Bérbeadó a Bérlö részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bérlő elfogadja, úgy
Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg) rögzített és a felajánlott
sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó részére, amelyik
sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb összegű .
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29.Jelen

szerződés

kizárólag írásban

szüntethető

meg az alábbi módokon:

29.1 A Fe lek közös megegyezésével a megegyezésben fog laltak szerint.
29 .2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) felmondásáva l. Ez esetben a szerződés megszűnésének
napja a felmondás kézhezvételét követő hónap utolsó napja.
29 .3 Súlyos szerződésszeg és esetén , a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rend kívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek minősü l Bérlő részé ről különösen , ha:
29.3.1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiáll ított szám lán jelzett fizetési h atár időig nem fizeti meg,
29.3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) aláírására vonatkozó, jelen
szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a Bérleményt rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó müködésének rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy sú lyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29 .3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közműhasználatot észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi,
29 .3. 7 a Bérlemény a haszná lat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkü l átalakításokat végez.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha:
29 .3.9
Bérlő
írásbeli felszólítása ellenére kellékszavatossági, illetőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti ,
29.3.10 Bérlő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény re n deltetéssze rű használatát
akadályozza.
Rendkívüli felmondás esetén a felmondást nem kell előzetes felszólításnak mege lőznie , ha a kifogásolt
magatartás olyan sú lyos, hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett féltől nem lehet elvárni (pl.
a jelen szerződés 29.3 pontjában foglaltak esetén). Ez esetben a felmondási h atáridő nem lehet rövidebb
a felmondás elküldésének id ő pontjától szám ított 15 napnál.
30.A szerződés megszűnése, illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlő a Bérleményt saját
ingóságaitól kiürítve, rendel tetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles - elhelyezési igény nélkül
- elhagyni a szerződés megszűnése napján.
31 .Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben , telefaxon vagy emaílen) kell megkülden i és írásban kell vissza igazolni. Az értesítésben fog laltak a címzetthez való
megérkezéssel válnak hatályossá.
32.Jelen szerződ és teljesítése során az alábbi személyek jogosu ltak nyilatkozattételre (e lérhetőség gel):
Bérbeadó képviseletében : Szim Dávid
Tel: 06-70/507-12 15
E-mail: szim.david@gmkxv.hu
Bérlő

képviseletében:

Frey András
Tel: 06- 20/360-5156
E-mail: info@dalnokiakademia.hu , freyand ras@gma il. com

33.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34. Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre , úgy a Felek közös megegyezéssel a Bérbeadó
székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat. Jelen szerződés
előkészítése és megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok az EU
2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("G DPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján
kerülnek kezelésre.
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, ......... „ ... ... .. . ... ... " „ ... ".
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Működtetési Központ Gazdasági Igazgató

A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:

Ellenjegyzem:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

dr. Filipsz Andrea
J egyző
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3. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy évi 1 millió forintot meghaladó rendszeres bérbeadáshoz
GAZDASÁG I MŰ K ÖDT ET ÉSI KÖZPONT

1158 Budapest Ady Endre utca 31-33.

Telefon: 06 1 8151-700

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetés i Központ
1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
11784009-15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főigazgató,

székhely:
költségvetési számla száma , számlavezető:
adószám:
képviseli:
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről

a

ISSIMO Sportegyesület
székhely:
bankszámlaszám,
adószám :
képviseli:
mint

bérlő

1151 Budapest, Jolán utca 3.
120 10422-0 1243602-00100009 (Raiffeisen Bank Zrt.)
18112319-1-42
Lengyel Iván elnök

szám lavezető :

(a továbbiakban:

Bérlő)

között az alulírott napon és helyen az alábbi fe ltételek szerint:
E lőzmén yek :

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen: Felek) rögzítik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 427/2021 .(Xll. 7.) számú határozatával biztosította Bérlő számára a
jelen szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj
ellenében történő használatát. A bérleti szerzödést a Képviselő-testület a(z) /2022 . (1. .) ök. számú
határozatával jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik:
1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja, Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban fe ltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi időpontokban :
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Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban , napokon és időpontokban
jogosult kedvezményes bérleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abban , hogy
Bérlő - a vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételével
- köteles a hétköznapokra megállapított éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti díj
legalább 80 %-át Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlő tén yleges
használata ennél kevesebb . A 80%-ot meghaladó használat, illetve a Bérlemény hétvégén történő
igénybevétele tekintetében Bérlő a bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett órák száma alapján
fizeti meg Bérbeadó részére a jelen szerződésben foglaltak szerint.
3. Bérl ő a Bérlemény használatáért a következő bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni:
3.1 Vasgolyó Sportcentrum műfüves labdarúgópálya átalánydíjas világítással: 5.470
Ft/óra,
3.2 László Gyula Gimnázium és Általános Iskola műfüves labdarúgópálya: 2.520 Ft/óra.

2.

4. A bérleti díj magában fogla lja a Bérlemény használata sorá n:
4.1 a fe lme rülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiség/öltöz ő
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a B érlő sporteszközeinek, sportfelszereléseinek tárolására
alkalmas helyiség/terüleUtároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérl ő a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiségeUterületeUtárolót igényel, úgy Bérbeadó
saját hatáskörében - le hetőségei és a sportlétesítmény adottságainak figyelembevételével dönt erről. )
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tv. (ÁFA tv.) 86 . § (1) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6 . Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig megküldi a Bérlőnek a bérleti d íjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési ha táridővel. Bérlő
a bérleti díjat a Bérbeadó számlája alapján az esedékességen bel ül köteles megfizetni .
Bérlő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen sze rződés 32 .
pontjában megnevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tényleges
használati igényét. Amennyiben Bérlő a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem
küldi meg határidőre Bérbeadó részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott teljes használati i dőt biztosítja Bérlő részére és a bérleti d íj kiszámításánál
ténylegesen igénybe vett órának tekinti. Azokban az esetekben , amelyekben a Kulturális Bizottság
427/2021 . (XI 1. 7 .) számú határozatában a Bérlemény használati ideje nincs konkrét időponthoz
kötve, a tényleges használati időt Bérbeadó saját hatáskörében jogosult meghatározni.
8. Bérlő legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában leirtak
esetén) jogosult az igén yelt használati idöpont(ok) lemondására . Amennyiben Bérlő az igényelt
használat időpont(ok)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes)
bérleti díj megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.

7.

9. Amennyiben

Bérl ő

a Kulturális Bizottság 427/202 1. (Xll. 7.) számú határozatában megállapított
vagy i dőpo ntban kívánja a jelen szerződésben meghatározott
sportfelületeket igénybe venn i, Bérlő a megállapított idő pontok tó l eltérő használati id ő
vonatkozásában a Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetn i Bérbeadó részére.
időpo ntoktól eltérő időszakban ,

1O.A szerződés akkor sem alakul át határozatlan i dejű vé , ha a Bérlő a Bérleményt a fenti időta rtam
lejártát követően tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlő ez esetben a jelen
szerződés 1. pontjában szereplő táblázat szerinti piaci árnak megfelelő használati díjat köteles
fizetni Bérbeadó részére .
11 . Bérbeadó köteles a Bérlőnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani . Bérlő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény terü letén található - Bérbeadó által kijelölt - szociális
helyiséget (öltöző , WC , zuhanyzó) az igényelt használati idő kezdő id őpontja előtt hétköznap 30
perccel, hétvégén 60 perccel korábban, a jelen szerződés 15. pontja szerinti portanapló aláírását
követően jogosult használatba venni.
12. Bérlő köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati időt követő 30 percen belül
elhagyni és a helyiség kulcsát a portanapló aláírásával egy id őben a Bérbeadó helyszí nen
tartózkodó képvis elője részére átadni .
13. Bé rlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó és a tulajdonos ón kormányzat a Ku lturál is Bizottság
427/2021. (Xll.7.) számú határozatában a Bérlő részére megállapított használati időpontokban is
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kártérítési kötelezettség nélkül jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerülö
használati igényéről (személyesen, e-mailben vagy telefonon) köteles Bérlőt haladéktalanul
tájékoztatni.
14. Bérlő elfogadja és tudomásul veszi , hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap ( pótidőpont) biztosítására,
de amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban , úgy Bérlő a Bérleményt egy pótnapon (pótidőpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.
15.Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet
Bérlő a Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírni , és megjelölni a
résztvevők létszámát.
16. Bérlő tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó
által a portanaplóban rögzített Bérlő által ténylegesen igénybe vett használati időpontok után
számítandó bérleti díj megfizetésére.
17.Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján, a ténylegesen igénybe
vett órák figye lembevételével állítja ki.
18.Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
19. Bérlő jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi , hogy amennyiben a Bérbeadóval
szemben tartozása van , avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt
tartozása keletkezik, úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendeltetésszerű
használatra alkalmas. Bérlő tudomásul veszi , hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben lévő
közüzemi szolgáltatások közműszolgáltatónak fe lróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21.A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően , a jellegének megfelelő
sportfelszereléssel és sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni .
22. Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó előzetes hozzájárulása
nélkül semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23 . Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő
kizárólagosan felel azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben
jogszerű legyen , a vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bérlőnek a Bérlemény
használatával összefüggő tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott
károkért a Ptk. szerint helytállni köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzéséről , biztosításáról a Bérlő
feladata gondoskodni , azokért Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27 . Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részéről a Bérlemény, illetve a
Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítási, karbantartási
munkák elvégzését, és azt, hogy Bérbeadó az időjárástó l , illetve egyéb befolyásoló körülménytől
függően saját hatáskörében, indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná
nyilván ítani . A Bérlemény használatra alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően
(személyesen , e-mailben vagy telefonon) köteles haladéktalanul tájékoztatn i Bérlőt.
28. Bérlő tudomásul veszi , hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná
nyilvánítja, vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben
meghatározott időpontban biztosítani, Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve
másik sportfelületet biztosítani . Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára
alkalmas másik használati időpontban és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó
üzemeltetésében lévő - sportfelület használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által
felajánlott másik sportfelületet az alábbiak szerint jogosult használni:
28.1 Amennyiben Bérlő a Ku lturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott
sportfelületet veszi igénybe , de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó
határozatában és a jelen szerződésben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára
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biztosítan i, úgy Bérlő a használatért a jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti
meg Bérbeadó részére.
28.2 Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bé rlő elfogadja,
úgy Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg) rögzített és a
felajánlott sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó
részére, amelyik sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb
összegű .

29.Jelen szerződés kizárólag írásban szüntethető meg az alábbi módokon:
29.1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélkü li (rendes) felmondásáva l. Ez esetben a szerződés
megszűnésének napja a felmondás kézhezvételét követő hóna p utolsó napja.
29.3 Súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről különösen , ha:
29 .3. 1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számlán jelzett fizetési határidőig nem fizeti
meg ,
29.3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) alá írására
vonatkozó, jelen szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a
Bérleményt
rendeltetésellenesen
vagy
szerződésellenesen
használja,
tevékenysége nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó működésének rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy súlyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közm űhasználatot
észlel ,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi,
29.3.7 a Bérlemény a használat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkül átalakításokat végez.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha:
29.3.9
Bérlő írásbeli felszólítása ellenére kellékszavatossági, illetőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
29.3.10 Bérlő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény rende ltetésszerű használatát
akadályozza.
Rendkívüli felmondás esetén a felmondást nem kell e lőzetes felszólításnak megelőznie, ha a
kifogásolt magatartás olyan sú lyos, hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett fé ltől nem
lehet elvárni (pl. a jelen szerződés 29.3 pontjában foglaltak esetén). Ez esetben a fe lmondási
határidő nem lehet rövidebb a felmondás elküldésének időpontjától számított 15 napnál.
30 .A sze rződés megszűnése , illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlő a
Bérleményt saját ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles elhelyezési igény nélkül - elhagyni a szerződés megszűnése napján.
31.Az egyik fél álta l a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben , telefaxon
vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni . Az értesítésben foglaltak a
címzetthez való megérkezéssel válnak hatályossá.
32 .Jelen

szerződés

teljesítése

során

az

alábbi

személyek

jogosultak

nyilatkozattételre

(elérhetőséggel):

Bérbeadó képviseletében: Szim Dávid
Tel: 06-70/507-1215
E-mail: szim.david@gmkxv.hu
Bérlő képviseletében :
Lengyel Iván
Tel: 06- 20/569-5010
E-mail: ivan.lengyel@issimose.hu
33.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34.Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni .
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a
Bérbeadó székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.
Jelen szerződés előkész ítése és megkötése során a szerződés teljes ítéséhez szükséges
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személyes adatok az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.)
bekezdés b) pontja alapján kerülnek kezelésre.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest,

„

„„„.

„ ... .. . ...... ... " „ ... ".

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota ,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ
Bárkai Katalin

ISSIMO Sportegyesület

Főigazgató

Lengyel Iván
Elnök

Bérbeadó

Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

„

„

.„

„

„

„

„„ „

•••

„

„"

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ
Gazdasági Igazgató

A tulajdonos képviseletében a szerzödés megkötését Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Onkormányzat Képviselötestületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) őnkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintette/ - jóváhagyom:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

Ellenjegyzem :

dr. Fil ipsz Andrea
Jeg yz ő
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4. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy évi 1 m illió forintot meghalad ó rends zeres bérbeadáshoz
GAZDASÁGI MŰ KÖDTETÉS I KÖZPON T

1158 Budapest Ady Endre utca 31 -33.
Telefon: 06 1 8 15 1-700

amely létrejött egyrészröl
Budapest Fővá ros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ
székhely:
költségvetési számla száma, számlavezetö:
adószám:
képviseli:

1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
11784009-15792307 (OTP Ban k)
15792307-2-42
Bárkai Katalin föigazgató,

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészröl a
PalotaDance Sport Egyesület
2141 Csömör, Gárdonyi Géza utca 7.
11715007-20480198 (OTP Bank)
18647866-1-42
Kuptsulik Tamás elnök

székhely:
bankszámlaszám, számlavezetö:
adószám:
képviseli :

mint bérlö (a továbbiakban : Bérlö) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Elözmények:
Bérbeadó és Bérlö (a továbbiakban együttesen : Felek) rögzítik, hogy a Budapest Föváros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 428/2021 .(Xll.7.) számú határozatával biztosította Bérlö számára a
jelen szerzödés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj
ellenében történö használatát. A bérleti szerzödést a Képviselö-testület a(z) /2022. (1. .) ök. számú
határozatával jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerzödést kötik:
1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja, Bérlö sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévö - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban: Bérlemény) az alábbi idöpontokban:
Támoga t~s

Bérlet

Bérlemény

SportfolOlot huználat
Sport16t.esítmény

Neve, elme

Időta rtama

Sportfetolet

Leltha

·tói

·lg

7. lerem

2022.01 .03 2022.12.23

8·9. lerem

2022.01.03 2022.1213

117.lerom

2022.01.04 2022.1212

Szc5dllgot Hh

1151 Budap~L
Sz6dUget utca 24·30.

Évts
órasdm
Héttö, szerda,

Helfö, szerda.
p~ntek: 16ll·210l

Kedd. csOlórtók:

16J)·21(1)

MsliJA(A)

ull tJmogatás
kedvezm4· Osmge(R)
nyes

piaci

kedvnmé
nyn

plicl

688,5

2 500

660

1 721 250

454 410

1266840

688,5

2 750

660

1893375

45H 10

1438965

459

2 200

580

1 009800

266 220

HJ 580

használat Ideje
pénlek: 16J)·21 Dl

ÓRAWA(R)

KOzvotott
OnkormAny·

összosen: 4 624 425 1175040

3 449 385

2. Bérlö a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott id őszakban , napokon és idöpontokban
jogosult kedvezményes bérleti díj ellenében igénybe venn i. Felek megállapodnak abban , hogy
Bérlö - a vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatá rozott esetek kivételével
- köteles a hétköznapokra megállapított éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti díj
legalább 80 %-át Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlö tényleges
használata ennél kevesebb. A 80%-ot meghaladó használat, il letve a Bérlemény hétvégén történö

::ep::Xe::;:

'"'

igénybevétele tekin tetében Bérlö a bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett árak száma alapján
fizeti meg Bérbeadó részére a jelen szerzödésben foglaltak szerint.
3. Bérlö a Bérlemény használatáért a következö bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni :
3.1 Sződliget Ház 7. terem: 660 Ft/óra ,
3.2 Sződliget Ház 8-9. terem : 660 Ft/óra,
3. 3 Sződliget Ház 117. terem : 580 Ft/óra.
4. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény használata során :
4.1 a felmerülö közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociá lis helyiség/öltözö
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlö sporteszközeinek, sportfelszereléseinek tárolasára
alkalmas helyiség/terület/tároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérlö a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiséget/területet/tárolót igényel, úgy Bérbeadó
saját hatáskörében - lehetöségei és a sportlétesítmény adottságainak figyelembevételével dönt erröl.)
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlöt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .
tv. (ÁFA tv .) 86 . § (1) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6 . Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követö hónap 15.
napjáig megküldi a Bérlönek a bérleti díjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési határidövel. Bérlö
a bérleti díjat a Bérbeadó számlája alapján az esedékességen belül köteles megfizetni.
Bérlő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen szerzödés 32.
pontjában megnevezett kapcsolattartója részére a következö hónapra vonatkozó tényleges
használati igényét. Amennyiben Bérlö a következö hónapra vonatkozó használati igényét nem
küldi meg hataridöre Bérbeadó részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott teljes használati időt biztosítja Bérlö részére és a bérleti díj kiszámításánál
ténylegesen igénybe vett órának tekinti. Azokban az esetekben , amelyekben a Kulturális Bizottság
428/2021 . (XII. 7.) számú határozatában a Bérlemény használati ideje nincs konkrét idöponthoz
kötve, a tényleges használati idöt Bérbeadó saját hatáskörében jogosult meghatározn i.
8. Bérlö legfeljebb a használatot megelözö 7. napig (kivéve a jelen szerzödés 7. pontjában leírtak
esetén) jogosult az igényelt használati idöpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérlö az igényelt
használat idöpont(ok)at határidöben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes)
bérleti díj megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.

7.

9. Amennyiben Bérlö a Kulturális Bizottság 428/2021 . (Xll.7 .) számú határozatában megállapított
idöpontoktól eltérö idöszakban , vagy idöpontban kívánja a jelen szerzödésben meghatározott
sportfelületeket igénybe venni, Bérlő a megállapított idöpontoktól eltérö használati idö
vonatkozásában a Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére .
10 A szerzödés akkor sem alakul át határozatlan idejűvé, ha a Bérlö a Bérleményt a fenti idötartam
lejártát követöen tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlö ez esetben a jelen
szerzödés 1. pontjában szereplö táblázat szerinti piaci árnak megfelelö használati díjat köteles
fizetn i Bérbeadó részére.
11 . Bérbeadó köteles a Bérlönek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani. Bérlö
tudomásul veszi , hogy a Bérlemény területén található - Bérbeadó által kijelölt - szociális
helyiséget (öltözö , WC, zuhanyzó) az igényelt használati idö kezdö idöpontja elött hétköznap 30
perccel, hétvégén 60 perccel korábban , a jelen szerzödés 15. pontja szerinti portanapló aláírasát
követöen jogosult használatba venni.
12. Bérlö köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati időt követő 30 percen belül
elhagyni és a helyiség kulcsát a portanapló aláírásával egy időben a Bérbeadó helyszínen
tartózkodó képvíselöje részére átadni.
13. Bérlö tudomásul veszi, hogy Bérbeadó és a tulajdonos Önkormányzat a Kulturális Bizottság
428/2021. (XI I.7.) számú határozatában a Bérl ő részére megállapított használati idöpontokban is
kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerülő
használati igényéről (személyesen , e-mailben vagy telefonon) köteles Bérlöt haladéktalanul
tájékoztatni .
14. Bérlö elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap (pótidöpont) biztosítására ,
de amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
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időpontban , úgy Bérlő a Bérleményt egy pótnapon (pótidőpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.

15. Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet
Bérlő a Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírni , és megjelölni a
résztvevők létszámát.
16.Bérlő

tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó
által a portanaplóban rögzített Bérlő által ténylegesen igénybe vett használati időpontok után
szám ítandó bérleti díj megfizetésére.
17. Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján , a ténylegesen igénybe
vett órák figyelembevételével állítja ki.
18.Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
19. Bérlő jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval
szemben tartozása van, avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt
tartozása keletkezik, úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendeltetésszerű
használatra alkalmas. Bérlő tudomásul veszi , hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben lévő
közüzemi szolgáltatások közműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21 .A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően , a jellegének megfelelő
sportfelszereléssel és sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni.
22. Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó előzetes hozzájárulása
nélkül semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23. Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő
kizárólagosan felel azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben
jogszerű legyen, a vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bérlőnek a Bérlemény
használatával összefüggő tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott
károkért a Ptk. szerint helytállni köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzéséről , biztosításáról a Bérlő
feladata gondoskodni, azokért Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27 . Bérlő

kártalan ítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részéről a Bérlemény, illetve a
Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítási, karbantartási
munkák elvégzését, és azt, hogy Bérbeadó az időjárástól, illetve egyéb befolyásoló körülménytől
függően saját hatáskörében , indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná
nyilvánítani. A Bérlemény használatra alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően
(személyesen, e-mailben vagy telefonon) köteles haladéktalanul tájékoztatni Bérlőt.
28. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná
nyilvánítja, vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben
meghatározott időpontban biztosítani, Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve
másik sportfelületet biztosítani. Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára
alkalmas másik használati időpontban és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó
üzemeltetésében lévő - sportfelület használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által
felajánlott másik sportfelületet az alábbiak szerint jogosult használni:
28.1 Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott
sportfelületet veszi igénybe, de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó
határozatában és a jelen szerződésben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára
biztosítani, úgy Bérlő a használatért a jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti
meg Bérbeadó részére.
28 .2Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bérlő elfogadja ,
úgy Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg) rögzített és a
felajánlott sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó
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részére, amelyik sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb
összegű .

29.Jelen szerzödés kizárólag írásban

szüntethető

meg az alábbi módokon:

29.1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) felmondásával. Ez esetben a szerződés
megszűnésének napja a felmondás kézhezvételét követő hónap utolsó napja.
29.3 Súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél ind okolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről különösen , ha:
29.3.1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számlán jelzett fizetési határidő ig nem fizeti
meg ,
29.3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) aláí rására
vonatkozó, jelen szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a
Bérleményt rendeltetésellenesen
vagy
szerzödésellenesen
használja,
tevékenysége nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó működésének rendjét, nyugalmát zavarj a, illetve többször vagy súlyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és köz m űhasználatot
észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi ,
29.3.7 a Bérlemény a használat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el,
29 .3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkül átalakításokat végez.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha:
29 .3.9
Bérlő irásbeli felszólítása ellenére kellékszavatossági , illető leg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
29.3.10 Bérlő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény rendeltetésszerű használatát
akadályozza .
Rendkívüli felmondás esetén a felmondást nem kell előzetes felszólításnak mege lőznie , ha a
kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a szerzödés fenntartását a sérelmet szenvedett fé ltől nem
leh et elvárni (pl. a jelen szerződés 29 .3 pontjában fog laltak esetén) . Ez esetben a felmondási
határidő nem lehet rövidebb a felmondás elküldésének időpontjátó l számított 15 napnál.
30.A szerződés megszűnése, illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlő a
Bérleményt saját ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles elhelyezési igény nélkül - elhagyn i a szerződés megsz űn ése napján .
31.Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben , telefaxon
vagy e-mailen ) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni . Az értesítésben foglaltak a
címzetthez való megérkezéssel válnak hatályossá.
32 .Jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyek jogosultak nyilatkozattételre
(elérhetőséggel):

Bérbeadó képviseletében: Nepp László
Tel. : 06-70/698-5573
E-mail: nepp.laszlo@gmkxv.hu
Bérlő képviseletében :
Kuptsulik Tamás elnök
Tel: 06- 70/617-61 79
E-mail: kuptsulik.tamas.4 m@q mail.com
33 .A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesitmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34 .Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, ügy a Felek közös megegyezéssel a
Bérbeadó székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.
Jelen szerződés e lőkészítése és megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges
személyes adatok az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.)
bekezdés b) pontja alapján kerülnek kezelésre.
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, .... „

...

„ .. . ... ...... ... " „ ... ".

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ
Bárkai Katalin

PalotaDance
Sport Egyesület

Főigazgató

Kuptsulik Tamás
Elnök

Bérbeadó

Bérl ő

Pénzügyileg ellenjegyzem: ............. „ .... ...... . "

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ Gazdasági Igazgató
A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:
Ellenjegyzem :

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

dr. Filipsz Andrea
Jegyz ő
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5. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy évi 1 millió forintot meghaladó rendszeres bérbeadáshoz
GAZDASÁG I MŰKÖD TETÉ S I KÖZPONT

1158 Budapest Ady Endre utca 31-33.

Telefon: 06 1 8151-700
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XV. kerület
Működtetési Központ

Rákospalota, Pestújhely,

székhely:
költségvetési számla száma, számlavezető:
adószám:
képviseli:

Újpalota Önkormányzat Gazdasági

1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
11784009-15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főigazgató ,

mint bérbeadó (a továbbiakban : Bérbeadó)
más részről

a

Palota Sport Egyesület
székhely:
bankszám laszám, számlavezető:
adószám:
képviseli :
mint

bérlő

(a továbbiakban :

Bérlő)

1151 Budapest, Csobogós utca 2. 3/19.
10405004-50526867-56861007 (K&H Bank)
18904590-2-42
Tóthfalussy Balázs elnök

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények :

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen : Felek) rögzítik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 429/2021 .(Xll. 7.) számú határozatával biztos ította Bérlő számára a jelen
szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj ellenében
történő használatát. A bérleti szerződést a Képviselő-testü let a(z)
/2022 . (1. .) ök. számú határozatával
jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik:
1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja, Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi időpontokban :
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Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott idősza kban , napokon és időpontokban
jogosult kedvezményes bérleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő - a

-

vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételével - köteles a
hétköznapokra megállap itott éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti díj legalább 80 %-át
Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlő tényleges használata ennél kevesebb. A
80%-ot meghaladó használat, illetve a Bérlemény hétvégén történő igénybevétele tekintetében Bérlő a
bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett órák száma alapján fizeti meg Bérbeadó részére a jelen
szerződésben foglaltak szerint.
3. Bérlő a Bérlemény használatáért a következő bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni :
3.1 Szántóföld Sportcentrum műfüves labdarúgópálya átalánydíjas világítással: 6.900 Ft/óra,
3.2 Kossuth Lajos Általános Iskola műfüves labdarúgópálya: 2.520 Ft/óra.
4. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény használata során:
4.1 a felmerülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociál is helyiség/öltöző
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlő sporteszközeinek, sportfelszereléseinek tárolására
alkalmas helyiség/terü let/tároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérlő a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiséget/területet/tárolót igényel, úgy Bérbeadó saját
hatáskörében - lehetőségei és a sportlétesítmény adottságainak figyelembevételével - dönt erről. )
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
(ÁFA tv.) 86. § (1 ) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
megküldi a Bérlőnek a bérleti díjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési határidővel. Bérlő a bérleti díjat
a Bérbeadó számlája alapján az esedékességen belül köteles megfizetni .
7. Bérl ő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen szerződés 32 . pontjában
megnevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tényleges használati igényét.
Amennyiben Bér lő a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem küldi meg ha táridőre
Bérbeadó részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott teljes
használati időt biztos ítja Bérlő részére és a bérleti díj kiszám ításánál ténylegesen igénybe vett órának
tekinti. Azokban az esetekben , amelyekben a Ku lturális Bizottság 429/2021 . (XI1. 7.) számú határozatában
a Bérlemény használati ideje nincs konkrét időponthoz kötve , a tényleges használati időt Bérbeadó saját
hatáskörében jogosult meghatározn i.
8. Bérlő legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában leírtak esetén)
jogosult az igényelt használati időpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérlő az igényelt használat
időpont(ok)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes) bérleti díj
megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.
9. Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság 429/2021 . (Xll.7. ) számú határozatában megállapított
időpontoktól eltérő id őszakban , vagy időpontban kívánja a jelen szerződésben meghatározott
sportfelületeket igénybe venni , Bérlő a megállapított időpontoktó l elté rő használati idő vonatkozásában a
Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére.
akkor sem alakul át határozatlan idejűvé , ha a Bérlő a Bérleményt a fenti időtartam lejártát
tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlő ez esetben a jelen szerződés 1.
pontjában szereplő táblázat szerinti piaci árnak megfele lő használati díjat köteles fizetn i Bérbeadó
részére.
11 . Bérbeadó köteles a Bérlőnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény területén található - Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiséget
(öltöző , WC , zuhanyzó) az igényelt használati idő kezdő időpontja előtt hétköznap 30 perccel, hétvégén
60 perccel korábban , a jelen szerződés 15. pontja szerinti portanapló aláírását követően jogosult
használatba venni.
12. Bérlő köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati időt követő 30 percen belül
elhagyni és a helyiség kulcsát a portanapló alá írásával egy időben a Bérbeadó helyszínen tartózkodó
képviselője részére átadni.
13. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó és a tulajdonos Önkormányzat a Kulturális Bizottság 429/2021 .
(Xll.7.) számú határozatában a Bér lő részére megállapított használati időpontokban is kártérítési
kötelezettség nélkül jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felm erülő használati igényéről
(személyesen , e-mailben vag y telefonon) köteles Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni .
14. Bérl ő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap (pótidőpont) biztosítására, de

1O.A
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követően
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amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban , úgy Bérlő a Bérleményt egy pótnapon (pótidöpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.
15.Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet Bérlő a
Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles alá írni, és megjelölni a résztvevők
létszámát.
16. Bérlő tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó által a
portanaplóban rögzített Bérlő által tén ylegesen igénybe vett haszná lati időpontok után számítandó bérleti
díj megfizetésére.
17. Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján , a ténylegesen igénybe vett
órák figyelembevételével állítja ki.
18.Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat fizetésére köteles.
19. Bérlő jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi , hogy amennyiben a Bérbeadóval szemben
tartozása van, avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt tartozása keletkezik,
úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időta rtama alatt rendeltetésszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben lévő közüzemi
szolgáltatások közműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21 .A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően , a jellegének megfelelő sportfelszereléssel
és sporteszközökkel , az 1. pontban meghatározott célra jogosult használn i.
22. Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó e lőzetes hozzájárulása nélkül
semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23. Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő kizárólagosan felel
azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben jogszerű legyen, a
vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bérlőne k a Bérlemény használatával
összefüggő tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott károkért
a Ptk. szerint helytállni köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzéséről , biztos ításáról a Bérlő feladata
gondoskodni, azokért Bérbeadó anyagi fel elősséget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27.Bérlö kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részérő l a Bérlemény, illetve a Bérleménynek
helyet adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítás i, karbantartási munkák elvégzését,
és azt, hogy Bérbeadó az időjárástól , illetve egyéb befolyásoló körülménytől függően saját hatáskörében,
indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítan i. A Bérlemény használatra
alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően (személyesen, e-mailben vagy telefonon)
köteles haladéktalanul tájékoztatni Bérl őt.
28.Bérlö tudomásul veszi , hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítja,
vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben meghatározott
időpontban biztos ítani, Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve másik sportfelületet
biztosítani. Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó üzemeltetésében lévő - sportfelület
használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által felajánlott másik sportfelületet az alábbiak
szerint jogosult használ ni:
28.1 Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott sportfelü letet
veszi igénybe, de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában és a jelen
szerződésben meghatározott idöpont(ok)ban tudja számára biztosítani , úgy Bérlő a használatért a
jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti meg Bérbeadó részére.
28.2Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bérlő elfogadja, úgy
Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredeti leg) rögzített és a felajánlott
sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó részére, amelyik
sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb összegű .
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29.Jelen

szerződés

kizárólag írásban

szüntethető

meg az alábbi módokon:

29.1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) felmondásával. Ez esetben a szerződés megszűnésének
napja a felmondás kézhezvételét követő hónap utolsó napja.
29.3 Súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről különösen , ha :
29.3.1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállitott számlán jelzett fizetési határidőig nem fizeti meg,
29.3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) aláírására vonatkozó, jelen
szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a Bérleményt rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó működésének rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy súlyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közműhasználatot észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi,
29.3. 7 a Bérlemény a használat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkül átalak ításokat végez.
Sú lyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha:
Bérlő írásbeli
felszólítása
kötelezettségét nem teljesíti,
29.3.10 Bérlő írásbeli felszólítása
akadályozza .

29.3.9

ellenére

kellékszavatossági,

ellenére

a

Bérlemény

il letőleg

jogszavatossági

rendeltetésszerű

használatát

Rendkívüli felmondás esetén a felmondást nem kell e lőzetes felszólításnak megelőznie , ha a kifogásolt
magatartás olyan súlyos, hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett féltő l nem lehet elvárni (pl.
a jelen szerződés 29.3 pontjában foglaltak esetén). Ez esetben a felmondási határidő nem lehet rövidebb
a felmondás elküldésének időpontjától számított 15 napná l.
30.A szerződés megszűnése , illetve bármely módon törté nő megszüntetése esetén Bé rlő a Bérleményt saját
ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles - elhelyezési igény nélkül
- elhagyn i a szerződés megszűnése napján.
31 .Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben, telefaxon vagy emailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értes ítésben foglaltak a címzetthez való
megérkezéssel válnak hatályossá.
32.Jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyek jogosultak nyilatkozattételre (elérhetőségge l):
Bérbeadó képviseletében: Szim Dávid
Tel: 06-70/507-1215
E-mail: szim.david @gmkxv.hu
Bérlő képviseletében:
Tóthfalussy Balázs
Tel: 06- 20/364-9215
E-mail: palotasport@gmail. com
33 .A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34 .Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a Bérbeadó
székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat. Jelen szerződés
előkészítése és megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok az EU
2016/679. számú Altalános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján
kerülnek kezelésre.
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után , mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá
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Gazdasági Igazgató
A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. {IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

Ellenjegyzem:

dr. Filipsz Andrea
Jegyző
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6. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy é vi 1 millió forintot meghaladó re ndszeres b érbeadáshoz
11 58 Budapest Ady Endre utca 31-33.

GAZDASÁGI MŰKÖDT ETÉ SI KÖZPONT

Telefon: 06 1 8151-700
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Ön kormányzat Gazdasági Működtetési
Központ
székhely:
költségvetési számla száma,
adószám:
képviseli:

1158 Budapest, Ady Endre u. 31 -33.
11784009-15792307 (OTP Ban k)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főigazgató ,

számlavezető :

mint bérbeadó (a továbbiakban : Bérbeadó)
másrészről

a

Pestújhelyi Sport Club
1158 Budapest, Gergő utca 11 .
63200171-11 020349-00000000 (Pannon Takarékbank Zrt.)
18173792-1-42
Kapuszta Csaba elnök

székhely:
bankszámlaszám , számlavezető:
adószám :
képviseli:
mint bérlő (a továbbiakban :

Bé rlő)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmén yek:

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen: Felek) rögzítik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 430/2021 .(Xl l.7.) számú határozatával biztosította Bérlő számára a jelen
szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj ellenében
történő használatát. A bérleti szerződést a Képviselő-testület a(z)
/202 2. (1.
) ök. számú határozatával
jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik:
1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja, Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található sportfelületeket
(a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi időpontokban :
Bérlet

Bérlemény

Támogatás
Sportfelület használat

Sportlétesítmény

Neve, címe

Sportfelület

Leírása

ldötartama

·tói

·Íg

Éves
óraszám

használat ideje

péntek: 18"'-19~.
144
szerda:
1800-21 00
2022.01 .03 2022.0617
müfi'Nes
HéM!ge
Vasgolyó Sportcentrum
92
labdarúgópálya
(4 óra hetente)
1158 Budapest.
átalán)díjas
Hétfó. péntek: 18"'· 19~.
Vasgolyó utca 51 .
144
"11ágítással
szerda. 1800-21 00
2022.07.04 2022.12.16
HéM!ge
92
(4 óra hetente)

ÓRADÍJA(R)

Közvetett
önkormány·
zati támogatás
kedvozmé · összege (R)
nyes

ÉVES DÍJA (R)

piaci

kedvezmé
nyes

piaci

8 200

5 470

3 870 400

2 581 840

1288560

3 870 400

2 581 840

1 288 560

Hétfő .

472

összesen:

2.

Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban , napokon és időpontokban jogosult
kedvezményes bérleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abba n, hogy Bérlő - a vis major,
valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételével - köteles a hétköznapokra
megállapított éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti díj legalább 80 %-át Bérbeadó részére
megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlő tényleges használata ennél kevesebb. A 80%-ot meghaladó
használat, illetve a Bérlemény hétvégén történő igénybevétele tekintetében Bérlő a bérleti díjat a ténylegesen
igénybe vett órák száma alapján fizeti meg Bérbeadó részére a jelen szerződésben foglaltak szerint.

a Bérlemény használatáért a következő bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetn i:
3.1 Vasgolyó Sportcentrum műfüves labdarúgópálya átalánydíj as világ ítással : 5.470 FUóra
4. A bérleti dij magában foglalja a Bérlemény használata során:
4.1 a felm erülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiség/öltöző használatát;
3.

Bérlő

4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlő sporteszközeinek, sportfelszereléseinek tárolására alkalmas
helyiség/terüleVtároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérlő a sporteszközeinek, sportfelszereléseinek
tárolására alkalmas helyiségeVterületeVtárolót igényel, úgy Bérbeadó saját hatáskörében - lehetőségei
és a sportlétesítmény adottságainak figyelembevételével - dönt erről.)
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA
tv.) 86. § (1) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
megküldi a Bérlőnek a bérleti díjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési h atáridővel. Bérlő a bérleti díjat a
Bérbeadó számlája alapján az esedékességen belül köteles megfizetni.
7. Bérlő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen szerződés 32 . pontjában
megnevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tényleges használati igényét.
Amennyiben Bérlő a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem küldi meg határidőre Bérbeadó
részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott teljes használati időt
biztosítja Bérl ő részére és a bérleti díj kiszám ításánál ténylegesen igénybe vett órának tekinti. Azokban az
esetekben , amelyekben a Kulturális Bizottság 430/2021. (Xll .7.) számú határozatában a Bérlemény
használati ideje nincs konkrét időponthoz kötve, a tényleges használati időt Bérbeadó saját hatáskörében
jogosult meghatározni.
8. Bérlő legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában leírtak esetén)
jogosult az igényelt használati id őpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérlő az igényelt használat
időpont(o k)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes) bérleti díj
megfizetésére , ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.
9. Amennyiben

a Kulturális Bizottság 430/2021 . (X II. 7.) számú határozatában megállapított idő pontoktól
a jelen szerződésben meghatározott sportfelületeket igénybe
eltérő használati idő vonatkozásában a Bérbeadó által
meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére .
Bérlő

eltérő időszakban , vagy időpontban kívánja
ven ni , Bérlő a megállapított id őpontoktól

akkor sem alakul át határozatlan idejűvé , ha a Bérlő a Bérleményt a fenti időtartam lejártát
tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlő ez esetben a jelen szerződés 1.
pontjában szereplő táblázat szerinti piaci árnak megfelelő haszná lati díjat köteles fizetni Bérbeadó részére.

1O.A

szerződés

követően

11 . Bérbeadó köteles a Bérlőnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani. Bérlő tudomásul
veszi, hogy a Bérlemény területén található - Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiséget (öltöző , WC,
zuhanyzó) az igényelt használati idő kezdő időpontja e lőtt hétköznap 30 perccel, hétvégén 60 perccel
korábban , a jelen sze rződés 15. pontja szerinti portanapló aláírását követően jogosult használatba venni.
12. Bé rlő köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati időt követő 30 percen belül elhagyni és
a helyiség kulcsát a portanapló aláírásával egy időben a Bérbeadó helyszínen tartózkodó képviselője részére
átadni.
13. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó és a tulajdonos Önkormányzat a Ku lturális Bizottság 430/2021 .
(Xll .7.) számú határozatában a B érlő részére megállapított használati időpontokban is kártérítési
kötelezettség nélkül jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerülő használati igényéről
(személyesen, e-mail ben vagy telefonon) köteles Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni.
14. Bé rlő elfogadja és tudomásul veszi , hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a tulajdonos
Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap ( pótidőpont) biztosítására , de amennyiben a
Felek meg tudnak állapod ni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati id ő pontban , úgy Bérlő a
Bérleményt egy pótnapon (pótidőpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj megfizetése mellett jogosult használni.
15.Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra , perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet Bérlő a
Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírni , és megjelölni a résztvevők
létszámát.
16. Bérlő tudomásul veszi , hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó által a
portanaplóban rögzített Bérlő által ténylegesen igénybe vett használati időpontok után számítandó bérleti díj
megfizetésére.
17. Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján , a ténylegesen igénybe vett órák
figyelembevételével állítja ki.
18.Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári
késedelmi kamat fizetésére köteles .

Törvénykönyvrő l

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti

1 9 . Bérlő

jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szemben
tartozása van , avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt tartozása keletkezik, úgy
annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.

20.Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendelteté sszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben lévő közüzemi
szolgáltatások közmüszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
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21 .A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően , a jellegének megfelelő sportfelszereléssel és
sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni.
22. Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó e lőzetes hozzájárulása nélkül
semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23. Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő kizárólagosan felel
azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben jogszerű legyen , a vonatkozó
jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem fe lel a Bérlőnek a Bérlemény használatával összefüggő
tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a sportlétes ítményben
bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott károkért a Ptk. szerint helytá ll ni
köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzéséről, biztosításáról a Bérlő feladata
gondoskodni, azokért Bérbeadó anyagi felelős séget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27. Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részérő l a Bérlemény, illetve a Bérleménynek helyet
adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítási, karbantartási munkák elvégzését, és azt, hogy
Bérbeadó az id őjárástól , illetve egyéb befolyásoló körü l ménytől függően saját hatáskörében , indoklás nélkül
jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítani. A Bérlemény használatra alkalmatlanná
nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően (személyesen , e-mailben vagy telefonon) köteles haladéktalanul
tájékoztatn i Bérl őt.
28 . Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítja, vagy
bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben meghatározott idöpontba n
biztosítani , Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve másik sportfelületet biztosítani.
Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati időpontban
és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó üzemeltetésében lévő - sportfelület használatában, úgy
Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által felajánlott másik sportfelületet az alábbiak szerint jogosult
használn i:
28 .1 Amennyiben Bérlő a Ku lturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott sportfelületet veszi
igénybe , de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában és a jelen
szerződésben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára biztosítani, úgy Bérlő a használatért a
jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti meg Bérbeadó részére.
28.2 Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bérlő elfogadja, úgy Bérlő a
Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg ) rögzített és a felajánlott sportfelület közül
annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó részére, amelyik sportfelület bérleti
díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb összegű .
29.Jelen szerződés kizárólag írásban szüntethető meg az alábbi módokon:
29.1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) felmondásával. Ez esetben a szerződés megszűnésének napja
a felm ondás kézhezvételét követő hónap uto lsó napja.
29.3 Súlyos szerződésszegés esetén , a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről különösen, ha:
29.3.1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számlán jelzett fizetési határidőig nem fizeti meg ,
29 .3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) aláírására vonatkozó, jelen
szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a Bérleményt rendeltetésellenesen vagy szerződése l lenesen használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó működésének rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy súlyosan megsérti
Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közműhasználatot észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi,
29.3. 7 a Bérlemény a használat ideje alatt bárm ilyen módon állagsérelmet szenved el,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye nélkü l átalak ításokat végez.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha :
29.3.9
Bérlő
írásbe li felszólítása ellenére kellékszavatossági , i lletőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
29.3.10 Bérlő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény rende ltetésszerű használatát akadályozza.
Rendkívüli felm ondás esetén a felmondást nem kell e lőzetes fe lszólításnak
magatartás olyan súlyos, hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett

mege lőznie ,
fé ltől

ha a kifogásolt
nem lehet elvárni (pl. a
3/4

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Új palota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ

jelen szerződés 29.3 pontjában fogla ltak esetén). Ez esetben a felmon dási
fe lmondás elküldésének időpontjától számított 15 napnál.

határidő

nem lehet rövidebb a

30.A szerződés megszűnése , illetve bármely módon törté nő megszüntetése esetén Bérlő a Bérleményt saját
ingóságaitól kiürítve , rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles - elhelyezési igény nélkül elhagyni a szerződés megszűnése napján .
31.Az egyik fél álta l a másik fé lnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben, telefaxon vagy emailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak a címzetthez való
megérkezéssel válnak hatályossá.
32.Jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyek jogosultak nyilatkozattételre (elé rhetőségge l):
Bérbeadó képviseletében: Szim Dávid
Te!: 06-70/507-1215
E-mail: szim.david@qmkxv.hu
Bérlő képviseletében:
Kapuszta Csaba
Te!: 06-70/422-3616
E-mail: kapusztacsaba@qmailcom
33.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34. Felek a jelen szerződ ésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni . Amennyiben
a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a Bérbeadó székhelye szerint
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat. Jelen szerződés előkészítése és
megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok az EU 20 16/679 . számú Általános
Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján kerülnek kezelésre.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után , mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, „ „„„ . „„ . „ .. „ .... „" ,„ „".
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Bárkai Katalin

Pestújhelyi Sport Club

Főigazgató

Kapuszta Csaba
Elnök

Bérbeadó

Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem : „„ „ „. „„ „„ . „ . „ .„

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdaság i
Működtetési Központ

Gazdasági Igazgató
A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képvise/ötestületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

Ellenj egyzem :

dr. Filipsz Andrea
Jegyző
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7. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy évi 1 millió forintot meghaladó rendsze res b érbeadáshoz
1158 Budapest Ady Endre utca 31-33.

GAZDASÁGI MÚ KÖDTETESI KÖZPONT

Telefon: 06 1 8151-700

amely létrejött egyrészről
Főváros XV.
Központ

Budapest

kerület

Rákospalota, Pestújhely , Újpalota

Önkormányzat

Gazdasági

M ű ködtetés i

székhely:
költségvetési számla száma,
adószám :
képviseli:

számlavezető :

1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
11784009-15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főigazgató ,

mint bérbeadó (a továbbiakban : Bérbeadó)
másrészről

a

REAC Sportiskola Sportegyesület
székhely:
bankszámlaszám, számlavezető:
adószám:
képviseli:
mint

bérlő

(a továbbiakban :

B érlő)

1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
11715007-20425539 (OTP Bank)
18175749-1-42
Sági Ferenc elnök

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen : Felek) rögzítik, hogy a Budapest Fővá ros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 431 /2021 .(Xll .7.) számú határozatával biztos ította Bérlő számára a jelen
szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti dij ellenében
törté nő használatát. A bérleti szerződést a Képviselő-testület a(z)
/2022 . (1. .) ök. számú határozatával
jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik:
Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi időpontokban:

1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja,
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Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban , napokon és időpontokban
jogosult kedvezményes bérleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abban , hogy Bérlő - a
vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételével - köteles a
hétköznapokra megállapított éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti díj legalább 80 %-át
Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérl ő tényleges használata ennél kevesebb. A
80%-ot meghaladó használat, illetve a Bérlemény hétvégén történő igénybevétele tekintetében Bérlő a
bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett órák száma alapján fizeti meg Bérbeadó részére a jelen
szerződésben foglaltak szerint.
3. Bér lő a Bérlemény használatáért a következő bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni:

2.

3.1

Budai II. László Stadion

m űfüves

labdarúgópálya átalánydíjas világítássa l: 6.390 Ft/óra

salakos futópálya: 3.560 Ft/óra
darts terem : 450 Ft/óra
zöld sportterem : 1.220 Ft/óra
3.2 XV. Kerületi Tanuszoda 2 sáv: 8.340 Ft/óra ,

4. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény használata során:
4.1 a felmerülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiség/öltöző
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlő sporteszközeinek , sportfelszereléseinek tárolására
alkalmas helyiség/terület/tároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérlő a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiséget/területet/tárolót igényel , úgy Bérbeadó saját
hatáskörében - lehetőségei és a sportlétesítmény adottságainak figye lembevételével - dönt erről.)
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII. tv.
(ÁFA tv.) 86. § (1) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
megküldi a Bérlőnek a bérleti díjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési határidővel. Bérlő a bérleti díjat
a Bérbeadó számlája alapján az esedékességen belül köteles megfizetni.
7. Bérlő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen szerződés 32. pontjában
megnevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tén yleges használati igényét.
Amennyiben Bérlő a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem küldi meg határidőre
Bérbeadó részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott teljes
használati id őt biztosítja Bérlő részére és a bérleti díj kiszámításánál ténylegesen igénybe vett órának
tekinti. Azokban az esetekben , amelyekben a Kulturális Bizottság 431/2021 . (Xll.7.) számú határozatában
a Bérlemény használati ideje nincs konkrét időponthoz kötve, a tényleges használati id őt Bérbeadó saját
hatáskörében jogosult meghatározni.
Bérlő legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában leírtak esetén)
jogosult az igényelt használati időpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérlő az igényelt használat
időpont(ok)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes) bérleti díj
megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.
9. Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság 431 /202 1. (Xll.7.) számú határozatában megállapított
id őpontoktól e ltérő időszakban , vagy időpontban kívánja a jelen szerződésben meghatározott
sportfelületeket igénybe venni, Bérlő a megállapított időpontoktól eltérő használati id ő vonatkozásában a
Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére.

8.

akkor sem alakul át határozatlan idejűvé, ha a Bérlő a Bérleményt a fenti időtartam lejártát
tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. B érlő ez esetben a jelen szerződés 1.
pontjában szerep l ő táblázat szerinti piaci árnak megfelelő használati díjat köteles fizetni Bérbeadó
részére.
11 . Bérbeadó köteles a Bérlőnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény területén található - Bérbeadó álta l kijelölt - szociális helyiséget
(öltöző , WC , zuhanyzó) az igényelt használati idő kezdő időpontja előtt hétköznap 30 perccel, hétvégén
60 perccel korábban, a jelen szerződés 15. pontja szerinti portanapló aláírását követően jogosult
használatba venni.
12. Bérlő köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati időt követő 30 percen belül
elhagyni és a helyiség ku lcsát a portanapló aláírásával egy időben a Bérbeadó helyszínen tartózkodó
k épviselője részére átadni.

1O.A

szerződés

követően

13. Bé rlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó és a tulajdonos Önkormányzat a Kulturális Bizottság 431 /2021 .
(Xll.7.) számú határozatában a Bérlő részére megállapított használati időpontokban is kártérítési
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kötelezettség nélkül jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerülő használati igényéről
(személyesen , e-mailben vagy telefonon) köteles Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni .
14. Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap (pótidőpont) biztosítására, de
amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban , úgy Bérlő a Bérleményt egy pótnapon (pótidőpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.
15. Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap , óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet Bérl ő a
Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírni , és megjelölni a résztvevők
létszámát.
16. Bérlő

tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó által a
portanaplóban rögzített Bérlő által ténylegesen igénybe vett használati időpontok után szám ítandó bérleti
díj megfizetésére.
17. Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a porta napló alapján , a ténylegesen igénybe vett
órák figyelembevételével állítja ki.
18. Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári
késedelmi kamat fizetésére köteles.

Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V . törvény (Ptk.) szerinti

19. Bérlő jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi , hogy amennyiben a Bérbeadóval szemben
tartozása van , avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt tartozása keletkezik,
úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20. Bérbeadó szavatolja , hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendeltetésszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben lévő közüzemi
szolgáltatások közműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21.A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően , a jellegének
és sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni.
22. Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó
semmilyen felszerelést. eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.

megfelelő

előzetes

sportfelszereléssel

hozzájárulása nélkül

23. Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő kizárólagosan felel
azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben jogszerű legyen, a
vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bérlőnek a Bérlemény használatával
összefüggő tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott károkért
a Ptk. szerint helytállni köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzéséről , biztosításáról a Bérlő feladata
gondoskodni, azokért Bérbeadó anyagi fel elősséget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi , hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27. Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles tűrn i a Bérbeadó részéről a Bérlemény , illetve a Bérleménynek
helyet adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítási, karbantartási munkák elvégzését,
és azt, hogy Bérbeadó az időjárástól , illetve egyéb befolyásoló körülménytől függően saját hatáskörében ,
indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítani. A Bérlemény használatra
alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően (személyesen, e-mailben vagy telefonon)
köteles haladéktalanul tájékoztatni Bérlőt.
28. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítja,
vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben meghatározott
időpontban biztosítani, Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve másik sportfelületet
biztosítani. Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó üzemeltetésében lévő - sportfelület
használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által felajánlott másik sportfelületet az alábbiak
szerint jogosult használni:
28.1 Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott sportfelületet
veszi igénybe, de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában és a jelen
szerződésben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára biztosítani, úgy Bérlő a használatért a
jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti meg Bérbeadó részére.
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28.1 Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet aján l fel és azt Bérlő elfogadja, úgy
Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg) rögzített és a felajánlott
sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó részére, amelyik
sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb összegü.
29.Jelen szerződés kizárólag írásban szüntethető meg az alábbi módokon:
29.1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben fog laltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) felmondásával. Ez esetben a szerződés megszűnésének
napja a fe lmondás kézhezvételét követő hónap utolsó napja.
29.3 Súlyos szerződésszegés esetén , a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek min ősül Bérlő részéről különösen , ha:
29 .3.1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számlán jelzett fizetési határidőig nem fizeti meg,
29 .3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) aláírására vonatkozó , jelen
szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a Bérleményt rendeltetésellenesen vagy szerződése l lenesen használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó működésének rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy súlyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közműhaszná latot észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi,
29.3.7 a Bérlemény a használat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el ,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkül átalakításokat végez.
Súlyos szerződésszegésnek m inősül Bérbeadó részéről , ha:
29.3.9
Bérlő írásbeli felszólítása ellenére kellékszavatossági , illetőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
29.3.10 Bérl ő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény rende ltetésszerű használatát
akadályozza.
Rendkívüli felmondás esetén a felmondást nem kell előzetes felszólításnak mege lőznie , ha a kifogásolt
magatartás olyan súlyos , hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett fél től nem lehet elvárni (pl.
a jelen szerződés 29.3 pontjában fog laltak esetén). Ez esetben a felmondási határidő nem lehet rövidebb
a felmondás elküldésének idő pontjától számított 15 napnál.
30.A szerződés megszűnése , illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlő a Bérleményt saját
ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles - elhelyezési igény nélkül
- elhagyni a szerződés megszűnése napján.
31.Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben, telefaxon vagy emailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben fogla ltak a címzetthez való
megérkezéssel válnak hatályossá.
32 .Jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyek jogosultak nyilatkozattételre (elérhetőséggel) :
Bérbeadó képviseletében: Szim Dávid
Tel: 06-70/507-1215
E-mail: szim.david @gmkxv.hu
Bérlő

képviseletében :

Sági Ferenc
Tel: 06- 30/21 1-1921
E-mail: ferencsaqi@freemail.hu
33.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34. Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a Bérbeadó
székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat. Jelen szerződés
előkészítése és megkötése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok az EU
2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján
kerülnek kezelésre.
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megeg yezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, ...... ... „ ... .. . ...... ... " „ ... ".

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Müködtetési Központ

Bárkai Katalin
Főigazgató

Bérbeadó

REAC SISE
Sportegyesület

Sági Ferenc
Elnök
Bérló

Pénzügyileg ellenjegyzem: ............. •.. ......... "

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Müködtetési Központ Gazdaság i Igazgató

A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:

Ellenjegyzem:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

dr. Filipsz Andrea
Jegyző
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8. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy évi 1 millió forintot m e ghaladó rendszeres b érbeadáshoz
GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉS I KÖZPONT

1158 Budapest Ady Endre utc a 31-33.

Telefon: 06 1 815 1-700
amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XV.
Működtetési Központ

kerület

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

székhely:
költségvetési számla száma, számlavezető :
adószám:
képviseli :

Önkormányzat Gazdasági

1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33 .
11784009-15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főigazgató,

mint bérbeadó (a továbbiakban : Bérbeadó)
másrészről a
REAC Sport Kft.
székhely:
cg. szám:
adószám :
képviseli:

mint

bérlő

1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
01-09-6865391
11751102-2-42
Forgács Tamás ügyvezető

(a továbbiakban :

Bérlő)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint
El őzmények :

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen: Felek) rögzítik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 432/2021 .(Xll . 7.) számú határozatával biztos itotta Bérlő számára a jelen
szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj ellenében
történő használatát. A bérleti szerződést a Képviselő-testü let a(z)
/2022 _ (1. .) ök. számú határozatáva l
jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik:
Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi id őpontokban:

1. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérbe adja,
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2 . Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban , napokon és időpo ntokban
jogosult kedvezményes bé rleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlö - a
vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételéve l - köteles a
hétköznapokra megállapított éves óraszám alapján szám ított kedvezményes bérleti díj legalább 80 %-át
Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlö tényleges használata ennél kevesebb.
A 80%-ot meghaladó használat, illetve a Bérlemény hétvégén törté nő igénybevétele tekintetében Bérlö a
bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett órák száma alapján fizeti meg Bérbeadó részére a jelen
szerződésben foglaltak szerint.
3. Bérlö a Bérlemény használatáért a
3. 1

Szántóföld Sportcentrum

követ kező

műfü ves

bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni:

labdarúgópálya: 6.710 Ft/ó ra ,

műfüves labdarúgópálya átalánydíjas világítássa l: 6.900 Ft/óra,

3. 2

Buda i II. Lászl ó Stadio n füves labdarúg ó pálya áta lánydíjas világítás sal : 15. 050 Ft/óra,
füves labdarúgópálya:13.970 Ft/óra .

4. A bérleti díj magában fog lalja a Bérlemény használata során:
4.1 a felmerülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó által kijelölt - szociális helyisé g/öltöző
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlö sporteszközeinek, sportfelszereléseinek tárolására
alkalmas helyiség/terüleUtároló igénybevételét. (Amennyiben a Bérlö a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiségeUterületeUtárolót igényel, úgy Bérbeadó saját
hatáskörében - lehetőségei és a sportlétes ítmény adottságainak figyelembevételével - dönt erröl. )
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlöt, hogy a bérleti díj az általános forgalm i adóról szóló 2007. évi CXXVII . tv.
(ÁFA tv.) 86 . § (1 ) bekezdés 1) pontja alapján mentes az adó alól.
6. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követö hónap 15. napjáig
megk üld i a Bérlő nek a bérleti díjra vonatkozó szám láját 15 napos fizetési h atáridővel. Bérlö a bérleti díjat
a Bérbeadó számlája alapján az esedékességen belül köteles megfizetni.
7. Bérlö mi nden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen sze rződés 32 . pontjában
meg nevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tényleges használati igényét
Amennyiben Bérlö a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem küldi meg határidőre
Bérbeadó részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződ és 1. pontjában meghatározott teljes
használati i d őt biztositja Bérlö részére és a bérleti díj kiszámításánál ténylegesen igénybe vett órának
tekinti. Azokban az esetekben, amelyekben a Kulturális Bizottság 432/2021 . (Xl l. 7.) számú határozatában
a Bérlemény használati ideje nincs konkrét időponthoz kötve, a tényleges használati idöt Bérbeadó saját
hatáskörében jogosult meghatározni.
8. Bérlö legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában leírtak esetén)
jogosult az igényelt használati időpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérlő az igényelt használat
idöpont(ok)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes) bérleti díj
megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.
9. Amennyiben Bérlö a Kulturális Bizottság 432/2021 . (Xll .7.) számú határozatában megállapított
idő pontoktól eltérő időszakban , vagy időpontban kívánja a jelen szerződésben meghatározott
sportfelületeket igénybe venni, Bérlö a megállapított időpontoktól e ltérő használati idö vonatkozásában a
Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére.
10. A szerződés akkor sem alakul át határozatlan idejűvé , ha a Bérlö a Bérleményt a fenti időta rta m lejártát
követően tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlö ez esetben a jelen szerződés 1.
pontjában szereplő táblázat szeri nti piaci árnak megfelelő használati díjat köteles fizetni Bérbeadó
részére.
11 . Bérbeadó köteles a Bér l őnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztositani. Bér l ő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény területén található - Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiséget
(öltöző, WC , zuhanyzó) az igényelt használati idö kezdő időpontja elött hétköznap 30 perccel, hétvégén
60 perccel korábban , a jelen szerződés 15. pontja szerinti portanapló alá írását követően jogosult
használatba ven ni.
12. Bérlö köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a használati idő t követö 30 percen belül
elhagyni és a helyiség kulcsát a portanapló aláírásával egy időbe n a Bérbead ó helyszínen tartózkodó
képviselője részére átadn i.
13. Bérlő tudomásu l veszi, hogy Bérbeadó és a tu lajdonos Önkormányzat a Kulturális Bizottság 432/2021 .
(Xll.7.) számú határozatában a Bérlő részére megállapított használati id ő pontok ban is kártérítési
kötelezettség nélkü l jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerülő használati igényéről
(személyesen, e-mailben vagy telefonon) köteles Bérlöt haladéktalanul tájékoztatni.
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14. Bérlő

elfogadja és tudomásul veszi , hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap (pótidőpont) biztosítására, de
amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban , úgy Bérlő a Bérleményt egy pótnapon (pótidőpontban) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.
15.Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet Bérlő a
Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírni, és megjelölni a résztvevők
létszámát.
16 . Bérlő tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó által a
portanaplóban rögzített Bérlő által ténylegesen igénybe vett használati időpontok után szám ítandó bérleti
díj megfizetésére.
17. Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján, a ténylegesen igénybe vett
órák figyelembevételével állítja ki.
18.Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat fizetésére köteles.
19. Bérlő jelen Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szemben
tartozása van, avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt tartozása keletkezik,
úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20.Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt rendeltetésszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben l évő közüzemi
szolgáltatások kőzműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21 .A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően , a jellegének megfe lelő sportfelszereléssel
és sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni.
22 . Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények területén a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül
semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23 . Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő kizárólagosan felel
azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben jogszerű legyen , a
vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bérlőnek a Bérlemény használatával
összefüggő tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bé rlő a Bérbeadónak okozott károkért
a Ptk. szerint helytállni köteles.
25.A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzéséről , biztosításáról a Bérl ő feladata
gondoskodni , azokért Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal.
26. Bérlő tudomásul veszi , hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27. Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles türni a Bérbeadó részéről a Bérlemény, illetve a Bérleménynek
helyet adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítási, karbantartási munkák elvégzését,
és azt, hogy Bérbeadó az időjárástól , illetve egyéb befolyásoló körülménytől függően saját hatáskörében,
indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítani. A Bérlemény használatra
alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően (személyesen, e-mailben vagy telefonon)
köteles haladéktalanul tájékoztatni Bérlőt.
28 . Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítja,
vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben meghatározott
időpontban biztosítani, Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve másik sportfelületet
biztosítani. Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontban és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó üzemeltetésében lévő - sportfelület
használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által felajánlott másik sportfelületet az alábbiak
szerint jogosult használni:
28.1 Amennyiben Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott sportfelületet
veszi igénybe, de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában és a jelen
szerződésben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára biztos ítan i, úgy Bérlő a haszná latért a
jelen szerződés 3. pontja szerinti bérleti díjat fizeti meg Bérbeadó részére.
28.2 Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bérlő elfogadja, úgy
Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg) rögzített és a felajánlott
sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó részére, amelyik
sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb összegű .

3/5
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ

29 .Jelen

szerződés

kizárólag írásban

szüntethető

meg az alábbi módokon :

29 .1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) fe lmondásával. Ez esetben a szerződ és megszű nés ének
napja a felmondás kézhezvételét követő hónap utolsó napja.
29 .3 Súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos

szerződésszegésnek m i nősül Bérlő részéről

különösen , ha:

29.3 .1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számlán jelzett fizetési határidőig nem fizeti meg,
29.3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelen léti ív (portanapló) aláírására vonatkozó , jelen
szerződésben rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29.3.3 a Bérleményt rendeltetésellenesen vagy szerződéselle nese n használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29.3.4 a Bérbeadó működéséne k rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy súlyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közműhasználatot észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi ,
29.3.7 a Bérlemény a használat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el ,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkü l átalakításokat végez.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha:
29.3.9
Bérl ő
írásbeli felszólítása ellenére kellékszavatossági, illetőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti,
29.3.1O Bérlő írásbeli fe lszólítása ellenére a Bérlemény rende ltetésszerű használatát
akadályozza.
Rendkívüli felmondás esetén a felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie , ha a kifogáso lt
magatartás olyan súlyos, hogy a szerződés fenntartását a sérelmet szenvedett fé ltől nem lehet elvárni (pl.
a jelen szerződés 29 .3 pontjában foglaltak esetén). Ez esetben a felmondási határidő nem lehet rövidebb
a felmondás elkü ldésének időpontjától számított 15 napnál.
30.A szerződés megszűnése , illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bé rlő a Bérleményt saját
ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles - elhelyezés i igény nélkül
- elhagyni a szerződés megszűnése napján.
31 .Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben , telefaxon vagy emailen) kell megkü lden i és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben fog laltak a címzetthez való
megérkezéssel válnak hatályossá.
32.Jelen szerződés teljes ítése során az alábbi személyek jogosultak nyilatkozattételre (elérhetőséggel) :
Bérbeadó képviseletében : Szim Dávid
Tel: 06-70/507-12 15
E-mail: szim.david@gm kxv.hu
Bérlő

képviseletében:

Forgács Tamás
T el: 06-70/383-0444
E-mail: forgacs.tamas@jarmu rt.hu; info@jarmurt.hu

33.A sze rződés ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétes ítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34 .Felek a jelen szerződésből fakad ó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a Bérbeadó
székhelye szerint hatáskörrel re ndelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat. Jelen szerződés
e lőkészítése és megkötése során a szerz ődés teljes ítéséhez szükséges személyes adatok az EU
2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján
kerülnek kezelésre.
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, ......... „ ........... .... " „ ... ".

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ

Bárkai Katalin

REAC Sport Kft.

Főigazgató

Forgács Tamás
Elnök

Bérbeadó

Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem: ............. „ ........... "
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ

Gazdasági Igazgató

A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Onkormányzat Képviselő
testületének az Onkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:

Ellenjegyzem:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

dr. Filipsz And rea
J egyző
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9. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
5 évet vagy évi 1 millió forintot meghaladó rendszeres b érbeadáshoz
GAZDASÁGI M Ű KÖDTETÉ S I KÖZPO NT

1158 Budapest Ady Endre utca 31 -33.
Telefon: 06 l 8 15 1-700

amely létrejött egyrészről
Budapest Fővá ros XV. kerület
M ű ködtetési Központ

Rá kospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

székhely:
költségvetési számla száma, számlavezető:
adószám:
képviseli:

11 58 Budapest, Ady End re u. 31-33.
11 784009-15792307 (OTP Bank)
15792307-2-42
Bárkai Katalin főig azgató ,

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
m ás részrő l a
Testvériség -Újpalota SE
székhely:
ban kszámlaszám, szám lavezető :
adószám:
képviseli:
mint

bér lő

Gazdasági

1154 Budapest, Szerencs utca 192.
11 704007-22033840 (OTP Bank)
19807049-2-41
Illés József elnök

(a továbbiakban : Bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
E lőzmé n yek:

Bérbeadó és B érlő (a továbbiakban együttesen: Felek) rögzítik, hogy a Budapest Fővá ros XV. Kerület
Önkormányzat Kulturális Bizottság 433/2021.(Xll.7. ) számú határozatával biztosította Bé rlő számára a jelen
szerződés szerinti sportlétesítmények területén található sportfelületek kedvezményes bérleti díj ellenében
történ ő haszná latát. A bérleti szerződ ést a Képv ise l ő-testü let a(z)
/2022 . (1. .) ök. számú határozatával
jóváhagyta. Fentiek alapján Felek az alábbi szerződ ést kötik:
1. Felek megállapod nak, hogy Bérbeadó bérbe adja, Bérlő sportolás céljából bérbe veszi a Bérbeadó
kezelésében lévő - az alábbi táblázatban feltüntetett - sportlétesítmények területén található
sportfelületeket (a továbbiakban : Bérlemény) az alábbi id őpontokban :
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2. Bérl ő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban , napokon és id őpontokban
jogosult kedvezmén yes bérleti díj ellenében igénybe venni. Felek megállapodnak abban , hogy Bérlő - a
vis major, valamint jelen szerződés 13. és 27. pontjában meghatározott esetek kivételével - köteles a
hétköznapokra megállapított éves óraszám alapján számított kedvezményes bérleti d íj legalább 80 %-át
Bérbeadó részére megfizetni abban az esetben is, ha a Bérlő tényleges használata ennél kevesebb. A
80%-ot meghaladó használat, illetve a Bérlemény hétvégén történő igénybevétele tekin tetében Bérlő a
bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett órá k száma alapján fizeti meg Bérbeadó részére a jelen
szerződésben fog laltak szerint.
3.

Bérlő

a Bérlemény használatáért a következő bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni :
3.1 Vasgolyó Sportcentrum műfüves labdarúgópálya átalánydíjas világítással: 5.470 Ft/óra

3.2 Budai II. László Stadion

műfüves

3.3 Szántóföld Sportcentrum

labdarúgópálya átalánydíjas világítással : 6.390 Ft/óra

műfüves

labdarúgópálya átafánydijas világítással: 6.900 Ft/óra

3.4 László Gyufa Gimnázium és Általános Iskola műfüves fabdarúgópáfya:2.520 Ft/óra
3.5 Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium műfüves fabdarúgópáfy a: 2.520 Ft/óra
3.6 Hartyán Általános Iskola műfüves fabdarúgópáfya:2.520 Ft/óra
4 . A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény használata során :
4. 1 a felmerülő közüzemi szolgáltatások költségeit;
4.2 a sportlétesítmény területén található - a Bérbeadó álta l kijelölt - szociális helyiség/öltöző
használatát;
4.3 Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérlő sporteszközeinek, sportfelszerelései nek tárolására
alkalmas helyiség/terület/tároló igénybevételét. (Amennyi ben a Bé rlő a sporteszközeinek,
sportfelszereléseinek tárolására alkalmas helyiséget/területet/tárolót igényel, úgy Bérbeadó saját
hatáskörében - lehetőségei és a sportlétesítmény adottságainak figyelembevételével - dönt erről.)
5. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
(ÁFA tv.) 86. § (1) bekezdés 1) pontja alapj án mentes az adó alól.
6. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenléti ív alapján a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
megküldi a Bérlőnek a bérleti díjra vonatkozó számláját 15 napos fizetési határi dővel. Bérlő a bérleti d íjat
a Bérbeadó számlája ala pján az esedékességen belül köteles megfizetni.
7.

Bér lő minden hónap 15. napjáig köteles e-mailben megküldeni Bérbeadó jelen sze rz ődés 32. pontjában
megnevezett kapcsolattartója részére a következő hónapra vonatkozó tényleg es használati igényét.
Amennyiben Bérlő a következő hónapra vonatkozó használati igényét nem küldi meg hatá ridő re
Bérbeadó részére, Bérbeadó az adott hónapra a jelen szerződés 1. pon tjában meghatározott teljes
használati időt biztosítja Bé rlő részére és a bérleti díj kiszámításánál ténylegesen igénybe vett órának
tekinti. Azokban az esetekben , amelyekben a Kulturális Bizottság 433/2021 . (Xll.7.) számú határozatában
a Bérlemény használati ideje nincs konkrét időponthoz kötve , a tényleges használati időt Bérbeadó saját
hatáskörében jogosult meghatározni .

8. Bérlő legfeljebb a használatot megelőző 7. napig (kivéve a jelen szerződés 7. pontjában le írtak esetén)
jogosult az igényelt használati idöpont(ok) lemondására. Amennyiben Bérl ő az igényelt használat
időpont(ok)at határidőben nem mondta le, akkor is köteles a vonatkozó (kedvezményes) bérleti díj
megfizetésére, ha a sportfelületet ténylegesen nem használta.
9. Amennyiben

Bérlő

a Kulturális

időpontoktól

e ltérő

időszakban ,

Bizottság 433/2021 . (XII. 7.) számú határozatában megállapított
vagy id őpontban kívánja a jelen sze r ződésben meghatározott
sportf elületeket igénybe venni , Bérlő a megállapított id őpontoktól eltérő használati idő vonatkozásában a
Bérbeadó által meghatározott, piaci árat köteles megfizetni Bérbeadó részére.

10.A szerződés akkor sem alakul át határozatlan idejűvé , ha a Bé rlő a Bérleményt a fe nti időtartam lejártát
követően tovább használja és az ellen a Bérbeadó nem tiltakozik. Bérlő ez esetben a jelen sze rződés 1.
pontjába n szereplő táblázat szerinti piaci árnak megfelelő használati díjat köteles fizetn i Bérbeadó
részére.
11 . Bérbeadó köteles a Bérlőnek a Bérleménybe való bejutást és annak használatát biztosítani. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a Bérlemény területén ta lálható - Bérbeadó által kijelölt - szociális helyiséget
(öltöző , WC, zuhanyzó) az igényelt használati idő kezdő időpontja előtt hétköznap 30 perccel , hétvégén
60 perccel korábban, a jelen szerződés 15. pontja szerinti portanapló aláírását követően jogosult
használatba venni.
12. Bérlő köteles a Bérbeadó által kijelölt szociális helyiséget a haszná lati időt követő 30 percen belül
elhagyni és a helyiség kulcsát a portanapló aláírásával egy időben a Bérbeadó helyszínen tartózkodó
képviselője ré szére átadn i.
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13. Bérlő tudomásul veszi , hogy Bérbeadó és a tulajdonos Önkormányzat a Kulturális Bizottság 433/2021.
(Xll.7.) számú határozatában a Bérlő részére megállapított használati i dőpontokba n is kártérítési
kötelezettség nélkül jogosult Bérlemény eseti használatára. Bérbeadó a felmerü lő használati igényéről
(személyesen, e-mailben vagy telefonon) köteles Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni.
1 4 . Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bérlemény használatára vonatkozó Bérbeadói vagy a
tulajdonos Önkormányzati igény esetén Bérbeadó nem köteles pótnap (pótidőpont) biztosítására, de
amennyiben a Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
idő pontban , úgy Bérlő a Bérleményt egy pótnapon ( pótidőpontba n) a 3. pont szerinti bérleti díj
megfizetése mellett jogosult használni.
15.Bérbeadó a Bérlemény használatáról - nap, óra, perc megjelölésével - portanaplót vezet, amelyet Bérlő a
Bérlemény használatának megkezdésekor és befejezésekor köteles aláírn i, és megjelölni a résztvevők
létszámát.
16. Bérlő tudomásul veszi, hogy a portanapló aláírásának elmulasztása esetén is köteles a Bérbeadó által a
portanaplóban rögzített Bérlő által ténylegesen igénybe vett használati időpontok után számítandó bérleti
díj megfizetésére.
17.Bérbeadó a jelen szerződés 6. pontja szerinti számlát a portanapló alapján, a ténylegesen igénybe vett
órák figyelembevételével állítja ki.
18.Késedelmes fizetés esetén Bérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat fizetésére köteles.
19. Bérlő jelen Bérleti Szerződés aláírásáva l tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szemben
tartozása van, avagy a bérleti jogviszonyból eredően annak időtartama alatt lejárt tartozása keletkezik,
úgy annak kiegyenlítéséig a Bérlemény használatára nem jogosult.
20.Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény a bérlet teljes időtartama alatt re nde ltetésszerű használatra
alkalmas. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem szavatol a Bérleményben l évő közüzemi
szolgáltatások közműszolgáltatónak felróható üzemzavaráért, üzemkimaradásért.
21 .A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésének meg fele lőe n , a jel legének megfelelő sportfelszereléssel
és sporteszközökkel, az 1. pontban meghatározott célra jogosult használni.
22 . Bérlő az 1. pontban megjelölt sportlétesítmények terü letén a Bérbeadó előzetes hozzájáru lása nélkül
semmilyen felszerelést, eszközt, egyéb tárgyat nem tárolhat.
23. Bérlő köteles betartani a Bérleménynek helyet adó sportlétesítmény házirendjét. Bérlő kizárólagosan felel
azért, hogy a Bérlemény használata során tevékenysége minden tekintetben jogszerű legyen, a
vonatkozó jogszabályokat betartsa. Bérbeadó nem felel a Bérlőnek a Bérlemény használatával
összefüggő tevékenységéért, annak következményeiért.
24. Bérlő a Bérlemény használata során teljes felelősséggel tartozik a Bérleményben és a
sportlétesítményben bekövetkezett anyagi és személyi károkért. A Bérlő a Bérbeadónak okozott károkért
a Ptk. szerint helytállni köteles.
25 .A Bérleménybe bevitt, illetve ott elhelyezett vagyontárgyak őrzésé rő l , biztos ításáról a Bérlő feladata
gondoskodni , azokért Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal.
26 . Bérlő tudomásu l veszi, hogy Bérbeadó semmilyen esetben sem járul hozzá a Bérlemény albérletbe
adásához.
27 . Bérlő kártalanítási igény nélkü l köteles tűrni a Bérbeadó részé ről a Bérlemény, illetve a Bérleménynek
helyet adó sportlétesítmény területén történő eseti és tartós felújítási, karbantartási munkák elvégzését,
és azt, hogy Bérbeadó az időjárástól , illetve egyéb befolyásoló körü l ménytől függően saját hatáskörében,
indoklás nélkül jogosult a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítani. A Bérlemény használatra
alkalmatlanná nyilvánításáról Bérbeadó a döntést követően (személyesen , e-mailben vagy telefonon)
köteles haladéktalanul tájékoztatni Bérlőt.
28. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó a Bérleményt használatra alkalmatlanná nyilvánítja,
vagy bármilyen más okból kifolyólag nem tudja Bérlő részére a jelen szerződésben meghatározott
időpontban biztosítani, Bérbeadó nem köteles Bérlő részére csere időpontot, illetve másik sportfelületet
biztosíta ni. Amennyiben Felek meg tudnak állapodni egy mindkét fél számára alkalmas másik használati
időpontba n és/vagy a Bérlő részére megfelelő másik - Bérbeadó üzemeltetésében lévő - sportfelület
használatában, úgy Bérlő a Bérleményt vagy a Bérbeadó által felajánlott másik sportfelületet az alábbiak
szerint jogosult használni:
28.1 Amennyiben Bérl ő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában meghatározott sportfelületet
veszi igénybe, de azt Bérbeadó nem a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában és a jelen
szerződés ben meghatározott időpont(ok)ban tudja számára biztosítan i, úgy Bérlő a használatért a
jelen szerződés 3. pontja szerinti bérl eti díjat fizeti meg Bérbeadó részére.
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28.2 Amennyiben Bérbeadó a Bérlő részére másik sportfelületet ajánl fel és azt Bérlő elfogadja, úgy
Bérlő a Kulturális Bizottság vonatkozó határozatában (eredetileg) rögzített és a felajánlott
sportfelület közül annak a kedvezményes bérleti díját köteles megfizetni Bérbeadó részére, amelyik
sportfelület bérleti díja a Bérbeadó díjtétel táblázata alapján alacsonyabb összegű.
29.Jelen szerződés kizárólag írásban szüntethető meg az alábbi módokon :
29.1 A Felek közös megegyezésével a megegyezésben foglaltak szerint.
29.2 Bármelyik fél indokolás nélküli (rendes) felmondásával. Ez esetben a szerződés megszűnésének
napja a felmondás kézhezvételét követő hónap utolsó napja.
29.3 Sú lyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél indokolással ellátott rendkívüli
felmondásával.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről különösen , ha:
29.3.1 a bérleti díjat a Bérbeadó által kiáll ított számlán jelzett fizetési határid őig nem fizeti meg,
29.3.2 a Bérlemény használatával kapcsolatos jelenléti ív (portanapló) aláírására vonatkozó, jelen
szerződésbe n rögzített szabályoknak nem tesz eleget,
29 .3.3 a Bérleményt rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, tevékenysége nem
felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
29 .3.4 a Bérbeadó működésének rendjét, nyugalmát zavarja, illetve többször vagy súlyosan
megsérti Bérbeadó házirendjét,
29.3.5 Bérbeadó a Bérlő részéről szabálytalan energiavételezést és közműhasználatot észlel,
29.3.6 a Bérlemény használatát másnak átengedi ,
29.3.7 a Bérlemény a használat ideje alatt bármilyen módon állagsérelmet szenved el,
29.3.8 a Bérleményen Bérbeadó előzetes , írásbeli engedélye nélkül átalakításokat végez .
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről , ha:
29.3.9
Bérlő
írásbeli felszól ítása ellenére kellékszavatossági, illetőleg jogszavatossági
kötelezettségét nem teljesíti ,
29. 3. 1O Bérlő írásbeli felszólítása ellenére a Bérlemény rendeltetésszerű használatát
akadályozza.
Rendkívü li felmondás esetén a felmondást nem kell e lőzetes felszólítás nak megelöznie, ha a kifogásolt
magatartás olyan súlyos, hogy a szerzödés fenntartását a sérelmet szenvedett féltöl nem lehet elvárni (pl.
a jelen szerzödés 29.3 pontjában fog laltak esetén) . Ez esetben a felmondási határidö nem lehet rövidebb
a fel mondás elküldésének időpontjától számított 15 napnál.
30 .A szerzödés megszűnése, illetve bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlö a Bérleményt saját
ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles - elhelyezési igény nélkül
- elhagyn i a szerződés megszűnése napján.
31.Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket, nyilatkozatokat írásban (levélben , telefaxon vagy emailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni . Az értesítésben foglaltak a címzetthez való
megérkezéssel válnak hatályossá.
32 .Jelen szerződ és teljesítése során az alábbi személyek jogosultak nyilatkozattételre (elérhetőséggel ) :
Bérbeadó képviseletében: Szim Dávid
Tel: 06-70/507-1215
E-mail: szim.david@gmkxv.hu
Illés József
Bérlő képviseletében :
Tel : 06-1/369-3615
E-mail: illes. jozsef@testverisegse .hu
33.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a Bérbeadó sportlétesítmények
használatára vonatkozó házirendje az irányadó.
34. Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek közös megegyezéssel a Bérbeadó
székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat. Jelen szerződés
előkész íté se és megkötése során a szerzödés teljesítéséhez szükséges személyes adatok az EU
201 6/679 . számú Álta lános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján
kerü lnek kezelésre.
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Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után , mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta k alá
Budapest, ....... .. „ .. ... . .. . .. .... " „ ... ".
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Bárkai Katalin
Főigazgató
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Illés József
Elnök
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem: .......... ... „ ...... ..... "
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A tulajdonos képviseletében a szerződés megkötését Budapest Fő város XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3312013. (IX.
30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdésére
tekintettel - jóváhagyom:

Ellenjegyzem:

Cserdiné Németh Angéla
Polgármester

dr. Fil ipsz Andrea
Jegyző
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