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BUDApEST n6vAnos xvt. xrnULou ONxonnrANyzAr
polcARtrlestrRn

Kdsziilt a 2017. jtinius 21. napjdn tartandd Kt. lildsre!
Kdszit ette ; Dr. Lukric.s Titanillu Vag,,onhasznos it ri.s i Irodavezet (i

'frirgt: Javaslat az M6t),Asldldi Lalr'n Tennis
Clubbal (ML'|C) kdtdtt bdrleti szerzcidds

m6dosit6siira, valamint a Mrityrisfoldi l-awn
Tennis Club r6szdre r6szletfizetds
biztositiisiira 6s a 12112017. (lV.l2.) KT ds a
12212017. (rV,l2.) KT. 124t2017. (tY.17.)
Kl' sz6mt hat6rozatok hatiilvon kiviil
helyezdsdre

Tisztclt K6pvisel6-tcstiilet!

A Budapest XVI. keri.ilet Bokdnyfoldi tt 27-39. sziim alatti. 105842/35 l.rrsz-ir. 2691 3 m,
tertiletri, kivett sporttelep 6s szolgiiltat6 egys6g a Budapest F6viiros XVI. kertileti
Onlorm6nyzat tulajdona (a tovAbbiakban: Ingatlan). A vagyonkataszterben korl6tozottan
forgalomkdpes tcirzsvagyonkdnl nyi lvAntaftott.

A Kepviselo-testiilet 201 7. riprilis I 2-i til6sdn targyalta meg a ..Javaslat a Miityiisfoldi Lawn
Tennis Clubbal (MLTC) kdtdtt b6rleti szerzodes megsziintetdsere, a MAtyAsfoldi Lawn Tennis
Club rdszdre kcizvetett pdnzbeli tdmogatiis nytjtiisiira egyedi kdrelem alapjrin, valamint javaslat
a Budapest XVI. keriilet Bdk6nyfcildi tt27-39. sz6m alatti. 105842/35 hrsz-tli ingatlan tovribbi
hasznositds6ra" cimti napirendi pontot" amel1, soriin a 121/2017. (IV.12.) hatdrozatiival tgy
ddntdtt. hogl az Ingatlan haszniilatdra vonatkoz6. a Budapest Foviiros XVI. keriileti
Onkormdnyzat 6s az MLTC koz6t( ldtrejOtt berleti szerzoddst kcizcis megegyezdssel 2017.
jtnius 30-dval meg kivanja sztintetni. ( I . sz. mell6klet)
A Kepviselo-testtlet a 12212017. (lV.l2.) sz6mi hatiirozatrival irgy'dctntdtt tovebbA. hogy az
Ingatlan haszn6latiira r,onatkoz6. a tsudapest [:ovaros XVL kertileti Oukr,rmdnlzat ds az
ML'fC krizott Idtre.jott b6rleti szerzodds kcizcis megegyezdssel tcirtdno megsziintetdsdt
kovetoen 6s csak ez utiin az ML fC r€szdre az Ingatlan bdrleti dij tarloz6s kiegyenlitdsere
11.434.683,- Ft kdzvetett, p6nzbeli t6mogatdst biztosit azzal. hogy a t:imogat6s osszegc
pdnzmozgds n6lkiil keriil kiegyenlitesre. a tiimogatas kizir6lag a mrifiives lutballprilya bdrleti
dijiinak elenged6sdvel val6sul meg. (2. sz. melldklct)

A Kdpviselo-testtilet a jogviszony kdz6s megegyezdssel tortdn6 megszilntetesire 2017.04.30.
a tiimogatAs megkdtdsdre pedig 201 7.05.30. hatiiridot hatArozott meg vdgrehajtiisk6nt.

A berleti szerzodds kcizcis megegyez6ssel tdrtdno megsziintetesdt. a trimogatiisi szerzoddst a

vonatkoz6 TVI rilLisfoglal6ssal egytitt az Onkormanyzat elSkdszitette, azonban a

hat6rozatok vdgrehajtiisiira hat6ridoben mdgsem kertilt sor az MLTC r6sz6r6l, hanem a
trirgyban az egyesiilet tij abb kirelmet adott be.

Ezen kdrelmdben az Mt-TC elnriksege azzal fordult az Onkorm6nyzathoz. hogy a jogviszony
krizos megegyez6ssel tortdn6 megsztintetdse helyett a b6rleti szerz6d6s maradjon tovribbra is

hatiilyban.
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Tekintettel arra. hogy a b6rleti jogviszonl' 1991. 6ta rill f'enn a felek k<izcttt. illetoleg a

legutols6 a Magyar Labdanig6 Sz6vetsdg beruhazfs6ban t6rtdno miifiives labdarirg6 prilya
kialakftasa miatti - m6dositris 2012. dvi. igy a bdrleti szerzodds felt.ilvizsg6lata 6s m6dositiisa
sztiks6ges a jelenleg hatrilvos jogszab6lvok szerinti tartalommal.

Mint azt a korribbi eloter.jesztds is tartalmazta. a jelenlegi bdrleti szerzod6s szerint az MLTC a
26339 m2 tertilet, valamint a 336.03 m: oltoz66piilet, lelit6, teniszprilya ds ftives futballprilya
valamint a felszereldsi 6s berendezesi tiirgyak hasznrilatadrt dij fizetdsre nem kriteles. Ennek
fejdben a felszerel6si 6s berendezdsi t.irgyakat. valamint az ingatlant kciteles folyamatosan
karbantartani.
Az Allami Szdmvevoszdk a legut6bbi vizsgdlatakor azonban a bdrleti szerz6d6st kifbg6solta.
megitdlise szerint a szerzod6sben burkolt trimogatris ielentkezik. hiszen a karbantartrisi
ktiltsdgek pontos 

. 
kimutatiisa nincs szembeiillitva az egydbkint a piacon eldrheto bdrleti dii

tisszegevel, Az Allami Szdmrer<iszek lelhiita az 0nkormiinl,zat figyelmdt arra, hogy az
ML'IC-vel megkotOtt bdrleti szerzodds feltilvizsgdlata szt.iksdges. igy a jogviszony fenntartiisa
esetdn a b6rleti szerzodds e szerinti m6dosit6sa is sziiksescs.

Eloterjesztokdnt javaslon.r tov6bbii. hogy a berleti szerzodds lartalmazza mindazon kitdteleket,
amelyek az [ngatlan hasznosit6s6ra kiirni tervezett €s a 12412017. (lV. 12.) szdrmri
hatiirozatban eloirt egyszenisitett. egyfordul6s. nyilviinos pdlyrizatban szerepelndnek. (3. sz.
melldklet)

A bdrleti szerzodds szerint birbeadti a rendkivtili (azonnal hatrill,t) felmondas jogrival 6lhet.
ha bdrlo ismitelt ielsz6litdsra sem fizeti rneg a b6rleti dijat, vagy 60 napon tirli kdsedelembe
esik.
Fentiek okrin az MLTC 6s az Onkormdnyzat kiizdtt letrejiitt b6rleti szerzoddst rendkiviili
felmonddssal is meg lehetne sztintetni.

Az ML'fC ugyanaklior r6llalta. hog1, a bdrleti szerzodds egyoldali- vagl' kdzos
megegyezdssel tcirtdno megsztintetisdtol val6 eltckintis esetdn a bdrleti szerzoddsben
meghat6rozott havi ds dves dijak fblyamatos megfizetdse melletl megflzeti a 2017.06.30,
napjriig f'enn6ll6 tartozAsiit is 2019.09.30. napjriig tart6 rdszletfizetdssel.

Az MLTC 201 7. mdrcius 3 1-ig fenn6ll6 tartoz6sa:
201 7. .iirnius 30-ig fizetendo nreg nem lej art bdrleti dij
Mindcisszesen:

10.162.467 .- Ft.
1.272.216.- Ft.

I 1.434.683.- Ft.

Term6szetesen ezen hatiirnapig az MLTCI az dptiletre korribban is tizetett dij ar6nyos rdszdnek
megfi zetes6t vrillalja.
2017. riprilis l-tol 20l7.jtnius 30-ig terjed<i idoszakra a birleti dij: 81.813.- Ft.

Az M L TC lafiozisa 20 1 7 .0 6.3 0. - ig minddsszesen : 11.516..196,- Ft

A bdrleti jogviszony f'enntartasdr6l sz6lo d<jnt6s. term6szetesen csak a rdszletfizetesrol sz6l6
hatfu ozal utiin eseddkes,



Az Onkormdnyzat vagyon6r6l 6s a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sdr6l
szol6 2412009. (Vl. 25.) rendelete
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(l) Az Onkormdnyzat a torzstag/onba tartozd vagyontdrgtak./bnntartdsdt ds miikodtetdsdt
e rendelet szabdlyai alopjdn voq),onkezeldkre, ds egtih gazdilkodd szervezetekre
bizhotja.

(3) A korldtozoltan forgalomkipes vaw^ontdrg,tak elidegenItdsdrdl. megterhelisir6l,
gazdasdgi tdrsusdgbu, nonprofit tir.sasdgba, egte.riiletbe tiirtdnd bevitelir(il, illetve
egtdb mddon l6rtdn6 hoszno.sittisdrtil a (1) d.s (10) bekezdisekben yalantint a 19. !-
ban ds a 22 I (5)-(8) bekezdisdben, valamint a 26-26i8. t\-ban .lbglaltak kivdteldyel
drtdkhatdrtril .lilggetlen l a Ktpvisel(i-testiilet dAn.

(1) A ttirzsvctgton hasznosititsd.ra yonatkozd szerzddds megkdtdsdril, a (9)-(10) bekezdisben,
valamint a 19.5\ (9) (10) bekezddsdben yalamint a26-26/8. $-banfoglalt kivitellel

a) on?ennyiben a vag,,onldrg' hasznosilrisdra irtinyuli szerzddis id1tartdma oz at
6vet nem haladju meg, o Gazdasdgi is Pdnziigti Bizottsdg a polgrirmester egtetirtdsivel
ddnt,

b) At dvet meghaladti iddtartamra firtdnd szerz6dds megkt;tdsdrdl u Kdpviseld-
testtilet d(int.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tcirvdny

ll.$
(10) A nemzeti vaggton hasznosittistira vonutkoz6 szerz(idds csak termdszetes szemdllyel vogj,
dlldthatd szervezeltel kalhat6. A haszruts[tdsro irdnyult5 szerz(idis hatdrozatlan roEy
legfeljebb l5 dves hatdrozott id6re kathetii. ame11, iddszak eg,: alkalommul legfeljebb 5 ivt,el
megfutsszabbit(t abban az esetben, ha a hasznos ltrisra .jogosult valamennyi katulczettsigdt
szerzdddsszer{ien, kt.sedelem nilk l teIjesitette.
(16) Tartdnyben, valamint a helyi dnkormdnyzat tulqidondban dll6 nemzeti vagyon
tekintetdben tr)rvdnyben vapy a helyi dnkormdnyzut rendeletdben meghatdrozott 6rtdkhatrir

.feletti nemzeti vag,tont hasznositani - hct trirtdny kivitelt nam tesz - csak versenyezletds itljdn.
az asszessdgdben legelinyosebb aidnlatot tev6 rdszdre, u .szolgdltcttits ds ellenszolgdltatiis
d r td kar dnyo s s dgdva I I e h e t.

Fentiek alapjrin tehrit eloszcir a r6szlelfizetdsre vonatkoz6 meg6llapodris megkot6sdrol. masr6sa a

szerzod6s m6dositAsdr6l sztiksdges a Kdpviselo+estiiletnek dcintdst hoznia.

A berleti szerzodds nrtidositasa az akibbi feltdtelekkel tofiennc.
- a mfifiives lutballprily6ra is az dptiletre tlzetend6 ktilon meghatarozott dii helyett a

felek 2017. .iirlius l-tol kczdve 625.000.- Ft/h6+Afa. azaz brutti 793.750,- Ft/h6
b6rleti dij fizet6s6ben fllapodnfnak meg. A b6rleti dij nem tartalmazza az ingatlan
6s a futballp6lya iizemeltetdsevel <isszefiiggo koziizenri kciltsegeket.

,
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Az MLTC-nek rivaddkot kell elhelyeznie az Onkorm6nyzal szitmlhjira, mel-vnek
tisszege: 3 havi b6rleti dij, azaz bruttri 2.381.250,- Ft. Az az 6r'addk dsszege a

mindenkori b6rteti dij mdrt6kdhez igazodik. Ennek megl'eleloen a tiirgydvre sz6lo
b6rleti dij m6dosit6st krivetoen Bdrlo koteles az 6vaddkot kiegdsziteni brutt6 3 havi
bdrleti dilnak meglelelo osszegre a B6rbead6 felhiviisa szerint. A belizetett dvadik nem
kantatozik, [.: u bdrleti s:er:[itlds le.iirtokor riss:ujtir. ho a Bdrl(inek nincs senni/ile
hiitraldka ls u: ingatlant rc nde ltetdss:erii haszndlatru ulkulmas tillupotban udju fissza
a Bdrbeaddnok. A bdrlcti .iogviszony idc.je alatt a Bdrbeadti .jogo.:ult az 1vadlkot a
hdrleti dij is az ezzel dsszel gg[i kaztize nti dijtartoztisra. valamint u rendellelisellanes
haszndlutbdl ered6 neghibdsoddsok kiiafitdsdra ./ilhasznilni. Amennyiben az
6r,addkbol kitizetdsre kertil sor. irg1, Bdrlo az encil sz6l6 bdrbcad6i drtesitds
kdzhezvdteldtol sziimitott 8 banki napon beltil koteles azt f'eltdlteni. A berleti
jogviszony megsziinisekor a B6rbeado ds B6rlo az 6vacldk cisszegdvel elsz6molnak.

A szerz6d6s tov{bbra is hatfrozatlan id6tartamri marad, mclv a m6dositis
hat:il1'bal6p6s6t6l szfmitottan 5 6vig rendes felmond{ssal nem sziintethet6 meg.

A m6dositds lartalmazza, hogy a Bdrlo ktildn hozzrijriruLisa ndlktil ds a szerzodds
m6dositAsa ndlktil az dr"es bdrleti di.jat minden 6vben - a tiirgydv janu6r 1. napjrit6l
kezdod6 hatallyal - Bdrbead6 feltilvizsgiilj a ds megemeli legltljebb a targ]'evet
megelozo dvre a KSH 6ltal kdzz6tett infliici6s iirindex drtdkdvel. Elso izben erre 2018.
ivben kertilhet sor.

Az Onkormanyzat vonatkozd rendelel alap.iAn Bdrlo koz.jegyzo elott. vdgrehajthat6
okirat form6j:iban kciteles nyilatkozni arr6l. hogy arnennyiben bdrleti jogviszonya
biirmikor. bdrmilyen okb6l (fgy pl. annak lejiirta, vagy 1'elmond6sa) megsz[inik:

a b6rlem6nyt a szerz6dds megszrhnds6t krivetoen 15 r.rapon beltil a leltrir szcrinti
berendezesi. felszerelesi trirgyakkal egyiitt rendeltet6sszerti hasznAlatra alkalmas
iillapotban ritadja. ds az ingatlant a vele egyiitt haszn6l6. r'ag1' bdrmely jogcimen
be logadottak kal eg) iitt clhagyja:
amennyiben ezen kdtelezettsdgenek Bdrlo, vagy a vele egyiitt liasznAl6. illctve
bdmrely .logcimen befirgadottak a Helyis6gb6rleti Szerzod6s megszrin6sdt kcivett)
l5 napon beliil nem tesznek eleget. [rgy Bdrbead6 a B6rlo ktiltsdgdre vegzi el a

sztiks6ges munkat. illetve gondoskodik a hi6n1' p6tlhs{r6l;
86rlo, ds a vele egyiitt hasznril6k. illetve biirmely jogcimen befogadottak csere

helyisdgre, kartalanitisra ig6nyt nem tartanak;
Bdrlo a bdrlemdny szdkhely 6s/vagy telephelykenl tctrtdn6 bejegyz6s6nek torl6sdt
a berlen.r6nl' elhagyisaval egf ideirlileg igazoltan k6relmezi az illetekes
hat6srigokt6l. cdgnyilvdntartrisb6l.

Bdrl6 viilaszt6sa szerint. a tulaidonos elozetes j6vrihagyds6val vdgezhet beruhiiziist, de

erurek kdltseg6t a b6rbead6 nen, kciteles megt6riteni vagy birbesziimf tassal

kompenz6lni.

B6rlonek a szerz6ddsn.r6dositAs megkcit6s6re 8 munkanap, a kdzjegyzoi okirat
al6ir6srira tov6bbi 8 munkanap rill rendelkez6s6re. Amennyiben a Bdrlo a bdrleti
szerzSd6s m6dositrist hatdridoben nem kciti meg. is amennyiben a fent kikcittrtt
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kozjegyzoi okiralot haldridobcn nem irja al6. a Iludapest Foviiros XVI. kertileti
Onkormiinyzatnak a b6rlo kiieltjl6sdrol sz6l6 jognyilatk ozatAhoz valo kotottsdge
megszilnik, s ezt kdvetoen a Budapest Fovdros XVL kertileti Onl<.orrranyzat mzir nem
kdteles a szerzodds m6dosit6s megktitdsdre.

A berleti szerzodds alapjan a bdrlonek kell gondoskodnia a helyisdgnek a tevdkenys6ge
cdljdra t<irt6n6 alkalmass6 tdtel6rol. valamint azon tart.is.ir6l. Az ehhez szi.iksdges
risszes hat6siigi engeddlyt a b6rlo kdteles beszerezni.

Az ingatlan hasznositiis6ra vonatkoz6 kdtelezetts6gek meghatiiroziisa az aliibbiak szerint
tdrt6nne. mig a kordbbi ellenorzdsre nem alkalmas valamennyi haszr.rositiisi kritdrium
tcirldsre kertilne:

Bdrlo kdteles a ldtesitnrdnlt rigy haszniilni. hogy, az biztositsa a sport utrinp6tliis
nevel6s6t. diriksport rendezvdnyek, versenyek lebonyolitdsit.

Bdrlo koteles biaositani versenvsport rendezvdnyek. r,alarninl kiil<inbctzo
szabadidosport rendezvinyek. vcrsenyek szervczdsit, lebonyolit6siit. A szabadidosport
tekintet6ben elsosorban a XVI. kertilet lak6i sziit.ndra kciteles ir.rgl,enes sportolasi
lehetosdget biztositani ivente I 5 el6re meghirdctett napon, 8 6rriban.

Bdrl6 kLiteles gondoskodni a lekeritett teriileten beltil a zcildfeliilet fenntartiisiir6l. a fiik
kezel6sdrol. a burkolatok sikoss6g-mentesitds6rol, 6s a teri.ilet tisztiintartdsrir6l. A
sikossiig-mentesitis sordn a B6rlo kciteles korn.v-czetkimdlo anyagot haszniilni.

Bdrlo kdteles gondoskodni valamennyi helyisig ds kiemelten a vizesblokkok ds vizcs
helf isdgek megltlelo tisztasiigiinak biztositasii16l. karbantart6s616l. a kisjavftiis stirgos
elvd9z6sdr<i[, melyet a bdrbeado negyeddvente ellenoriz.

Birlri gondoskodik az ingatlan is az azon tal6lhat6 minden t'eldpitminy 6s ldtesitmenl,
6s az ezekben taldlhat6 eszkcizok karbantart6siir6l. a haszniiLlatb6l elorill6 elhaszn6l6dris
eredm6nl'ekdppeni p6tkisrir6l ds cserdjdrol.

Az ingatlanban tal6lhat6 gdp6szeti berendezdsek karbantart6s6r6l. p6tlisrir6l
cser6j6rol.

es

Az ingatlanok nl iliisziir6inak. burkolatainak. ds valanrennyi feli.iletkepzdsenek
karbantartas6r6l. javitiisrir6l. kisebb p6tLisar6l. leltjit:isdr6l. cserdjdrol.

A helyisdgekhez tartoz6 iizlethomlokzat. kirakatszekr6ny. vddo-. eloteto. ernyos
szerkezet. biztonsrigi berendezdsek karbantartris6r6l. az ingatlanban folytatott
tev6kenysdg kcirdben felmeriilo f'eltjitdsr6l. p6tkisr6l. illet6leg cserdrol.

Az dptilet olyan kdzponti berendezdseinek karbantarl6srir6l. arnelyeket a B6rlo
kizdr6lagosan haszn6l. illetcileg tart iizemben. az dptilet. tor"ribbri a kcizcis haszniilatra
szolgril6 helyisigek 6s tcrtilet tisztrintartdsrir6l, megviLigitdsrir6l, a Bdrlo
tevdkenys6gdvel cisszeliiggci - nem hdztart6si - szemdt elsz.illit6s6r6l.

Az ingatlan parkol6j6t a B6rlo napi 24 6riban nyitva taftani k0teles
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B6116 koteles:
- a sportpalyak kertdszeti fenntartiisdt folyamatosan vdgezni,
- a sporlpdlyal 6yezo, kdztertileti z<ilds6vot kaszrilni, a keletkezett hullad6kot -

amennyiben erre alkalmas - helyben komposZrilni. a fennmarad6 hullad6kot sajrit
kcilts6gen elsziillitani,

- a meglevo ldkat gallyazni.

A Bdrlo feleloss6ge kiter.ied a szerzodis megkdtds6t krjvetoen az dptiletek ds tereptiirgyak
kiviil-beliili technikai-rniik<iddsi megf-elelosdg6re. Bdrl6 vrillalia. hogy az esetleges
meghibrisodrisokat, vagy nem megfelelo mrikriddsr.i tiirgyakat, melycket a jelen szerzodds
alapjdn bifiokba vesz javitja. javittatja. megfelelo technikai ds mrikrtd6si dllapotba hozza a

sajrit kciltsdgdn az Onkormdnyzat teld mindenfdle t6ritesi ig6nv n61kiil.

Az ingatlanon a Magyar Labdanig6 SzLt\,etsdg (mint Beruhdzo) mtifiives futballp6lyrit dpitett.
Az Onkormrinyzat kcitelezettsiget vallalt arra. hogy a Futballpdlya tizembe helyezdstot
sziimitott l5 6v hatdrozott ideig sportc6hi tev6kenys6g fblytatrisiira haszn6[ja, illetve
hasznositja a Magyar t-abdarfrg6 Sziivetsdggel krizcisen. A megrillapodds 6rtclmdben a
F'utballpdlya tulajdonjogdt az ()nkornriinlzat cllenertek fe.jeben megszerczte, azonban a
hasznositds .jogrit a beruhziz6 a rnegiillapod6s irtelmiben korliitozta.

B6rlot az esetleges kciziizemi kolts6geken feltil a Miifiives Futballpdlya iizemeltetdsi joga
fejdben az akibbi k6telezetts6gek terhelik:

Bdrlo tudom6sul veszi is vrillalja. hogy a mtittves Futballp:ilya szabrill,szeni mtiktidtetdse.
karbantartiisa. tizemelteldse valamint a bdrleti szerz<id6s idotartama alalt a Futballpdlya
jogszabiilyoknak 6s a biztonsiigos. balesetmentes fizemel6shez sztiks6ges 6llagrinak
biaosit6sa az 6 felelcissdge ds koltsdge. A Futballp6l,va teljes kcirLi ilzemeltetds6rol ds

karbantartiisdr6l a Bdrlo kciteles saj iit kcilts6g6n gondoskodni azzal. hogy a felL'ijitris

koltsdgei - amennyiben nem az elmulaszott karbantartiisi kotelezettsdgbol 6llnak elo -

besz6mithat6ak a b6rleti dijba a Birlo ds a bdrbead6 el6zetes megiillapoddsa alapjiin. A
birbead6 a bdrlet fenn6lkisa alatt eszkrizp6tl6st nem vegez. ez. a Bdrlo feladata es

kri ltsdge.

Bdrlo ezen feliil kcitelezetts6get vdllal arra. l.rog.v azt iskolai 6s di6k-. foiskolai-. egyetemr
sportesen.r6nyek (elsosorban labdar'{igris). szabadidosport esem6nyek (elsosorban
labdarrigds), mds kcizcissdgi cdlir ktilon6sen: kulturdlis. turisztikai - esem6nyek
lebonyolitdsa cdljrib6l naponta a miifiives Futballpalya tizemidejdnek legalibb Z1o/,-itban
ds dvente legaldbb 10 nap ingyenesen vagy kedvezm6nyes iiron hasznositja. Felek jelen
rendelkezdst l6nyeges szerzoddsi f'elt6telnek tekintik. melynek megsdrtdse ki.ilcjndsen

s(rlyos szerz<iddsszegdsr.rek minostil.

Bdrlo vallalja. hogy az Mt-SZ dltal kiielolt szakmai szervezeti egys6ggel. illetve
koordinitorral elsijsorban. de nem kizdr6lag az MLS7. 6ltal kiieldlt szakmar

kapcsolattartti irti6n - egyiittmr1kodik. biztositja a rdszvelelt az. MLS7. Altal szcrvezett

relevins kdpzeseken. Az MLSZ, az altala szenezett programokl.toz (elsosorban Bozsik
program ds szabadid6 lutball) kapcsolod6an.jogosult a Futballpdlya ingyenes haszn6latilra

a B6rlovel egyeztetett idopontban. Az MLSZ a pdlya haszn6latdra vonatkozci igdny6t a

tcrvezett program idopontjdt l5 nappal n.rcgeloz<ler.r kciteles beielenteni. Az MI-SZ riltali
kizrir6lagos hasznositiis maximiilis idotartama dvente 20 nap.



7

- Bdrl6 tudomasul veszi. hogy az MLSZ rendelkezik a mLifiives Futballpdlya teriilet6n
takilhat6 rekldm cdlt'i kiilso ds belso pal6nkfeliiletek/keritdsfeliiletek hasznosit6si jogaval.
A rekliimfeltiletek karbantart6srir6l 6s javitdsrir6l. annak a rekliim elhelyezdsdre val6
alkalmassrigdr6l. a rekliimoz6k feld lenn6ll6 kotelezettsdgek teljesitdsdrol az MLSZ €s az

Onkorm6nyzat gondoskodik a kdzcittiik ldtrej6tt megiitlapodds alapjrin. metyet a Bdrlti
ilyen iriiny(r lelhiviis esetdn lehetov6 tesz" illetve amennyiben il1'en munkiilat v:ilik
sziiksdgessd arr6l az 0nkorman) zatot drtesiti.

- B6rlo felel azdrt, hogy a Futballprilya a jelen piilyiizat alapjdn megk6t6tt szerzodds
fenndlkisrinak egdsz tartama alatt - rendeltetdsszerii. szerzoddsszerti. biztonsigos es

balesetmentes haszn6latra alkalmas. 6s egydbkent is meglelel a prilliizatban vdllalt
eloiriisoknak.

Az ingatlan telies tertilelin beltil bekrivetkezo biirmely kiiresem6ny esetdn a helyreallftrisi
k6telezetts6g. illetve a ltleloss6g teljes mdrtekben kiziir6lag a B6rlot terheli. Ezt
beszdmitani nem lehel.
A Bdrlo kdteles az Ingatlanban keletkezett karosodrisokat halad6ktalanul helyre6llitani.

Fentieken t[rl minden a hatiirly'os birleti szerzod6sben meghatiirozott.2. pont i. es 4. 5. 6.

gondolatjellel kezdodo tiancia bekezdds6ben fbglalt. valamint az ASZ altal kifogrisolt a

bdrleti dijbeszdmitdsra vonatkozr5. valamint a szerzodds 18. pontja torldsre keriil. ds a fentiek
szerinti feltitelrcndszcr kertilne drvdnvesit6sre.

Kdrem a K6pvisel6-testii letet, hog' az el6terjeszt6s trirgl riban dtinteni sziveskedjen.

Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testiilete irgy dcint. hogy hatiilyon kiviil helyezi a 12112017.
(lV.l2.). a 122120),7. (1V.12.), valamint a 12412017. (lV.l2.)
sziimu hat6rozatait.

Ilataridii: 201 7. jtnius 2 I

Irelel6s: KovdcsPdterpolgiirmestcr
(lil fbgadasa egyszerti sz6tobbs6get ig6nyel)

A k6rveszdly az Onkorminyzat vagy az MLSZ 6ltal sz6nddkosar.r. vagy stlyos
gondatlansriggal okozott kdr kivdteldvel - a B6rlot terheli.

Bdrlo kcitelcs az ingatlan haszndlat6ra l-elelossdg biztositdst kcitni.

Jelenleg az ingatlan hirinyos rr.riiszaki allapotban van. Ennek a rendbehozatala ds megl'clelo
nriikcidtetisrc alkalmas rillapotra tdrtino kialakit6sa a Bdrlo feladata. azzal. ltog1, esetleg a

B6rbead6 kdtelezettsdgekent fehneriilti f'elfjitrisok elvdgz6se esetdn sem .jogosult
birbesziimit6sra ugyanis a berleti dij a.jelenlegi Allapot szerint keriilt megiillapitrisra.

Hatrirozati iavaslat I. :
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Budapest Fovriros XVl. keriileti Onkormanyzat Kdpvisel6-
testiilete irgy ddnt, hogy a Bcikdnyfdldi tt 27-19. sz6m alatti.
105842135 hrsz-[, 26913 nr'? tertiletri. kivett sporttelep ds

szolgaltat6 egysdg megnevezisr-i ingatlan (a tov6bbiakban
Ingatlan) haszniiatira vonatkoz6, a Budapest Frjviiros XVl.
keriileti Onkormiinyzat ds a Matyrisl6ldi Lawn Tennis Club
(kepviseli: Zengo Ferenc. szekhely: I 165 Budapest. Bcik6nvfcildi
irt 27.) kdzdtt ldtreiritt b6rleti szerzoddst a jelen eloterjesztesben
lbglaltaknak megfeleloen. kiiztis megegyezdssel m6dositja abban
az esetben - ds kiziir6lag csak akkor - ha a Mrityrisf'cildi Lawn
Tennis Club mcgdllapodris aliiriisdval vallalla az Ingatlan bdrldse
sorrin 2017. jrinius 30. napjriig lekcinyvelt ellapot szerint
l'elhalmoz6dott brutt6 11.434.683.- Ft risszegri tartoziisanak 27
havi reszletekben. 2019.09.30.-ig tort6no meglizetdset a

rdszletllzetes engcdily'ezdsekor drvdnl'es jegybanki alapkamat
megfizetdse mellett.

A Kepviselo+esti.ilet felhatalmazza a Polgarmestert a
rdszletfizetdsi mcgdllapodris akiiriis6ra azzal a felt€tellel. hogy
biirmeli, r6szlet kdsedelmes. vag), meg nem fizetdse esetdn a

rdszletfizetdsre vonatkoz6 megiillapodris drvdnyet veszti is a

hritraldk a kamatokkal eg)'iitt eg), <isszegben eseddkes6 viilik.
emellett az 0nkonndny'zat birrisiigi eljririst kezdemdnyez a

hatral6k behajtrisa celjab6l. valamint a bdrleti szerzriddst azonnali
hat6llyal felmondja. A Kdpviselo-testiilet ezen felhatalmaziisa a

rdszletfizetdsi megiillapodiis ds a szerzodds m6dositis aliiirdsdra
kiz6r6lag 2017. jirnius 30. napidig drvdnlcs. azt kovetoen
hatiilyat veszti.

Hatdrid<i: 201 7. junius 30.
Felelos: KoviicsP6terpolgArmester
(lil fbgad6sa egyszerii szotobbsiget i gdnyel)

Budapest froviiros XVI. keriilcti 0nkormiinyzat Kdpviselo-
testtilete irgy dcint. hogy amennyiben Budapest Fovriros XVl.
ker leti Onkormiinyzat ds a Mrityrisf'oldi Lau,n Tennis Club
(kdpviseli: Zengo Ferenc. szdkhely:l 165 Budapest. Bcik6nyltjldi
[t 27.) kctzdtt a rdszletllzetdsi rnegrillapodds ds a bdrleti
szerz6dds m6dositds hatdrid6re nem .jcinne ldtre. a Budapest
BtikdnyfUldi ut 27-39. szdm alatti, 105842/35 hrsz-ir.26913 m'z

tertilctri. kivett sporttelep is szolgiiltat(r egysdg megnevez€sii
irrgatlan hasznalatfua az eloler.lesztdsben fbglalt felt6telekkel
piilydzatot ir ki.

Hatirozati iavaslat II. :

Hatrirozati iavaslat III. :
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A Kdpviselo+estiilet felk6ri a Polgdrmestert az el6terjeszt6sben
szereplo felt6telekkel a piiyAzali felhivris ds a r6szletes
trijdkoztat6 megjelentetdsdre.

Hatririd6: 20l7.jtinius 30. eredm6nytelen elteltdt kdveto 30 nap.
Fele16s: Kovdcs Pdter polg6rmester
(Elfogaddsa egyszeni sz6t6bbsdget i g6nyel)

Budapest, 201 7. jtnius 6.

ta

Kov6cs Pdter
polgirmester

Liiftam:

ln
jegyzo

Az e l6tel eszti s melldkle tdt kipezi :
l. 12112017. (IV.12.) hat6rozat
2. 12212017 . (lV. 12.) hattirozat
3. 12412017 . (IV.12.) hatarozat 6s p6lyazati felhivris
4. Az MLTC-vel kdtdtt bdrleti szerz6d6s
5. Az MLTC k6relme

Trirgyal:isra kijeliilt Bizottsrig: Kulturdlis, Ifjris:igi 6s Sportbizottsdg
Gazdasdgi 6s P6nztigyi Bizottsdg

o

I
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BUDApEST r6vAnos xvr. xnRUlou 6NxonnrANyzAT

a 2017. aprilis l2-dn (szerdrin) a Budapest XVI. kertileti Polgiirmesteri Hivatal nagytermdben
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest F6varos XVI. keriileti
Onkormrinyzat Kdpvisel6-testfilete 5. sziirnri iilds6n kdsziilt jegyz6kdnlwb<it.

Javaslat a MetyAsfttldi Lawn Tennis Clubbal (MLTC) kdt6tt
b6rleti szerzod6s megsziintetds6re, a M6ty6sftrldi Lawn
Tennis Club rdsz6re k6zvetett p6nzbeli tiimogatiis nyujtdsara
egyedi kdrelem alapjrin, valamint javaslat a Budapest XVI.
kertilet Bdk6nyftildi 6t 27-39. szriLrn alatti, 105842135 hrsz-t
ingatlan tovribbi hasznositasiira
El6terjesa6: Kovacs P6ter polg6rmester

HATAROZAT:
t2t/2017. (rv. 12.) Kt. Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel5-

testtilete rigy dont, hogy a Budapest B6kdnyftildi it 27-39.
szilm alatti, 105842/35 ltrsz-t, 26913 m'z tertletii, kivett
sporttelep ds szolg6ltat6 egysdg megnevezdsii ingatlan
hasznrilatara vonatkoz6, a Budapest Fov:iros XVI. kenileti
Onkormrtryzat 6s a M5tyasfiildi Lawn Tennis Club kdzcitt
ldtrejritt b6rleti szerzoddst kdzds megegyezdssel 2017. jfnius
30-6val meg kivrinj a sztintetni.

Felkdri a Polgiirmestert a M6tydsftildi Lawn Teruris Club
tej6koztatrisfua 6s a szerz6d6s k6zds megegyezessel tdrtdn6
megsziintet6sdr<il sz6l6 megallapodris al6irasara.

Hatarid6: 2017. dprilis 30.
Felelos: Kov6csP6terpolg6rmester

(10 igen, I nem. 4 tart6zkodas)

kmf.

8

Ancsin Liszki sk.
jegtzd

A kivonat hitel6iil:

,r", s -i-\
dr, Sulcz Andrea

jegtzdi kabinewezetd
Budapest, 2017. 6prilis 13.

Kovics P6ter sk.
polgdrmester

KIVONAT

NAPIR,END:



l m u^rl.\ebkl

BUDApEST r'6vAnos xvl. xrRulrrr oNxoruuANyzAr

Krvor\{A,T

a 2017. dprilis l2-€n (szerdrin) a Budapest XVI. kenileti Polgrlrmesteri Hivatal nagyerm6ben
(1163 Budapest, Havashalom u.43. fsa. 18.) a Budapest Fovriros XVI. keriileti
onkormanyzat K6pvisel6+esttilete 5. szAm[ iil6sdn kdsztilt jegyz<ikonywb<il.

Javaslat a M6tydsftildi Lawn Tennis Clubbal (MLTC) k<;t<;a

b6rleti szerz6d6s megsziintet6s6re, a M6ty6sItildi Lawn
Tennis Club rdsz6re kdzvetett p6nzbeli tdmogatris nyrijlisara
egyedi k6relem alapjdn, valamint javaslat a Budapest XVI.
kertilet Bdk6nyliildi it 27-39. sz6m alatti, 105842135 hrsz-t
ingatlan tov6bbi hasznositrisrfu a
Eloteri eszto: Koviias Pdter polgiirmester

HATAROZAT:
t22t20r7. (rv. 12.) Kt.

Felkdri a Polg6rmester a Tdmogat6si szerz6dds megkdtdsdre a
Trirnogat6sokat Vizsgal6 Iroda v6lemdny6nek kikdrdse
mellett.
Hatririd6: 2017. m6jus 30.
Felelcis: KovdcsPdterpolgeirmester

(10 igen, 2 nem, 3 tart6zkodas)

Ancsin L6szli sk.
jegtzd

A kivonat hiqeldiil:
J, S .A- -s

dr. Sulcz Andrea
jegtzdi kabinenezet6

Budapest, 2017. 6prilis 13

Kovrics P6ter sk.
polgdrmester

kmf.

NAPIREND: 8.

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormdnyzat K6pvisel<i-
testtilete fgy ddnt, hogy a B<]kdnyftildi irt 27-39. szirn alatti,
105842/35 brsz-it, 26913 m2 terulehi, kivett sporttelep ds

szolg6ltat6 egys6g megnevezdsri ingatlan haszruilat6ra
vonatkoz6, a Budapest F6varos XVl. keriileti Onkormanyzat
6s a M6tydsfiildi Lawn Tennis Club kdzdtt l6trej6tt berleli
szerz6d6s k6z<is megegyezdssel tortdnS megsziintetdsdt
kdvetoen 6s csak ez ut6n a M6tydsfiildi Lawn Teruris Club
(k6pviseli: Zengo Ferenc, sz6khely:1165 Budapest,
Bdkdnyftildi tt 27) reszere a Budapest XVI. keriilet
Bdkdnyftildi tt 27-39. szrirn alatti, 105842135 hrsz-ri, 26913
m2 teniletfl, kivett sporttelep ds szolgaltat6 egysdg
megnevez6sii ingatlan bdrleti dij tartozis kiegyenlitdsdre
1 1.434.683,- Ft kdzvetett, pdnzbeli temogat6st bi^osit 

^77a1,
hogy a tiimogat6s cisszege p6nzmozgas nelkiil kertil
kiegyenlit6sre, a &imogatris kizAr6lag a mriffives futballpalya
b6rleti dijrinak elenged6s6vel val6sul meg.
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BUDApEST r'6vAnos xvr. xrnUlrrr dNxonnraNyzA'r

KIVONAT

a 20l7.dprilis l2-dn (szerdan) a Budapest XVL keriileti Polgrirmesteri Hivatal nagyermdben
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest F<iviiros XVI. kenileti
0nkormiinyzat K6pvisel6+estiilete 5. szemf Ul6s6n kdsziilt jegyz6k6nyvb6l.

Javaslat a Metydslbldi Lawn Tennis Clubbal (MLTC) kdtdtt
bdrleti szerz6d6s megsztintetdsdre, a MiityAsftrldi Lawn
Tennis Club rdszere kOzvetett pdnzbeli tiimogatas nyirjlisara
egyedi k6relem alapj riLn, valamint javaslat a Budapest XVI.
keriilet Bdk6nyftildi tt 2'7-39. sz6m alatti, 105842/35 ltrsz-n
ingatlan tov6bbi hasznositrisara
El6teriesa6: Kovdcs Pdter polgdrmester

HATAROZAT
124/2017 . (IV. 12.) Kr Budapest F6vriros XVI. keruleti Onkormrinyzat K6pvisel6-

testiilete a Budapest Bokdnyftldi tr 27-39. sziiLrn alatti,
105842135 brsz-tt, 26913 m'z teriiletii, kiveft spomelep 6s

szolg6ltat6 egysdg megnevezdsii ingatlan haszniiatira az
el6terjesztdsben foglalt feltdtelekkel p6lyazatot ir ki.

A Kdpvisel6+estiilet felk6ri a Polgarmestert az

el6teleszt6sben szereplo feltdtelekkel a piiy{zati felhivils 6s

a rdszletes taj6koztat6 megjelentet€s6re.

Hatarid6 A szerzodds kdzds megegyez6ssel tdrtdn6
megszilntet6s6t, €s a t6mogatdsi szerz6d6s

altiristtt kdveto 30 nap.

Kov6cs Pdter polgdrmesterFelelos:

(12 igen, 2 nem, I tart6zkodas)

kmf.

8

Ancsin L6szl6 sk.
jegtzd

A kivonat hitel6iil

X-L. '-v !
dr. Sulcz Andrea

jegtzdi kabinetvezet6
Budapest, 2017. 6prilis l3

Kovdcs P6ter sk
polgdrmester

NAPIREND:
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Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkorm lnyzat 1l2Ol3. (1. 28.) rendelete alapj rin Budapest
F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete, mint kii16 ( I 163 Budapest,
Havashalom u. 43.) egyszenisitett nyilvrinos egyfordul6s pirly|zatot hirdet a Budapest
Fcivaros XVI. keriileti Onkormrinyzat tulaj don6ban rill6,

a Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkonniinyzat K6pviselo-testtiletdnek. ..
alapj6n, jelen lelhivris melldkletdben foglalt tartalomrnal ds feltdtelekkel.

Aj :inla tok fel b ont{s:inak idej e :

A pily6zatok elbirrll:is{ra biztositott hat{rid6:

Kt. hatirozala

A p lyhzat benyrijt{s{nak hatrirideje: ........., 1200 6ra
(Hatriridon tril 6rkezett pitly azal 6rv6nytelennek tekintend6. )

Helye: Budapest Fov,iros XVI. kertileti
Budapest, XVI. keriilet Havashalom u. 43.)

Onkorm6nyzat Ugyfdlszolgrilati Irod6ja ( I 163

l3oo 6ra

l2oo 6ra

Az elbir6kisi hatdrid6t a kiir6 indokolt esetben-egy alkalommal, legleljebb 30 nappal
meghosszabbithatja. Az elbirril6sra nyitva 6116, meghosszabbitott hat6ridor6l, ezzel
egyidejiileg az ajinlati k6tottsdg idotartam6nak meghosszabbodrisrir6l a pdly6z6kat
t6jdkoztatjuk.

Ajdnlati kiitiitts69 id6pontja: I 2oo 6ra

A p6lyaz6 ajinlati kotdtts6ge az ajdnlat benytjtds6t6l sz6mitva a pdlyirzati felhiv6sban
meghat6rozott idopontig tart, amelyet a kiir6 egyoldalt ir6sbeli nyilatkozatiival
meghosszabbith at. Az ajdnlali kdtdttsdg megsziinik, ha annak hatarideje 1ej6r, illetve ha a
kiir6 ezen idoponton beliil a pdly6zat nyerles6vel szerzod6st kot. vagy irrisban kcizli, hogy a

piiy azali eljdr6st eredmdnytelennek minositi.

Kovrics P6ter
Polg6rmester

Budapest,

1165 Budapest, Biik6nyftldi tt27. szim alatti, 105842/35 helyrajzi sz:im alatti, 2 ha 6913
m' teriiletii, ingatlan nyilv6ntart{s szerinti kivett szolgSltat6 egys6g, sporttelepen 6116

574 m2 hasznos alapteriitetii fel6pitm6ny, valamint a 968 m, alapteriiletri miifiives
futballprilya, ds az ezeken tal6lhat6 felszereldsi ds berendezdsi trirgyak
34,05 m2 helyisdg BUFE,
540 m2 helyis6get sport, klub6let,
25035 m'? tertilet teniszpiilyiik, futballpdlya, 48 l6rohelyes parkol6
968 m2 miiftives futballp6lya,
336'03m2dltdzodpiilet'lel6t6 

b6rbeadris6ra.



ll65 Budapest, Btik6nl fiildi tt 27. szim alatti, 105842/35 hellrajzi szrim alatti,2 ha 6913

m'zteriiletii ingatlan, nf ilvrintartris szerinti kivett szolg{ltat6 eg1's6g, sporttelep p:ilvrizati

felhiv:is{nak mell6klete

P{lvizati fclt6tclck:

A t feltdteleit az aliibbiak szerint ar,aslom mc hat6rozni

ingatlan nagl's:iga

Teriilet nagysrlga: 2 ha 6913 m'?

- teniszpilydk, futballpdlya 6s 48 fdrohelyes
parkol6: 2.503 5 m'
- mLifrives futballpiilya: 968 m2

- dltdzo6piilet, lekit6: 336 m2

Fel6pitm6ny nagvsdga: 5'14 m' az al6bbiak
szerint:
- BUFE helyisdg: 34.05 m2

- sport, klub helyisdg: 540 m2

ds az ezeken talilhat6 felszereldsi ak

A minimilis b6rlcti <tii 625.000,- Ft/h6+Afa, azaz bruttd '793.750,' Ft/h6, melyet havonta
kell pfly:izrinak megfizetni sz6mla ellen6ben.
A b6rleti dij nem tartalmazza az ingatlan ds a futballprilya tizemeltetdsdvel cisszetiiggo

kciztizemi kOltsdgeket.

Az 6vad6k tisszege: 3 havi b6rleti dij, azaz brutt6 2.381.250,- Ft.

B6rlet id6tartama: 5 6v hat6rozott id<i

2. A p6ly6z6k kore:
P6lydzatot kizrir6lag az aliibbi szervezetek nytjthatnak be:
MLikddo, a sportr6l szol6 2004.6vi I. tcirvdny alapjrin Idtrehozott sportszervezetek.
Kizdr6lag olyan szervezetek prilyrizhatnak. akik legalAbb 2012. jan&r 1-je 6ta miikddnek.
A szervezet legyen Magyarorszrigon bejegyzett nemzeti sportszovetsdgek egyik6nek tagja, ds

az dltaluk szervezett versenyrendszerben szerepeljen, melyet az adott nemzeti sportszovetsdg
dltal kidllitott igazoldssal bizonyit, ds miikdddse felellen meg a sportr6l sz6l6 2004. evi I.
trirvdny, valamint a sport teriilet6n kdpesftdshez kdtdtt tevdkenys6gek gyakorkisdhoz
sziiks6ges kdpesitdsek.iegyzdkdrol sz6l6 15712004. (V. 18.) Komr. rendelet eloiriisainak.

Az ingatlanra csak a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi CXCVI. tv.3.$ (l) bekezdds 1.

pontjiiban meghatiirozott etlAthat6 szenezetek pilyrizhatnak.

A palydzatot zrirt boritdkban. ,,1165 Budapest, Biik6nl ftildi it 27. szflm alatti sporttelep
b6rbev6teli pilyinat" jelig6vel elkitva, a Budapest Foviiros XVl. kertileti Onkormanyzat
Ugyfdlszolgdlati Irodriirin (1163 Budapest, XVI. kerillet Havashalom u. 43.) kell benyrijtani.

Aj6nlatot tenni kiz:ir6lag szemdlyesen vagy meghatalmazott irti.in lehet. Az ajrinlatot egy
pdldrinyban kell benytjtani. Az ajdnlatot hivatalos c6gszerii aliirissal, valamint minden
tovribbi oldaLit (a mel16kleteket is) k6zjeggyel kell elkltni.

indukl b6rleti dii m6rt6ke

625.000,- Ft/ho+Afa. azaz bruttf
793.750,- Fvh6



A meghatalmazdst kozokiratba, vagy tigyvdd 6ltat ellenjegyzett, vagy krlzjegyzo riltat
hitelesitett teljes bizonyit6 erej ii mag6nokiratba kell foglalni.
A szabrilyos meghataln.raz6st a ptlydzalhoz csatolni kell.

3. A prily:iz6 koteles 3 havi brutt6 b6rleti dijnak megfelel6 iisszegii pilyinati
biztosit6k befizet6s6re. A befizet6sr6l sztiki banki igazol6st, vagy postai csekket eredeti
p6ldinyban a pilyizathoz csatolni sziiks6ges. Pitlyirz6 pitlyAzati csekket a Budapest
Foviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Ugyfe lszolgdlati Irodajrin kaphat.

Az a.idnlat csak akkor drvenyes, l.ra a bontSs id<ipontjriban a biztositdk a kii16 11784009-
I 55 16006- 10210004 szam[r. az OTP Zfi-nel vezetett Budapest Foviiros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat ingatlan letdti alszdml6j6n rendelkez6sre rill.

A nyertes pitlyaz6 iital befizetett biztosit6k szerzoddskot6s esetdn a megk6t6tt szerz6ddst
biztosit6 melldkkdtelezettsdggd (6vad6k) alakul 6t ds az 6vaddk dsszegdbe beszrimitdsra keriil.

A biztositdkot a pAly 6zati felhivris visszavondsa, az ajiinlatok drvdnytelensdg6nek
megrillapit6sa esetdn. valamint az elbirrikist krivetoen a nem nyertes p6lyrizoklak 8 banki
napon bel[l a Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkormiinyzat visszautalla a pdlyizo
banksziiml6j6ra. A bankszdmla csak a prilyriz6 nevdre sz6lhat.

Nem j6r vissza a biztositdk, ha a piiyaz6 az ajanlati kdtottsdg idotartama alatt ajfulatat
visszavonta, vagy a szerzodds megkdtesdnek meghiusul6sa a prilyriz6nak ltlr6hat6, vagy az
o drdekkcir6ben felmerillt mds okb6l hi[rsult meg.

4. A prilydzatnak tartalmaznia kell:

) Az ingatlan bdrleti dijdra vonatkoz6 p{lyizati ajdnlati dsszeget: Ft/h6+Afa
form6ban. A minimum indul6 b6rleti dijnril alacsonyabb ajdnlati tisszeg

6rv6nytelen.
D A pttlyitzo nyilatkozat6t a piiy|zali felhiv6sban foglalt feltdtelek elfogad6srir6l.
) Az aj6nlati kdtdttsdg vrillaliis6r6l sz6l6 nyilatkozatot.
) P6lyriz6nak pitlyi:zatil}.an vdllalnia kell a sportingatlan ds helyisdgei

karbantartasat. iillagme 96v6sdt sa.j i{t kdltsegdn.

5. Az ingatlanra csak termdszetes szemdlyek vagy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCVI. tv. 3.$ (1) bekezdds 1. pontj6ban meghaterozott ritlathat6 szervezetek prilyrizhatnak.

A oitly |zathoz csatolni kell:
) a civil szervezetek bir6srigi nyilvdntart6s6r6l es az ezzel dsszefiiggo eljrirrisi

szabrilyokr6l sz6l6 201 1. evi CLXXXI. tdrvdny (a toviibbiakban: Civil
tdrvdny) szerinti nyilvrintart6sba v6telrol sz6l6 igazoliis hiteles miisolat6t;

> a szervezet k6pviselet6re jogosult eredeti aliirdsi cimpdldilny6t 6s a

kdpviseletrol sz6l6 igazolas hiteles mrisolat6t (a megvrilaszt6 leglobb szerv -
taggyiil6s - hatiirozata);

> a szervezet kdpviseloj6nek nyilatkozatrit eredeti pdldrinyban arra vonatkoz6an,
hogy a szervezet a Civil torvdny alapj6n l6trehozott 6s a sportr6l sz6l6 2004.
dvi I. tcirv6ny alapjdn miikdd6 szervezet;
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) a szervezet kdpviselojdnek nyilatkozatiit eredeti pdldrinyban arra vonatkoz6an.
hogy a szervezel a sport teriiletdn kepesit6shez kcitcitt tevdkenysdgek
gyakorlrisrihoz sziiksdges kdpesitdsek jegyz6kdrol sz6|o 15712004. (V 18.)

Korm. rendelet eloir6sainak is megfelel;
F annak a MagyarorszSgon bejegyzett nemzeti sportszcivetsdgnek az igazolitsitt

eredeti pdld6nyban, amelynek lagja a szervezet arra vonatkoz6an. hogy e

szervezet a tagja. ds az riltaluk szervezett versenyrendszerben szerepell
} Nyilatkozatot az Atllthato szervezetr<il (pllyi,zati felhivris 1. sz. fiiggeldke)
F a szervezet kdpviselojdnek nyilatkozatdt eredeti pdlddnyban ara vonatkoz6an,

hogy a Budapest Fov6ros XVI. keriileti 6nkormiinyzat fetd sem a szervezetnek,
sem a kdpviseltre jogosult szemdlynek nincs b{rmilyen helyis6gbdrlettel ds

ehhez kapcsol6d6 dijakkal risszefliggo. lejrirt tartoz6sa;
) a szervezet kdpviselojdnek nyilatkozatiit eredeti p6ld6nyban arra vonatkozoan.

hogy a Budapest Fov6ros XVl. kertileti Onkormdnyzat feld sem a szervezetnek,
sem a k6pviseltre jogosult szemdlynek nincs helyi ad6tartozdsa.

6. Ptiyitzo kciteles a piiydzat benyrijtiisa elott a helyis6g hasznosithat6sdgrirol
vdgezheto tevdkenysdgi kd16kre vonatkoz6an trijdkoz6dni.

a

A pitlydzat hivatalos nyelve magyar

A pitlyiLzati felhiviis 6s a r6szletes trijdkoztat6 a Budapest Fcjviiros XVI. kertileti
Onkormiinyzat Ugyf6tszolgdlati lroddj6n. a pirlyizat benyriit6srlra biztositott hatriridoben,
tdritdsmentesen kaphat6.

A ndlvriz.atot az. a odl,-rizti nveri el. oki a odltrizoti fe I h lvris ba n rb pzitett fe I ti te I e k v a kr nrc n n I i
teliesltise mellett o lepmapasobb hirleti dii mesfiz.etisdre tctl idnlatot.

Pilyfzattal kapcsolatos informrici6: 401-1480-as telefonsz6mon Dr. Lukiics Titanilla
vagyonhasznositrisi irodavezetotol k6rheto.

A helyisdg megtekintdse: a fenti telefonszdmon elozetes idopont egyeztet6s alap.irin.

Ervdnytelen az ajinlat. ha nem felel meg a piilyiizari felhivrisban 6s Budapest Foviiros XVI.
keriileti Onkorm ilnyzat 3512004. (lX. 30.) rendeletdben foglalt egy6b feltdteleknek. (A
rendelet megtal6lhat6 Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat honlapjrin:
www.bpl6.hu)

A nyertes pitlyitz,lval a Budapest Fcivriros XVI. keriileti Onkormdnyzat bdrleti szerzoddst k<it
Budapest F6viiros XVI. kert.ileti Onkormdnyzat Kepv iselo-testiiletenek vonatkoz6 d6ntdsdt
kdvetoen.

A pitlyizat nyertese a befizetett pitlyizati biztositdkot a szerzoddsk<it6s idopontjriig Budapest
Fovriros XVI. keriileti 0nkorm inyzatnii letdtbe helyezi.

A bdrlet id6tartamrira elhelyezett biztositdk mdrtdke 3 havi brutt6 bdrleti dijnak megfelelo
tisszeg, melyet a bdrlonek a Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormilnyzat ingatlan letdti
alszimlilira (Szla sz.: 1 I784009- I55I6006- I02I0004) kell beflzetni.

Biriilati szempontok:
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Ha a pdlyizati eljdr6s nyertesdvel a szerzoddskdtds az erre nyitva rill6 hatdrido elteltdvel
nem jdn l6tre, avagy a megkdtiitt szerzoddst a nyertes nem, avagy hibiisan teljesiti, 6s emiatt
az Onkormdnyzat a szetz6ddst felmondja vagy a szerzoddst a felek kdzcis
megegyezdssel felbontottiik, akkor az dnkormiinyzat jogosult a m6sodik legkedvez6bb
ajiinlatot tev o palyitz6val szerzoddst kdtni, vagy a piiy6zati eljiiriist eredmdnytelennek
nyilvdnitani 6s irj palydzati elj6rast kiirni.

A Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormlnyzat az elj6riis sor6n mindv6gig fenntartja azon
jogrit. hogy a versenyeztetdsi elidrrist eredmdnytelennek nyilv6nftsa.
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1 165 Budapest, Btik6nyftildi it 27 . szim alatti, 1058.12135 helyrajzi szrim alatti, 2 ha 6913

m'?teriiletii ingatlan, nyilvintartris szerinti kivett szolgdltat6 egys69, sporttelep prilydzati
felhir'6s{nak mell6klete

R6szletes tij6koztat6

B6rleti szerzodds idotartama: 5 dv hatiirozott ido
Az ingatlan kcizmri elkit:isa: elektromos fuam. gitz, viz, csatorna
Az ingatlan dvezeti besoroliisa: IZ-XVIlS I

Bdrlci viilaszt6sa szerint, a tulajdonos el<izetes j6vrihagyiisiival vdgezhet beruhiiz6st. de ennek

kdltsdgdt a bdrbead6 nem k<iteles megtdrfteni vagy bdrbeszrimitdssal kompenzrilni.

6vad6k elhelyez6se: 3 havi brutt6 bdrleti dij nak megfelel<i <isszeg

Berlet idotartama: 5 ev hatiirozott ido.

A helyis6get Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkomianyzat megtekintett rillapotban adja

b6rbe.

A bdrleti dij megfizetdsdnek m6dja: Budapest Fovriros XVI. kertileti onkorma'nyzat eltal

kibocs6tott sz6mla alapjiin.

Jogviszony megsztin6sere vonatkozo kikotesek :

o Rendkiviili felnrondassal dlhet brirmelyik fdl..ha a mAsik

Lakiistcirvdnyben, vagy a Ptk-ban ds az Onkormiinyzat
rendeleteiben rdgzitett szabilyokat srilyosan megszegi.

ldl a szerzoddsben. a

mindenkor hatiilyos

Az dves bdrleti dijat a Bdrbead6 a Bdrl6 kiildn hozzii.idruldsa ds a szerz6dds m6dosit6sa

ndtktil. minden 6vben - a tdrgydv.januiir l. napjAt6l kezdodo hat6llyal - feltitvizsgdlja 6s

meger.neli legfeljebb a tiirgydvet megelozo dvre a KSH 6ltal kcjzzdtett infliici6s irindex
drtdkdvel. Elso alkalommal 2018. janudr l-tol.

A szerzodds megkdtdsdt kcivet<jen a bdrlonek kdzjegyzo elott egyoldalir tartozAselismero
nyilatkozatot kell aldirnia. Ebben tudomdsul veszi, illetve kcttelezi magdt ana, hogy
amennyiben a bdrleti jogviszonya a bdrbead6 dltal felmondiisra keriil, vagy az leirir, el kell
hagynia a b6rlemdnyt. A berleti szerzod6s hat6lybal6pdsdnek feltdtele a kcizjegyzoi okirat
elkdszit6se. A kclzjegyz6i okirat kriltsdgeit a bdrlonek kell megfizetnie.

A nyertes p6lyriz6nak a szerz6dds megkotdsdre 8 munkanap, a kdzjegyzoi okirat aldirrisara
tov6bbi 8 munkanap rill rendelkezdsdre. Amennyiben a nyertes pirly|zo a b6rleti szerzoddst
hatriridoben nem kdti meg. ds amennyiben a bdrleti .jogviszony ldtrejdtt6nek lbltdtelekdnt
eloirt kdzjegyzoi okiratot hatriridoben nem frja alii. a Budapest Fovdros XVI. kertileti
0nkormdnyzatnak a bdrlo kijelolds6rol sz6l6 jognyilatk ozatlhoz val6 kdtctttsdge megsztinik, s

ezt k<ivetoen a Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkorm inyzat mAr nem kdteles a szerzodls
megk6t6s6re.

A bdrleti szerzod6s alapjiin a bdrlcinek kell gondoskodnia a helyisdgnek a tevdkenlsege
cdlj6ra tdrt6n<i alkalmassii tdtel6rol. Az ehhez sziiksdges dsszes hat6sdgi engeddlyt a bdrl6
k6teles beszerezni.



Az ingatlan sportc6[tr hasznositdsiira vonatko26 k<itelezettsdgek:

- Nyertes prily6z6 k<iteles a ldtesitmdny.t rigy haszn6lni, hogy az biztositsa a sport utenp6tl6s
neveldsdt, diriksport rendezvdr.ryek, versenyek lebonyolit6siit.

- Nyertes p6lyriz6 kdteles gondoskodni a Iekeritett teriileten beliil a z<jldfelt.ilet fenntartesar6l,
a fiik kezeldsdrol, a burkolatok sikossiig-mentesitdsdrol, 6s a teriilet tiszt6n tartdsr6l. A
sikoss6g-mentesitds sorrin a Nyertes pdlydz6 k<iteles komyezetkfnidlo anyagot haszn:ilni.

- Nyertes pdlyriz6 kriteles gondoskodni valamennyi helyisdg 6s kiemelten a vizesblokkok ds

vizes helyisdgek megfelelo tisztasiigiinak biztositasrir6l, karbantartasiir6l, a kisjavitiis siirg6s
elvdgz6sdrol, melyet a b6rbead6 negyeddvente ellenoriz.

Nyertes p6lyriz6 gondoskodik az ingatlan €s az azon talilhat6 minden feldpitmdny ds

ldtesitmdny, ds az ezekben tal6lhat6 eszkcizok karbantartris6r6l, a haszn6latb6l eliill6
elhasznal6diis eredmdnyekdppeni p6tLisrir6l es cserdjdro[.

Az ingatlanban takilhat6 gdpdszeti berendezdsek karbantart6srir6l, p6tl6s6r6l ds cserdjdrol

Az ingatlanok nyikisziiroinak, burkolatainak. 6s valamennyi feliiletkdpz6sdnek
karbantartrisir6l. javitrisrir6l, kisebb p6tt6s6r6l, t'el[jit6s6r6l, cserej6rol.

A helyisegekhez tartozo iizlethomlokzat, kirakatszekrdny, vddo-, elotet6, emyos szerkezet,
biaonsrigi berendezdsek karbantart6srir6l, az ingatlanban folytatott tevdkenyseg krirdben
felmeriilo t'el[jitdsr6l, p6tLisrol, illetoleg cser6rol.

Az dpiilet olyan kdzponti berendezdseinek karbantartds6r6l, anielyeket a nyertes piilyiiz6
kizdr6lagosan haszndl, illetoleg taft tizemben, az 6ptilet, tovabbd a k6zcis haszndlatra
szolgril6 helyisdgek ds teriilet tiszt6ntartrisdr6l, megviliigitrisrir6l, a nyertes piilyiiz6
tevdkenysdg6vel osszefiiggo - nem h6ztart6si - szem€t elsz6llitris6r6l.

Az ingatlan kiilso parkol6jtit a pdlydzo napi 24 6riiban nyitva tartani kdteles

Nyertes prily6z6 kdteles:
- a sportp6ly6k kert6szeti fenntartdsdt folyamatosan vdgezni,
- a sportp6lydt 6vezo, kdzteri.ileti zdldsdvot kaszrilni, a keletkezett hulladdkot - amennyiben
erre alkalmas - helyben komposzt6lni, a fennmarad6 hulladdkot saj iit k6ltsdgen elszdllitani,
- a megldvo f6kat gallyazni.

A pitlybzo t'eleloss6ge kiterjed a szerzod6st megk6tds6t kovetoen az dptiletek ds tereptargyak
kivill-beltili technikai-mrikOd6si megfelelos6 g6re. Pdlyia6 v6llalia, hogy ez esetleges

meghib6sodrisokat, vagy nern megfelelo mtkrjddsri targyakat, n.relyeket a jelen szerzodds

alapjrin birtokba vesz javftja, javittatja, megfelelo technikai 6s mtikoddsi dllapotba hozza a

sajiit kdltsdgdn az 0nkormrinyzat feld mindenf6le teritdsi ig6ny n6lktll.

- Nyertes prilyiiz6 k6teles biztositani versenysport rendezvdnyek. valamint kiil6nbdzo
szabadidosport rendezv6nyek, versenyek szervezdsdt lebonyolftiisiit. A szabadidosport
tekintetdben elsosorban a XVI. kertilet lak6i sz6mtira kciteles ingyenes spofiol6si lehet6sdget
biztositani 6vente I 5 elore meghirdetett napon, 8 6riiban.
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Az ingatlanon a Magyar Labdarf96 Szovets6g (mint Beruhriz6) miiftives futballp6lydt 6pitett.
Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget villlalt arra, hogy a Futballprilya iizembe helyezdstcil
sziimitott l5 dv hatiirozott ideig sportcdl tevekenysdg folytatdsara hasznrilja, illetve
hasznositja a Magyar Labdarrig6 Sz6vetsdggel kcizosen. A megrillapodds drtelmdben a

Futballprllya tulajdonjogdt az 0nkornranyzat ellenertek leieben megszerezte. azonban a

hasznositds .iogdt a beruhrizo a megrillapodris 6rtelmdben korliitozta.

Nyenes p6ly6z6t az esetleges kciztizemi kriltsdgeken fel0l a Mtiftives Futballpiilya
tizemeltet6si .ioga fejdben az alabbi kdtelezettsdgek terhelik:

- Nyertes piiydzo a miiftives Futballp6ly6t a Tao tv. 221C. 5 (6) - (8) bekezdesdben
lo glaltaknak megfelekien hasznosithatj a.

- Nyertes pdlyriz6 vdllalja a nrrjftives Futballprilya rer.rdeltetdsszerti haszndlatiihoz sziiksdges
valamennyi javftdsi, karbantartrisi kciltsdgeket, valamint a haszndlattal j rir6 koltsegeket,
illetve azokat a fel[jitasi kciltsegeket melyek a .iavit6si. karbantartAsi kcttelezettsdgek
elmulasztasiib6l, vagy kdsedelmes teljesites6bol ad6dnak. mfg a Futballprilya tekintetdben
felmertilo kdzterheket valamint a megfelelo karbantarlris mellett, rendeltet6sszerti haszniilat

esetdn jelentkez6 fehijitrisi munkdlatok k6ltsdget 0nkorm6nyzat viseli.

- Nyertes p6lyiiz6 tudomrisul veszi es viillalja, hogy a mtifiives Futballprilya szabiilyszeni
mtik6dtet6se. karbantartdsa. iizemeltet6se az o felelossdge ds kriltsdge, valamint a berleti
szerzodds idotartama alatt a Futballpdlya jogszabdlyoknak ds a biztons6gos, balesetmentes
iizemeldshez sziiksdges 6llagrinak biztosit6sa. A Futballp6lya teljes kdrii iizemeltet6s6rol ds -
karbantart6srir6l a Nyertes pdlyriz6 kciteles sajdt k6lts6gdn gondoskodni azzal. hogy a

karbantartiis 6s felir.jitris kciltsdgei besz6mithat6ak. A b6rbead6 a bdrlet lennrill6sa alatt
eszkcizp6tliist nem vdgez. ez a Nyertes prilyriz6 feladata ds koltsdge.
Minden felirjitris a Nyertes pdlyriz6t terheli.

- Nyertes pdlytz6 ezen feltil kdtelezettsdget vrillal arra. hogy azt iskolai 6s di6k-, foiskolai-
egyetemi sportesemdnyek (elsosorban labdarfgds), szabadidosport esemdnyek (elsosorban
futball), mas k<iz<issdgi cdl - kiildnctsen: kulturiilis, turisztikai esemdnyek lebonyolitiisa
c6lj6b6l naponta a miifiives Futballpalya iizemidejdnek tegakibb 2\o/o-Aban ds dvente legal6bb
10 nap ingyenesen vagy kedvezmenyes aron hasznositja. Felek jelen rendelkez6st ldnl'eges
szerzoddsi feltdtelnek tekintik, melynek megsdrtdse kiildncisen srilyos szerzoddsszegdsnek
minostil.

- Nyertes p6lyriz6 vdllalja, hogy az MLSZ riltal kijelcilt szakmai szervezeti egyseggel,
illetve koordindtorral - elsosorban. de nern kiz6r6lag az MLSZ dltal kijeldlt szakmai
kapcsolattart6 ftjAn - egytittmiik<rdik. biztosida a rdszvdtelt az MLSZ 6ltal szervezett
relev6ns kepzdseken. Az MLSZ az lltala szervezett programokhoz (elsosorban Bozsik
program ds szabadido futball) kapcsol6d6an jogosult a Futballprilya ingyenes haszn6lat6ra
a n),ertes pilyiv6val egyeztetett idopontban. Az MLSZ a piilya haszniilatiira vonatkoz6
ig6nydt a tervezett program idopontjrit 15 nappal megelozoen koteles bejelenteni. Az
MLSZ 6ltali kiz6r6lagos hasznositiis maximrilis id6tartama dvente 20 nap.

- Nyertes pdlyriz6 tudom6sul veszi, hogy az MLSZ rendelkezik a miiftives FutballpriLlya
teriilet6n taLilhat6 rekLim cdlI kiilso ds belso patrinkt'eliiletek/kerit6sfeliiletek hasznosftiisi
jog6val.
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A rekkimteltiletek karbantartrisrir6l ds javitris6r6l, annak a rekl6m elhelyezdsdre va16

alkalmassrigrir6l. a rekl6moz6k fel6 lennril16 kcitelezetts6gek teljesit6sdr6l az MLSZ 6s az
Onkorniiinyzat gondoskodik a k<izritttik letrejott megeltapodiis alapj6n, melyet a nyertes
pitlyitz6 ilyen irrinyt felhiv6s esetdn lehet6vd tesz, illetve amennyiben ilyen munkdlat
viilik szi.iksdgesse arr6l az 0nkormiinyzatot drtesiti.

- Nyertes p6lyriz6 felel azdrt, hogy a Futballprilya a jelen pdlydzat alapjrin megkdtdtr
szerzodes fenn6lkisdnak egdsz tartama alatt - rendeltetdsszerti, szerzoddsszeni.
biztonsiigos ds balesetmentes haszn6latra alkalnras, is egy6bkdnt is megfelel a pdlyinatban
vrillalt eloirdsoknak.

Az ingatlan teljes tertiletdn beliil bekdvetkez6 bdrmely k6resem6ny esetdn a helyredllitrisi
kdtelezetts6g, illetve a feleloss6g teljes m6rtdkben kiz6r6lag a nyertes pdlyiz6t terheli. Ezt
besziimitani nem Iehet.
A nyertes p6ly6z6 kdteles az Ingatlanban keletkezett krirosod6sokat haladdktalanul
helyrerillitani.

A k6rveszdly - az 0nkorm6 nyzal vagy az MLSZ iiltal sziinddkosan. vagy stlyos
gondatlansiiggal okozott k6r kiv6teldve[ - a nyertes prilyfz6t terheli.

Nyertes pdll az6 kciteles az ingatlan l.raszndlatdra f'elelossdg biztosit6st krltni

A piiyttzo kdteles az ingatlan dllapotdrol rdszletesen meggyozodni !

Amennyiben az ingatlan bej6r6s6ra van sztiks6g, rigy idopontot egyeztethet 06-l-4011480 -as
sziimon Dr. Lukrics Titanill6val.
Ktiltincisen ibntos ezen kdtelezettsdg azdrt, mert az ingatlan jelenleg hi6nyos mr.iszaki
rillapotban van. Ennek a rendbehozatala es megfelelo m!ikddtetdsre alkalmas iillapotra tcirtdn6
kialakitdsa a pLlyAzo feladata, azzal, hogy esetleg a B6rbead6 kdtelezettsdgekdnt felmeriil6
felrljitrisok elvdgzdse esetdn sem jogosult birbesz6n.ritiisra ugyanis a bdrleti dij a jelenlegi
rillapot szerit keriilt megrillapitrisra.

Az Onkormiinyzat kdri a pitlydz6kal, hogy ttijdkoz6djanak a kertiletben 6rvdnyes dpitdstigyi
szabiilyokr6l. Trij6koztatja egytttal a prityazokat. hogy a 1612005 (V. 25.) Kr sz6m[. a
Budapest F<j,vriros XVI. Keiirletiu Onkormdnyzat rendeletenek 5$ (4) bekezd6se dnelmdben a

sport vagy egydb ldtesftmdnyek kiatakitdsrihoz sr{tor lefedesri dpitm6ny nem 6pitheto.
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l. szdmri fiiggel6k
Nyilatkozat

(2011. evi CXCVI. tdrv6ny 3. $ (1) bekezddsdben meghatdrrozott etlethat6 szervezetrol)

Alulirott...... ......... nyilatkozom. hogy az dltalam kdp'"'iselt

l. 6tl6that6 szervezet:
a) az 6llam, a koltsdgvet6si szerv. a kdztestiilet, a helyi onkorm linyzat. a nemzetisdgi

dnkomrdnyzat. a t6rsul6s. az egyhr{zi jogi szemdly, az olyan gazddlkod6 szervezet. amelyben

az 6llam vagy a helyi rinkormiinyzat kiildn-kiitttn vagy egyiitt 100%-os rdszesed6ssel

rendelkezik, a nemzetkozi szervezet. a kiilftrldi rillam, a kiilfuldi helyhat6srig, a ktilftrldi 6llami
vagy helyhat6siigi szerv ds az Eur6pai Gazdasdgi T6rs6grol sz6l6 meg6llapoddrsban rdszes

6llam szabilyozott piacdra bevezetett nyilvdnosan mtikt do rdszvdnytiirsaszig,
b) az olyan belfdldi vagy ktilfbldi jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo
gazddlkod6 szervezet, amely megt'elel a k6vetkezo
feltdteleknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pdnzmosiis ds a terorizmus finansziroziisa megeloz6sdrol 6s

megakad6lyozrisdr6l sz6l6 tcirvdny szerint meghatArozott tdnyleges tulajdonosa megismerheto,
bb) az Eur6pai Uni6 tagrillamriban, az Eur6pai Gazdasiigi Tdrsdgr6l sz6l6 megiillapodiisban
r6szes iillamban. a Cazdasiigi Egytittmrikoddsi ds Fej lesztdsi Szen ezet tagiillamdban vagy
olyan rillamban rendelkezik ad6illetosdggel. amellyel Magyarorsziignak a kettos ad6ztat6s
elkeriildsd16l sz6l6 egyezmdnye van,
bc) nem minosiil a trirsasagi ad6r6l ds az osztaldkad6r6l sz6l6 tdrvdny szerint meghat6rozott
ellenorzdtt ktilftildi tdrsasrignak,
bd) a gazdrilkod6 szervezetben kcizvetleniil vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal,
befolydssal vagy szavazati .loggal bir6 jogi szemely, jogi szemdlyisdggel nem rendelkezti
gazd6lkod6 szervezet tekintetdben a ba), bb) 6s bc) alpont szerinti feltdtelek fenn6llnak;
c) az a civil szervezet ds a vizitrirsulat. amely megfelel a kdvetkezo felt6telekaek:
ca) vezet<i tisztsdgviseloi megismerhetok.
cb) a civil szervezet 6s a vizitrlrsulat. valamint ezek vezet6 tisztsdgviseloi nem iitl:ithat6
szervezetben nem rendelkeznek 25Yo-ot meghalad6 16szeseddssel,
cc) szdkhelye az Eur6pai Uni6 tagrillamriban. az Eur6pai Gazdasrigi Tdrsdgrol sz6l6
meg6 apod6sban rdszes iillamban. a Gazdasiigi EgytittmLikciddsi ds Fejlesztdsi Szervezet
tagdllamiiban vagy olyan iillamban van. amellyel Magyarorsziignak a kettos ad6ztates
elkertildsdrol sz6l6 egyezmdnye van;

*Megfelelo rdsz aldhtzand6 al6iriis
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B6rleti szerz6d6s

M6dosit6sokkal egys6ges szerkezetben

mely l6trejritt egyrdszr6l a Budapest F6vdros XVI. ker. Onkorm6nyzat (l163.
Budapest Havashalom u. 43.) k6pviseli Kov6cs P6ter polg6rmester, mint
bdrbead6 (tov6bbiakban:B6rbead6),
m6srdszr6l a M6tyrisftildi Lawn Tennis Club (MLTC), 1165 Budapest
Biik6nyftildi ttt 27 ., nyilvitntartdsi szftrn: 4372., kepviseli: Szemler Istvrin elncik
(tov6bbiakban: B6rlti) kriz<itt a Gazdasdgi ds Tulajdonosi Bizottsdg
268/2007 .(Xl.l3) sz. hatilrozata alapjin, az alilbbi feltdtelek szerint:

El6zm6nyek

Felek rdgzitik, hogy az MLTC (Bp. XVI. ker. B0k6nyftildi * 27.) 6ltal 1991.
november 1-6n megkdtcitt meg6llapod6s, valamint 1995. okt6ber 5-6n a XVI.
ker. Onkorm6nyzat iital kiadott hozz6j6rul6s alapj6n azMLTC haszn6lja a XVI.
ker. Erzs6bet-liget 105842135 helyrajzi szim alatti 849 mz terilletet, az azon 6116

iizletk6nt nyilvrintartott 574 m2 hasznos alaptertiletii tenisz klub 6ptiletet,
tov6bb6 a 105842/42 hrsz-(r krizter0leti besorol6sri ingatlanon talfihat6 tenisz -
6s sportp6rlyrikat.

Felek riigzitik, hogy 2002. jtnius 5-6n kelt szerzldds a 849 m2 teriiletii
105842135 hrsz-ri ingatlan b6rletdt rendezi,mlga105842/42hrsz-onlalelhat(,a
teniszp6lyrlk, sportp6lyrik hasznirlatdra, valamint a szolg6ltat6ssal cisszefligg6
meg5llapod6sra kiilcin megiillapod6st kdtdttek 2001. jflius 20-6r, melyet 2003.
december I 8-rin m6dositottak.

A Budapest XVI. ker. T6ncsics u. - Mdsz6ros J. utca - Di6sy L. utca - lJjszitsz
utca - Btikdnyftildi irt 6ltal hatrlrolt teriiletre vonatkoz6 szab6lyoz6si terv
16/2005.(Y.25.) rendelet melldklete, a T 75719 szimtt zitradekolt tdrrajz szerint
a 105842135 hrsz 6s a 105842142 hrsz ingatlanok telekhat6r rendez6st a XV.
Ker. Onkormdnyzat Epitl,srigyi Irodrija 2717512005 sz6mon enged6lyezte. E
szerint a 105842135 hrsz-ri ingatlan teriilete 2 ha 6913 m2-re b6viilt, A
105842135 brsz ingatlan ingatlan-nyilvintartils szerinti besorol6sa kivett
szolg|ltato egys69, sporttelep.

Az MLTC 1995-ben a ttrgyi ingatlanon 6116 6ptiletben l6v6 Btifet az MLTC-
BUFE Kereskedelmi 6s Vend6gl6t6 Betdti Trirsas6gnak (sz6khely: 1165 Bp.
R <ik6nyft ld i n. 27 . cegS e gy zdkszftma'. 0 1 -064 1 4 0 8 8 ) alb6rletbe adta.

Felek rcigzitik, hogy az Onkorm6nyzat es az MLTC kdzdtt a Gazdas6gi 6s

Tulajdonosi Bizottsdg 308/2005.(K. 1 0.) sz. hatfuozata alapjdn, 2005.12.12.
napj6n bdrleti szerzbdds (tov6bbiakban: B6rleti szerz6dds) j6tt l6tre a Bdrbead6

l.)
t
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tulajdon6t klpezo Budapest, XVL ker, Erzs6bet-liget 105842135 hrsz. alatti
26913 m2 nagysrigir ingatlanra, a rajta 6116 574 m2 fel6pitm6nyre hatirozatlan
id6tartamra, az alfibbi cdlra:
41 m2 helyisdg BUFE
529 m2 helyis6get sport, klub6let.
26339 m2 teriilet teniszp6lySk, futballp6lya.

Fentiek alapj6n Felek a 2005.12.12-i Bdrleti szerz6d6st annak 11/5. pontja
alapjAn, a l6trej<itt irj rlllapotnak megfelel6en az alibbiak szerint m6dositj6k, 6s

egysdgbe foglaljrlk:

l./ Jelen szerzodds alapjdn B6rbead6 a tulajdon6t klpezo Budapest XVI. ker.
Erzs6bet-liget 105842135 alatti 26913 m2 nagysitgi ingatlant, a rajta iLl16

574 m2 + 336,03 m2 alapteriiletti fel6pitmdnyekkel, a szerzodes
mell6klet6t kdpezo, a kor6bbi 6tad6skor klszitett birtokbaad6si
jegyz6kdnyvben szerepl6 felszerel6si 6s berendez6si targyakkal egytitt
B6116 r6sz6re b6rbe adja, hatdrozatlat id6tartamra, azalilbbicelra:
4l m2helyis6g BUFE
529 m2 helyis69et sport, klub6let
26339 m' ter0let teniszp5ly6k, futballp6lya
336,03 m2 riltciz6dptilet, lel6t6
48 f6r6helyes parkol6
tov6bbiakban: B6rlem6ny
Felek rOgzitik, lxrgy Bdrl6 a szerz5dis al|frdsakor birtokon beltil van,
nincs sztiks6g kiilctn birtokbaadrlsi eljrirris lefolytat6sara. 86116 ismeri az
ingatlan miiszaki 6llap otdt.
Az ,ltdzodptletre, valamint az unak tetej6n ldv6 lel6t6ra vonatkoz6,
2007.06.26. napjdn kelt birtokbaad6si jegyz6ktinyv (tov6bbiakban:
Birtokbaad6si jegyz6k6nyv) jelen bdrleti szerz6d6s elviiaszthatatlan
resz1t kdpezi{ L sz. melldklet)

2./ B6116 az ingatlan haszndlatdert b6rleti dijk6nt az alilbbiak szerint ktitelesr
b6rleti dijat fizetni:

. 57 4 m2 dpiilet b6rleti dija, 2005.0 1.0 1.-2005.12.3 f -ig.
173.581.-Ft/dv rAlA

A bdrleti dij nem tartalmazza a helyisdg koztzemi k<ilts6geit.
2006. janu6rl-t6l a bdrleti dlj mdrtdkdt a szerzodds 4. ponda hatitrozza
meg.

o 26339 m2 teriilet, ds

. 336,03 m2 olrozbeptlet, 6s a raita l6vo 80 m2 1el6t6 haszniiata
t6rit6smentes.

a,(<:,--*
?<-....-/
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Felek r<igzitik, hogy a 105842135 hrsz. alatti 26913 m2 nagysrlgir ingatlanon
336,03 m2 alaptertiletii <iltciz<j 6ptilet, valamint arurak tetejdn elhelyezked6 80
m2 alaptertileti lelit6 6ptilet a B6rbead6 benthdzdsflban meg6piilt, a B6rleti
szerzodds I 1 12. pontjSbar meghat{rozottak szerint.
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Szerz6d<i felek rtigzitik, hogy Bdrl6 a26339 m't.rtil"t, valamint a336,03
m2 <iltrizri6piilet, az annak tetejdn ldv6 lel6t6, valamint a Birtokbaad6si
jegyz<ikrinyvben szerepl6 felszereldsi 6s berendez6si tSrgyakhasznllatddrt
dij fizetds6re nem k<iteles, ennek fej6ben az alitbbi kcitelezetts6gek
terhelik:

- Bdrl6 kdteles az ingatlant, a sportp6lyrikat es az azon fenn6ll6 sportcdhi
l6tesitmdnyeket, illetve fel6pitm6nyeket, valamint a Birtokbaad6si
jegyzdkcinyvben szerepl6 felszerel6si ds berendez6si tdrgyakat
folyamatosan karbantartani, miiszaki 6llapotukat, a jelenlegi 6llapotban
meg6vni, az ehhez sztiks6ges munk6latokat, beruhaz6sokat saj6t
kriltsdgdn, folyamatosan ellitni. Ezen beliil az esetleges
meghib6sodiisokat kdteles haladdktalanul saj6t kdlts6g6n kijavitani,
cserdr6l, p6tl6sr6l gondoskodni.

- 86116 kdteles az l. pontban meghatdrozott,ptlydzat soran felirjitott ds

meg6pitett fel6pitm6nyekhez kapcsol6d6, a teljes beruhrizrist 6rint6, -
B6rbead6t megillet6 garanci6lis munk6latok sztiks6gessdgdt a
B6rbead6nak bejelenteni.
Amennyiben ezen kcitelezetts6get megszegi, 6s a Bdrbead6 elesik a
garancia 6rv6nyesit6s6nek lehet6s6g6t61, az ebbol fakad6 B6rbead6i k6rt
k0teles megt6riteni.
- B6116 kiiteles a l6tesitm6nyt rigy haszn6lni, hogy az biztositsa a sport
utrinp6tl6s nevel6s6t, diriksport rendezvdnyek, versenyek lebonyolitdsrit.
Ennek felt6teleit ds r6szleteit a felek kiil<in meg6llapod6sban, illetve a
jelen szerz6d6,s mell6kletdben r6szletezik.

- 86116 kdteles biztositani versenysport rendezv6nyek lebonyolit6srit.
Kiilcinbdz6 szabadid6sport rendezvdnyek, versenyek szervezdsdt
lebonyolit6s6t A szabadid6sport tekintet6ben els6sorban a XVI. kenilet
lak6i szixnira kdteles ingyenes sportolisi lehet6sdget biztositani. Az itt
szab|lyozott feladatokr6l a felek kiil<in meg6llapod6sban, illetve jelen
szerz6d6s mell6kletdben reszletezik.

B6116 kdteles gondoskodni a lekeritett tertileten beiil a zdldfeltilet
fenntart6srlr6l, afftkkezeles6r6l, a burkolatok sikoss6g-mentesitdsdr6l,6s
a teriilet tisztdn tartdsr6l. A sikoss6g-mentesit6s sor6n a B6116 kriteles
kdmyezetkimdl6 anyagot haszn6lni.
- Bdrl6 k<iteles r6szletes nyilv6ntart6st vezetni a kcivetkez6kr6l:

a., a lebonyolitott rendezv6nyekr6l,
b., az izemeltetds kcilts6geirril,
c., az elv 6 gzett karbantart6si, fehij itrisi munkiikr6l,
d., valamennyi olyan tevdkenys6gr6l 6s pdnzrigyi teljesit6sr6l, amely
j elen szerz6desben fo glalt feladatainak telj esit6s 6re vonatkozik.

e42y''o<-.q
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Ezen nyilvrintartiisokat Bdrbe ad6 k6r6sdre kdteles haladdktalanul
bemutatni. Kiilon felkdr6s ndlktil kdteles a besz6mol6t 6vente egyszer
elk6sziteni 6s aztaB6rbe ad6nak 6tadni.

A jelen pontban meghat6rozottak megs6rt6se srilyos szerz6d6sszegdsnek
min6stl, ennek minden jogkcivetkezm6nydvel.

3./ Bdrl6 az 574 m2 6ptilet haszn6latrira 2005. december 31-ig esed6kes
bdrleti dijat egydsszegben az Onkormrinyzat 1 17 84009- 1 55 1 6006 szrimri
szitml6j6ra 2005 .04 .l -ig megftzette .
Felek megrillapodnak abban, hogy 15 napot meghalad6 fizet6si k6sedelem
eset6n 86116 a leftrt tafiozesilt a Ptk szerinti kamat kdtszeres6ben
meghatilrozott m6rt6kii k6sedelmi kamattal kdteles megfizetni.
86116 kcitelezettsdget v|llal ana, hogy a szerzldes alilirhsdt k<ivet6 15
napon beltil B6rbead6 jav6ra inkassz6 jogot enged 6s a szdmlavezetb
banda fel6 ilyen nyilatkozatottesz, mely jelen szerz6dds elySlaszthatatlar:
rdsz|tkdpezi. Ezen rendelkez6s - 86116 riltali megsdrt6se sflyos szerzod6s
szeg6snek min6siil 6s azonnalihatdlytt felmond6st vonhat maga ut6n.

4./ Szerzidb felek meg6llapodnak abban, hogy a Bdrl6 kiiltin hozzdjiruldsa
6s jelen szerzbdes m6dosit6sa n6lklll az dves b6rleti dijat minden dvben -
titrgy|v janu6r 1. napj6't6l kezdbdl hat6llyal - B6rbead6 feliilvizsg6lja 6s

megemeli legfeljebb a tingydvet megel6z6 6vre a KSH altal kdzzetett
infl5ci6s 6rindex drt6k6vel. Els6 izben erre 2008. 6vben kertil sor.
Fentieknek megfelel6en a KSH 6rindex kdzzetetelet k<ivet6en Bdrbead6
halad6ktalanul irdsban kcizli B6rl6vel az 6rindex alapjdn korrigdlt dves
b6rleti dijat.
Amennyiben a B6rbead6 fentiek szerinti kdzl6sdre a trirgy6vben kertilt
sor, s a 86116 a k0zl6s id6pontl6ig mdr teljesitett e szerzldds szerinti -
dvente eseddkes - b6rleti dij 6tutal6st, erre az esetre felck mcgrillapodnak
abban, hogy a Bdrbead6 az igy fenrtdll6 b6rleti dij txtoztts kiilcinbcizetdt a
kcizldst kcivet6 h6napra es6 elso sz6mkiban 6rv6nyesiti 6s szdmolja fel,
visszamen6legesen.

5./ B6rbead6 szavatol az6*, hogy a B6rl<i a b6rbe adott ingatlant a b6rlet
id6tartama alatt zavartalanul hasznrilhatja.

6./ B6rl<i kdteles a bdrleti szerz6d6s 1. pontjriban megfelcilt ingatlant, :i.gy az
azon ill6 dpilletben l6v6 heiyis6geket rendeltet6sszenien haszn6lni,
karbantartani 6s illlagitt meg6vni.
B6rbead6 a bdrlet id6tartama alatt, a Bdrl<i sztiksdgtelen h6borit6sa ndlkUl
ellen6rizheti a haszn6latot, kdvetelheti a Bdrl6t6l a rendeltet6sellenes,
nem a szerz<iddsben megjelcilt funkci6nak megfelelii, vagy
szerz6dds ellenes haszn6l at megszrintetds6 t, tov 6bb 6 az ily en haszn6l atb6l

4/o.*Z-"-' u
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ered6 krirok megtdrit6sdt.
A mindenkor hat6lyos jogszabrilyokban vagy hat6s6gi el6ir6sokban kcizcilt
tijzvddelmi feladatok ds egydb kdtelezettsdgek teljesitdse, az ingatlan
B6rl6jdnek a feladata.
Bdrl6 kdteles B6rbead6t haladdktalanul ir6sban 6rtesiteni a hatrllyos
jogszab6Llyok ds jelen szerzodes alapj6n - terhel6 fehijit6si munkiilatok ds
6llagmeg6v6si munkrik elv6gz6sdnek sztiks6gess6gdr6l, ide nem 6rtve a
szerzbdes 10.) pontj6ban foglaltakat, melyek B6116 kdtelezettslgdt
kdpezik.
Az 6rtesitdsi kdtelezettsdg elmulaszt6sa esetdn a Bdrlci felel6s az esetleges
k6rokdrt.

7./ 86116 tudom6sul veszi, hogy az ingatlanon elhelyezett dolgokat saj6t
veszdly5re tbrolja.

8./ Felek meg6llapodnak abban, hogy az ingatlan miikddtet6s6vel kapcsolatos
mindennemti ktiztzemi dij szilmli*al igazolt kcilts6geit 86116 az al|bbiak
szerint egyenliti ki: Bdrl6 saj6t nevdben kciti meg a szolg6ltatrisi szerzbdls
6s az elektromos, gdz, viz, csatoma fogyaszt6s krilts6g6t kd,zvetlen a
szolg6ltat6val szitmolla el. Esetleges beruh6z6sokr6l a felek kiildn
meg6llapod6st kcitnek, amellyel azonban B6116 tulajdonjogot az
ingatlanban nem szerezhet.

Bdrl6 az ingatlanon a Bdrbead6 el6zetes enged6lye n6lktil nem vegezhet
6pit6si, 6talakitrlsi munk6t. A B6rbead6 el6zetes enged6lye nem mentesiti
a B6rlot a hat6s69i engeddlyek megszerz6s6nek kdtelezettsdge al6l.
Szerz6d6 felek m6r most rcigzitik, hogy amennyiben 86116 a B6rbead6
el6zetes hozz616rul6sa nelktl, vagy kifejezett tiltakoz6sa ellendre
elv6gzett beruhrizrisok ellen6rtdkdt B6rl<i soha semmilyen jogcimen
B6rbead6t6l nem ig6nyelheti.
A szerz1dds brirmely m6don tiirtdn6 megsziin6se esetdn a meg nem
t6rftett beruhrlzrisokkal keletkezett felszerel6si titrgyakat az ingatlan
6llagv6delme n6lkiil leszerelheti 6s elviheti. Bdrbead6 v6lasztdsa szerint
kdtelezheti B 611 6t a j el en eredeti 6llapot helyr edllitls 6r a.

86116 tudom6sul veszi, hogy az esetleges engeddly n6lktili beruhizdsa
alaplan - a jogszabdlyban rdgzitett 10 6ves id6tartamon tul sem -
szerezhet az ingatlanon r66pit6ssel tulajdonjogot, 6s a benrh6zels

ellendrtdk6t jogalap ndlkiili gazdagodds cim6n sem kcivetelheti
Bdrbead6t6l.

Jelen pontban foglaltak megs6rt6se srilyos szerz6dds-szeg6snek min6sill
6s B6rbead6 azonnalihatdly:6 felmond6s6t vonhada maga ut6n.

10./ A Berl6 az 6piilet homlokzatdn a B6rbead6val el6zetesen egyeztetett
kivitelii tttblit hely ezhet el saj 6t kdlts 6g6n.

9
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1l.l A 86116 a Bdrbead6 el6zetes drtesitdse mellett jelen szerz<idds 1.

pontjdban meghetdrozott Birlcminy tcnilctin rckkimt6blikat helyezhet el
saj6t kcilts6gdn.

2.1 A B6116 kdteles gondoskodni azingatlanon
a.) a helyis69ek burkolatainak fehijit6srir6l, p6tl6s616l, illet<ileg cser6jdr6l
b.)a helyis6gel<hez tartoz6 tizlethomlokzat, kirakatszekrdny, vdd6-,

elcitet6, erny6s szerke zet, biztonslgi berendez6sek karbantartris616l,
c.) a helyisdgekben folytatott tevdkenysdg k<ir6ben felmeriil6 fehijit6sr6l,

p6tl6sr6l, illet6leg cser6r6l:
d.) az 6piilet olyan kdzponti berendez6seinek karbantart6s6r6l, amelyeket

a bdrlo kizar6lagosan haszn6l, illet<ileg tart tizemben,
e.) az 6ptilet, tovibbd a kdzris haszniiatra szolgii6 helyis6gek 6s teriilet
tisililntartislr6l, megvil6gitdsir6l, a bdrl6 tevdkenys6g6vel <isszefi igg6 -
nem hriztartrisi - szem6t elsz6llit6s6r6l.
f.) a sportp6lyrik kert6szeti fenntart6s6t folyamatosan vegezni, a gyepet
megfele16 iddk<jztink6nt fehij itani.
g.)A sportp6lyilt ovez6 z<ilds6vot kaszrilni, a keletkezett hullad6kot saj6t
kdlts6gen elsz6llitani,
h.)A megl6v6 fAkat gallyazni, kivrigni csak a Polg6rmesteri Hivatal
enged6ly6vel lehet.

13./ A felek .lelen szerzbddst rendes felmond6ssal a mindenkori jogszabdlyi

el6ir6sok szerint mondhatjak fel 6 h6napos felmond6si id6vel.

A Bdrbead6 a rendkiviili (azonnali hat6lyu) felmondds jog5val 6lhet a Ptk-
ban, 6s az Onkorm6nyzat mindenkor hat6lyos rendeleteinkben ds a jelen

szerz6ddsben elirtakon tbl az alilbbiakban meghat6rozott esetekben:

ha a Berlo ismdtelt f-elsz6litrisra sem lizeti a b6rleti di1at, vagy 60 napon
tirli k6sedelembe esik,
ha a B6r1<i az ingatlart nem rendeltetdsszeriien, vagy nem a szerz6d6sben

megi elcilt fu nkci6ra hasznilja,
a szerz5dls 16.) pontj6ban foglaltak megs6rt6se eset6n,

a Berl6 a B6rbead6 hozz6j6rul6sa ndlkiil v6gez, illetve vdgeztet
beruhindst, illetve fehij it6st, 6talakit6st.

Az azornali hat6lyir felmond6s eset6n B6r16 kdteles az ingatlartt 15 napott

beliil kiririteni, a teriiletet 6tadni, amelydrt k6rtirit6st nem ig6nyelhet.
Bdrl6 egyben kcitelezeffsdget vd,llal arra, hogy amennyiben a felmond6st

kdvet6en a kitiritdsi kcitelezettsdgdnek nem tesz eleget, ds ebb6l a
Bdrbead6t k6r 6ri (ktilcincis tekintettel a pLlyfnati felt6telekre) azdrt teljes

felet<iss6ggeltartozik. /\ t, l^^J
Cr'cd9':*7 '-,--' v "
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14.l A szerzbd,ds megsziindse esetdn Bdrl6 cserehelyisdgre nem tarthat ig6nyt.

15./ B,irl6 a szerzodds utegszffngse cscL{n az iilala - a bdrbead6 el6zetes
enged6lye alapjrin - bedpitett tirgyakat 6llags6relem n6lkiil leszerelheti,
illetve a felek krizdtt l6trejcitt meg6llapod6s alapj6n Bdrbead6 annak
ellen6rt6k6t megt6ritheti, 6s kciteles az ingatlant kitiritetten B6rbead6
rendelkezds6re bocsrltani oly m6don, hogy az alkalmas legyen a
rendeltetdsszeni hasznrilat, hasznositas lblytatdsara.
A bdrlet ekor a gyepesitett ds a salakos p.5,lydkat eredeti
611a otukban visszaszolg6ltatni. visszaszol g6ltat6sa a
K6mvezetu6de ml Iro munkat6rsainak elenl6t6ben t<irt6nik.

16./ Amennyiben a b6rl6 a szerzodes megsziindsdnek napjrin az ingatlant nem
iriten6 ki, kciteles hasznllati dijat fizetni a b6rbead6 rdszdre ana az id6re,
amig aztjogcim n6lkiil hasznrilja. A hasznl,lati dij mdrt6ke a mindenkori
hat6lyos rendeletben foglaltak szerint alakul . Jelen szerzodds al6ir6sakor
hat6lyos rendelet: Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat
42/2004.(X1.18.) rendelete az Onkormrinyzat tulajdondban 6116 lakris ds

helyis6gek b6rlet6re vonatkoz6 egyes szab6lyokr6l. (29.$)

11./ A Bdrl6 tudom6sul veszi, hogy a szerz6dds id6tartama alatlr az ingatlan
haszndlatdt harmadik szem6lynek nem engedheti 6t, albdrletbe nem
adhatja, tov6bb6 nem terhelheti meg, ide nem 6rtve a B6rbead6
tulajdonosi hozzdjdrolilsakdnt a Gazdasrlgi Bizotts6g 7411998. (nI. 12.)
szrimir hatrirozata birtokflban a b6rlem6nyben l6v6 Biif6 helyis6get
tizemeltet5 MLTC-BUFE Kereskedelmi 6s Venddgllt6 BT-t. A bdrletre
vonatkoz6 jogosults6g etruh{zasa a B6rbead6 el6zetes ir6sbeli
enged6ly6vel tcirt6nhet a mindenkor hat6lyos onkormiinyzati rendelet
el6ir6sa szerint.

18./ A bdrleti szerz6d6sEllzmenyek mSsodik bekezd6s6ben hivatkozott kiilcin
meg6llapod6sok alapjrin, a korribban v6llalt kcitelezetts6gek a B6rl6t a

tov6bbiakban is terhelik az alilbbiak szerint:

a.)Az MLTC az idojdrilsi viszonyokt6l fiigg6en minden dv riprilis 15. 6s

okt6ber 31. kdzcitt hdtk<imapokon 8-14 6riig terit6smentesen egy salakos
teniszp6lya-hasznilatot biztosit, szervezeti keretek kdzdtt a keriilet iskol5i
sziwrdra teniszoktat6s c6ljdra. A sportklub lehet6s6geihez m6rten
kori6tozott sz6mban ehhez tit6t 6s labdrit is biztosit. Apdlyahaszndlatot az
iskolrik egym6s kozotl, az Onkorm6nyzat mindenkori sportdrt felel<i
bizotts6grinak feltigyelete mellett egyeztetik, 6s megdllapod6sukr6l a

sportegyestiletet drtesitik.

b.)Az MLTC 6prilisban, jriniusban 6s okt6berben egy-egy alkalommal
keriileti sportnapot szervez, az Onkorm6nyzat mindenkori sport6rt

Ate
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bizotts6g6val egyeztetve a sportegyestilet.. ezen alkalmakra ingyenes

sportol6si lehet6s6get biztosit. Az Onkorm6nyzat a program

kialakit6s6ban, szem6lyi feltdtelek biztositris6ban segits6get nyfjt, illetve
a programokat meghirdeti.

c.)Az MLTC t6rit6smentesen sportol6si lehet6sdget biztosit
Onkorm6nyzat dolgoz6inak, el<jzetesen egyeztetetl idtipontban
nagys6grendben.

az
es

d.)A fut6p6ly6n ingyenes haszn6latot biztosit a kertilet lakosai sz6m6ra
kocog6s c6lj{ra.

Szerzodo felek kijelentik, hogy szerz6d6skcitdsiiknek a jelen pontban
foglalt kcitelezetts6gek teljesitdse el6felt6tele volt, ezeket azonban
el6zetesen - kdzds megegyezdssel esetenk6nt - m6dosithadrik.
Szerzldo felek rdgzitik, hogy a jelen pontban foglaltak megszeg6se,
illetve nem teljesit6se srilyos szerz6ddsszeg6snek min6stil annak minden
j ogkcivetkezmdny6vel.

19.l Szerz6do felek meg6llapodnak abban, hogy a b6rlettel <isszefligg6 vit6ik
elddnt6s6re 6rt6khatdrt6l fligg6en a Pesti Kdzponti Keriileti Bir6srig 6s a
F6v6rosi Bir6s6g kizSr6lagos illetdkess6g6t kdtik ki.

20./ lelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk az 1993. dvi
LXXVIII. ty. es az Onkorm6nyzat mindenkor hat6lyos rendeleteiben
fo glalt rendelkez6s ek az ir 6ny ad6k.

Szerzodl felek a jelen szerzoddst elolvasas es ertelmez6s utdn, mint akaratukkal
mindenben megegy ez6t j6v ihagy 6lag irJik alil
Budapest, ?. e.r'. R,...9.( - z 7

MLTC
kdpviseli: Szemler Istv6n

Eln<ik
b6r16

l3l,?.kl"li;\lX,lil..'iil'"'

UoP
h6......5nIA

A

szerzod szerkes 6s ellenjegyzem Budapest, 2007
. . iigyvdd Bosse nysl 6s Gydrgy

0gryv6d I lroda

ztettem
(^l^t-.

szerz6d6st el 6szitette: (f. qdrnmd e. Se6rodyol ErftE, oqy!6d
1032 Eudap€st Bdcal 0t 185. l/6.

fel lF^x 3??4."t
Dr. Kov6cs Katai1n

Vagyonhasznosit6si Iroda

u*4t
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P6ter

bdrbead6
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Meg{llapodris B6rl
m6dositris

mely ldtrejcitt egyrdszr6l a Budapest F6v:{ros XVI. ker. n orm
(1163. Budapest Havashalom u. 43.) k6pviseli Kovzics P6ter polgrirmester,
mint b6rbead6 (tov6bbiakban: 86rbcad6),

miisrdszr6l a Mity6sftldi Lawn Tennis CIub (MLTC), 1165 Budapest
Bdk6nyftldi it 27., nyilyilntartflsi sz6rn: 4372.,kdpviseli: Szemler Istvin elncik
(tov6bbiakban: B6116) kcizritt
Budapest Fiiv6ros XVL kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6 Testtilet6nek
Gazdas6gi 6s Pdnztgyi Bizottsdga 335/2012. (IX. a.) sz. hatilrozata alap16t, az
al6bbi felt6telek szerint:

El6zm6nyek

A Budapest XVI. ker. T6ncsics u. - Mdszriros J. utca - Di6sy L. utca - Ujsz|sz
utca - Bdk6nyftildi irt riltal hat6rolt tertiletre vonatkoz6 szabilyozisi terv
l6/2005.(V .25.) rendelet mell6klete, a T 75719 szfunu zdraddkolt terrajz szerint
a 105842135 hrsz 6s a 105842142 hrsz ingatlanok telekhat6r rendezdst a XV.
Ker. Onkormdnyzat Epitdsrigyi Irod6.ja 27175/2005 szdmon enged6lyezte. E
szerint a 105842/35 hrsz-ri ingatlan teriilete 2 ha 6913 m2-re b5v[iit. A
105842/35 hrsz ingatlan ingatlan-nyilv6ntartiis szerinti besorol6sa kivett
szolg5ltat6 egysdg, sporttelep.

Az MLTC 1995-ben a tilrgyi ingatlanon rill6 dptletben l6v6 Biif6t az NII-^[C-
BUFE Kereskedelmi 6s Venddgllt6 Betdti T6rsas5gnak (szdkhely: 1165 Bp.
B 6k6nyfiildi u. 27 . cd gS egy zdkszLma: 0 1 -064 I 4 0 8 8) alb6rletbe adta.

,lYt. trdr Polgdrnreuturt.?0IrfrPI2.8:-..*--,.-.,'.']

Felek rdgzitik,hogy az MLTC (Bp. XVI. ker. B<ikdnyftildi u.27.) 6ltal1991.
november 1-6n megkritritt megrillapod6s, valamint 1995. okt6ber 5-6n a XVI.
ker. Onkormrinyzat lltalkiadott hozzdjirulls alapj6n azlvtr TChasznilljaa XVI.
ker. Erzs6bet-liget 105842/35 helyrajzi szint alatti 849 m2 tertiletet, az azon iil6
iizletk6nt nyilvaintartott 574 m1 hasmos alapteriiletti tenisz klub 6piiletet,
tov6bb6 a 105842142 hrsz-i kciaertileti besorol6sf ingatlanon tal6lhat6 tenisz -
6s sportprily6kat.

Felek rtigzitik, hogy 2002. jirnius 5-dn kelt szerzldes a 849 n't2 tertiletii
105842/35 hrsz-ir ingatlan b6rlet6t rendezi, mig a 105842142 brsz-on tal6lhat6, a
teniszprilyrik, sportprilyrik haszniiatfua, valamint a szolgiitatissal risszefiigg6
megrillapod6sra kiildn meg6,llapoddst k<ttdttek 2001. jirlius 20-6n, urelyet 2003.
december I 8-rin m6dositottak.

Jre^oe.1y 2rt
D,il
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Felek rcigzitik, hogy az Onkorm6nyzat ds az MLTC kcjzcitt a Gazdasrigi es
Tulajdonosi Bizottsitg 308/2005.(X.10.) sz. hatdrozata alapj6n, 2005.12.12.
napjrin bdrleti szerz6dds (tov{ibbiakban: Bdrleti szerzbdes) jdtt l6tre a Bdrbead6
tulajdon6t k€pezo Budapest, XVI. ker, Erzsdbet-liget 105842/35 hrsz. alatti
26913 m2 nagys6gri ingatlarua, a rajta iil6 574 m2 fel6pitmdnyre hatirozatlan
id6tartamra, az alilbbi cdlra:

34,05 m2 helyis6g BUFE
540 m2 helyis6get sport, klubdlet.
26339 m2 teriilet teniszp iiyik, fifiballpdlya.

Felek rdgzitik, hogy a 105842/35 hrsz. alatti 26913 m2 nagysrigir ingatianon
336, 03 m2 alaptertileti oltdzb 6piilet, valamint annak tetej6n elhelyezked6 80
m2 alapteriiletii lel6t6 6ptilet a B6rbead6 beruhlzisdbat meg6ptilt, mely alapjaln
a Felek 2008. janu6r 29-6n a szerzod,ds ismdtelt m6dositasakor az addig kcitcitt
szerz6d6seiket, illetve azok m6dosit6s6t egys6ges szerkezetbe foglaltdk, mely
szerint B6rbead6 a tulajdon{tt kdpezo Budapest XVI. ker. Erzsdbet-liget
105842135 alatti 26913 m2 nagysiigri ingatlant, a rajta 6116 574 m2 + 336,03 m2
alapteriiletii fel6pitmdnyekkel, felszerel6si 6s berendezdsi titrgyakkal egytitt
86115 r6sz6re bdrbe adja, hatitrozatlan id6tartamra, az alitbbi celra:

34,05 m2helyis6g BUFE
540 m2helyis6get sport, klub6let
26339 m2 teriilet teniszp6ly6k, futballp6lya
336,03 m2 dltciz66piilet, lel6t6
48 fer6helyes parkol6

Ielek rcigzitik, hogy a b6rl6 tudom6srival 6s egyetdrt6sdvel a Magyar Labdarirg6
Szovets6g beruhriz6s6ban, a hivatkozott b6rleti szerz6d6sben szereplo, az
Onkorm6nyzat tulajdon6t kdpez6, a Budapesti Fdldhivatalndl 105842135
helyrajzi sz6mon nyilv6ntartott, term6szetben 1165 Budapest, B<ik6nyftildi irt.
27. szitm alatti ingatlan - a jelen szerz6d6s l. szdmliu mell6klet6t kdpez6
vinrajzon megiekilt reszel - miifiives futballpAly6t alakitott ki.

Az Onkormrinyzat kdtelezetts6get viilalt arra, hogy a Futballp6lya iizembe
helyez6st6l sz|mitott 15 6v hatdrozott ideig sportc6hi tevdkenysdg
folytatris6ra haszn|lja, illetve hasznositja a Magyar Labdartg6 Szcivets6ggel
kdzrjsen. A meg6llapod6s 6rtelm6ben a Futhallprilya tulajdonjog6t a7.

Onkorm6nyzat ellendrtdk fej6ben megszerezte, azonhan a hasznosit6s jogdt a
ber uhin6 a meg6llapodris drtelmdben korl6tozta.

Fentiek alapl|n a felek a 2008. janudr 29-en egys6ges szerkezetbe foglalt
bdrleti szerzoddst a megv6ltozott viszonyoknak megfelel6en, tekintettel az
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Onkorm6nyzat 6s a Magyar Labdarfg6 Sztivets6g k6z<itt ldtrejritt szerz6desre
az allbbiak szerint m6dositjrik:

l.l Jelen szerz6d6s alapjrln a felek az el6zm|nyekben hivatkozott szerz6d6s L
pontj6nak L bekezd6s6t az alitbbiak szerint m6dositjak:

,,Felek rdgzitik, hogy a 105842/35 hrsz. alatti 26913 m2 nagys6gri
ingatlanon 968 m2 alapteriiletri miifiives Futballp6lya, aMagyar Labdarug6
Szcivets6g benthflzilsdban meg6piilt, 6s 2012. jtlius 12. napjrin kelt
szerz6d6ssel a Berbead6 tulajdon5ba keriilt, igy Bdrbead6 a rulajdon6t
kdpezi Budapest XVI. ker. Erzs6bet-liget. 105842/35 alatti 26973 m2
nagysdgi ingatlant, a rajta 6116 574 mz + 336,03 m2 alaptertiletii
feldpitm6nyekkel, valamint 968 m2 alaptertiletii miifiives Futballp6ly6t, 6s
az ezekerr tal6lhat6 fels-zerel6si 6s berendez6si tirgyakkal egytitt 86116
rdszdre bdrbe adja, hatfirozatlan idi5tarlarrtra, az alilbbi cdlra:

34,05 m2helyis6g BUFE
540 m2helyisdget sport, klubdlet
26339 m2 tcriilct tcniszp6lyrik, futballprilya
968 m' m^iiflives tutballp6lya
336,03 m2 iilt<iz6dptilet, lel6t6
48 fdrcihelyes parkol6
Tov6bbiakban B 6rlem6ny"

2./ Szerz6d6 felek az el6zmdnyekben hivatkozott a 2008. jantir 29-en
egys6ges szerkezetbe foglalt bdrleti szerzodesiket egy 2./a ponttal
egdszitlk ki az alibbiak szerint:

,,2 / a Bdrl6 a Futballp6lya Uzemeltetdsi jogS6rt tizemeltet6si dijk6nt

2013. janudr 1-t6l 6vente

1.970.000-FU6v+AFA
b6rleti dijatfizet.

A b6rleti dij nem tartalmazza a futballprilya tizemeltetds6vel cisszefiiggo
koztzemi k<i I tsd geket.
2013. januSr l-ig ahaszniiat dijmentes, a Bdrl6 tizemeltet6si dijat nem ftzet.
2014. janufir l-dtol az rizemeltetdsi dij a szen\dds 4. pontj6nak megfelel6en
sz6mit6dik.

Szerzbdl felek riigzitik, hogy B6rl6t aztJzemeltetdsi dijon, 6s az esetleges
kdz;jzemi kriltsdgeken feliil a Miiftives Futballp6lya tizemeltet6si joga
fej6ben az alirbbi kdtelezetts6gek terhelik:

fr-i-(
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86116 tudom6sul veszi 6s v6llalja, hogy a Futballp6lya ftszdre tcirt6n6
birtokba ad6sdt krivet6enjelen szerzldes id6tartama alatt az 6 felel6ss6ge 6s

kdlts6ge a miifiives Futballp6lya szabillyszeri 6s jelen szerz6d6snek
megfelel6 miikridtet6se, karbantart6sa, iizemeltet6se, valamint a -jelen
szerziSd{s id<itartama alatt a Futballpiiya jogszab6lyoknak 6s a biztons6gos,
balesetmentes iizemel6shez sztiks6ges {llaginak biaosit6sa. A Futballp6lya
teljes kd,ni iizemeltet6sdr6l 6s - a jelen meg6llapodas 2. sz6mri mell6klete
szerinti - karbantart6sir6l a Bdrl6 kdteles saj6t kcilts6g6n gondoskodni. A
b6rbead6 a jelen meg6llapod6s fennrilldsa alalt eszkdzp6tliist vagy nem
vdgez, ez a 86116 feladata 6s krilts6ge.

B6rbead6 vSllalja, a b6rlem6ny feltjit6s6t rendeltet6sszeni haszn6lat, 6s a
sziiks6ges karbantart6sok elv6gz6sre eset6n. Abban az esetben, ha a

fehijit6s a karbantart6si kdtelezetts6g, vagy a javit6si kdtelezetts6g
elmulaszt6s6b6l ad6d6an, vagy ha arra egy6bk6nt a jelen szerzbdds vagy
jogszabdlyon alapul6an a Bdrl6 rlltal viselni kciteles k6resem6ny miatt van
sztiksdg a felirjit6si kdtelezettsdg B6rl6t terheli.
Felek m6r most kifejezetten rcigzitik, hogy a jelen szerz6dds alsirlsdt
k0vet6 5 6ven beliil rendpltetdsszerii haszn6lat 6s megfelel6en elv6gzett
karbantart6s eset6n a pdlya feltjitds6ra nincs sztiks6g.

Bdrl6 ezen feliil kdtelezetts6get v6llal arra, hogy azt iskolai 6s dirik-,
fbiskolai- egyetemi sportesem6nyek (els6sorban labdarug6s), szabadiddsport
esem6nyek (els6sorban futball), m6s kdzdss6gi c6hi - kiilcincisen: kulfuftilis,
turisztikai - esemdnyek lebonyolit6sa c6lj6b61 naponta a miifi.ives
Futballp6lya iizemidejdnek legalibb 20Yo-6bat ds 6vente legal6bb 10 nap
ingyenesen vagy kedvezm6nyes aron hasznositja. Felek jelen rendelkezdst
linyeges szerz6d6si felt6telnck tckintik, melynek megs6rt6se ktikincisen
sirlyos szerz6d6sszeg6snek min6siil.

Bdrl6 v6llalja,hogy azMLSZ iital kijeldlt szakmai szervezeti egysdggel,
illetve koordin6torral - els6sorban, de nem kiz6r6lag az MLSZ altal
kijekilt szakmai kapcsolattart6 ritj6n - egyrittmrikcidik, biztositja a

86116 tudomdsul veszi, hogy a miiflives Futballp6ly6t a Tao tv. 221C.5
(6) - (8) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en hasznosithatja.
Bdrl5 v6llalja, a Futballp6rlya rendeltet6sszeni hasznillatilhoz sziiks6ges
valamennyi javitrisi, karbantart6si ktilts6geket, valamint a haszniiattal jfn6
krilts6geket, illetve azokat a fehijit5si krilts6geket melyek a javitlsi,
karbantart6si kdtelezettsdgek elmulaszt6s6b6l, vagy k6sedelmes
teljesft6s6b6l ad6dnak, mig a Futballp6lya tekintet6ben felmertil6
kcizterheket valamint a megfelel6 karbantart6s mellett, rendeltet6sszeni
hasznillat eset6n jelentkez6 fehijit6si munk6latok kciltsdgdt Onkormdnyzat
viseli.
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86116 tudomrisul veszi, hogy az MLSZ rendelkezik a mrifiives
Futballp6lya ter[ilet6n tal6lhat6 rekl6m c6hi ktils6 6s bels6
pal6nkfeltiletek/kerit6sfeliiletek hasznositisi j og6val.
A rekl6mfeliiletek karbantart6s6r6l ds javit6s6r6l, annak a rekl6m
clhelyez6s6re val6 alkalmass6g6r6l, a rck15moz6k fel6 fenn6ll6
kdtelezetts6gek teljesit6sdrol az IvILSZ ds az Onkorminyzat gondoskodik
a k6z6tttik ldtrejdtt meg5llapod6s alapjtn, melyet a Bdrl6 ilyen ir6nyri
felhiv6s esetdn lehet6vd tesz, illetve amennyiben ilyen munk6lat v6lik
sziiks6gess6 an6l a B6rbead6t 6rtesiti.

86116 felel azert, hogy a Futballp6lya a jelen meg6llapod6s fenn6llisdnak
egdsz fartama alatt - rendeltetdsszeri, szerzod6sszer[i, biztonsiigos ds

balesetmentes hasznblatra alkalmas, 6s egy6bkdnt is megfelel a jelen
szer zb d6s e1 Sir6sainak.

86116 a fentieken tril minden olyan kdtelezetts6get v6llal 6s kifejezetten
elismer a Mtifi.ives Futballp6lyrira n6zve, melyet az eredeti az
el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. janudr 29-en egysdges szerkezetbe
foglalt b6rleti szerz6ddsiikben az Olt<iz6dpiiletre ds a lelirtora
vonatkoz6an vdllalt, fiiggetlenril att6l, hogy azok eset6ben b6rleti dij
ftzetdse nem terhelte.

3./ Szerz5db felek az el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. janu|r 29-en
egys6ges szerkezetbe foglalt b6rleti szerz6ddsiik 3. pontj5nak utols6
bekezd6s6t az alilbbiak szerint m6dositjrik:

,,Bdrl6 kdtelezettslget v611al ana, hogy a szerz6des alilirdsdt kcivet6 15

napon beliil Bdrbead6 javfua inkassz6 jogot enged a b6rleti dij
vonatkoz6s6ban 6s a szimlavezeto bankja fel6 ilyen nyilatkozatot tesz, mely
jelen szerzod6s elvrilaszthatatlan rdszdt kepezi. Ezen rendelkezes - Bdrl6
61ta1i megs6rt6se srilyos szerzlddsszegdsnek min6stil 6s azonnali hat6lyt
felmond6st vonhat maga utdn."

4.1 Szerzbdo felek az el6zmdnyekben hivatkozott a 2008. janudr 29-6,n

egys6ges szerkezetbe foglalt bdrleti szerz<id6stik 7. pontjdt az alitbbiak
szerint m6dositj6k:
,,Bdri6 tudom6sul veszi, hogy az ingatlanon elhelyezett dolgokat sajrlt
vesz6ly6re tdrolj a. Az Onkorm6nyzat az al|bbi esetekben felel6ssig6t

reszvetelt az MLSZ 6ltal szewezett relevdns k6pz6seken. Az MLSZ az
iitala szerv ezett programokhoz (elsosorban Bozsik program 6s szabadido
futball) kapcsol6d6an jogosult a Futballp6lya ingyenes haszniiattua a
B6rl6vel egyeztetett id6pontban. Az MLSZ a pdlya haszniiathra
vonatkoz6 igdny6t ateryezett program id5pontj6t 15 nappal megel6z<ien
k6teles bejelenteni. Az MLSZ iitali kiztr6lagos hasznosit6s maximrllis
id6tartama 6vente 20 nap.
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kifejezetten kizdrja:

- azizemszerii mLik<td6s kcirdben keletkezett b6rmely k6r;
- a Futballp6lydnl6v6 dolgokban keletkezett k6r;
- baleseti k6rok, betcirds, alkalmazottak ds harmadik f6l krirokoz6sa.
- Futballp6lya iizemid6n kiviil bekdvetkezett harmadik f6l 6ltal
okozott k6rokdrt
- vis maior esetek, kiv6ve a kifejezetten a Futballp6ly6n
bek<ivetkezett vis maior k6rok, melyek megt6ritds6re senkit sem
lehet kcitelezni.

A tsdrlemdny teljes teriiletdn beltll bektivetkezr5 brirmely m6s k6rcscminy
eset6n is a helyre|llititsi kcitelezetts6g, illetve a f'eleloss6g teljes
m6rt6kben kizdr6lag a B 6r16t terheli.
Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy kritelesek egym6st haladdktalanul
drtesiteni, amennyiben brirmilyen k6resem6ny kcivetkezik be.
A b6rl6 kciteles az Ingatlanban keletkezett krirosod6sokat halad6ktalanul
helyre6llitani. Amennyiben ezen kdtelezettsdgdnek a B6rbead6 irrlsbeli
felhiv6sa ellen6re hat6rid6n beliil nem tesz eleget, tgy a B6rbead6
jogosult a keletkezett k6rok helyre6llit6s6val kapcsolatos munk6k a Bdrl6
krilts6g6n tcirt6n6 elv6geztet6s6re, illetve egy6b krirt6rit6si kcivetel6seinek
drv6nyesit6s6re.

Felek egybehangz6an kijelentik, hogy a kSrvesz6ly - az Onkormlnyzat
vagy az MLSZ Sltal szind|kosan, vagy stlyos gondatlans6ggal okozott
krlr kiv6tei6vel - a Bdrl6t terheli.

5.1 Szerz6di5 felek az el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. janudr 29-en
egysdges szerkezetbe foglalt b6rleti szcrzSdisiik ll. pontj6t az al|bbiak
szerint m6dositjrik:
,,A B6116 a B6rbead6 el6zetes 6rtesitdse mellett jelen szerzbdes l pond6ban
meghat6rozott B6rlem6ny teriilet6n rekl6mt6bl6kat helyezhet el saj6t
kcilts6g6n, a miifiives Futballp6ly6n tal6lhat6 pal6nkokon, 6s az azt hat6rol6
keritdseken a hirdetds joga beledrtve az abb6l szitrmaz1 bevdteleket is
azonbankizdr6lag azMLSZ-I mint beruhriz6t es az Onkorm6nyzatot mint
B6rbead6t illeti. ,,

6.1 Szerzodo felek az elcizmdnyekben hivatkozott a 2008. janu6r 29-in
egys6ges szerkezetbe foglalt b6rleti szerz6d6stik jelen m6dosit6ssal nem
6rintett 16szeit egyebekben v6ltozatlanul fenntartj6k.

7.1 Szerzod6 felek meg6llapodnak abban, hogy a bdrlettel cisszefiiggri vit6ik
eld<int6s6re drtdkhat6rt6l fiiggcien a Pesti Kcizponti Kerilleti Bir6s6g 6s a
F6v6rosi Bir6s69 kiz616lagos illet6kessdgdt kdtik ki.
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8./ Jelen szerz6ddsben..nem szabiiyozott k6rddsekben a Ptk az 1993- dvi
LXXVIII. tv. 6,s az Onkorm6nyzat mindenkor hat6lyos rendeleteiben foglalt
rendelkez6sek az ir iny ad6k.

Szerzod6 felek a jelen szerz6d6st elolvas6s 6s 6rtelmez6s utiin, mint akaratukkal
mindenben megegyez5t j6vdhagy6lag irjik a16

Budapest, 2012. .Wtu4r}'-r '1-c '
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10t16096t2017Dr. Lukecs Titanilla

Irodavezeto reszere

TArgy: 86rleti szerz6d6s

Tisztelt Vagyonhasznosit6si lroda!
Kedves Titanilla!

Hivatkozdssal az Onnel 6s Pol96rmester Urral folytatott legut6bbi szemelyes megbeszel6siinkre, az
aldbbiakrol szeretn6m tejekoztatni:

Az [4LTC a vezet6sege bevon6seval merlegelte a kialakult helyzet, illetve a szemelyes egyeztetesen
elhangzottakat, arra a meg6llapit6sra jutott, hogy kezdemenyezi a jelenlegi - meg hatdlyban l6vd -
berleti szerzod6s meghosszabbit6sdt legalebb 5 eves idotartamra. Az MLTC v6llalja, hogy a mrifi]ves
pelya.,,onatkozesaban fennall6 tartozas6t 2019. december 31-ig reszletekben megfizeti.

Bizunk alliran, trogy keres0nk a KepviselolestUlet resz6rol is tamogathato, igy a fentiekre tekiniettel
kerem, lrogy a sze126d6s mddositeset elcjk6sziteni es azt resz[inkre megkuldeni sziveskedj6k.

Budapest, 2017.05.30
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