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BUDAPEST FoVAROS XVI, KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsztilt a 2017. j nius 21. napjdn tartand6 Kt. tildsre!
Kdszltette : Dr. Lulaics Titanilla Vagtonhasznositdsi irodavezetd

Trirgv: Javaslat a Budapest XVI. keriilet B6tony utca
1-3. sz6m alatti, 106854/1 6s 106854/2 hrsz-ri
ingatlanok haszn6lat6nak rendez6s6re

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6vriros XVI. Kertleti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtil ete 2016. november 16-i
iil6s6n tiirgyalta a,,Javaslat tulajdonosi hozzi4Anl6s kiaddsdra a Budapest XVI. kertilet Britony
utca 1-3. sziirn alatti, 10685412 hrsz-ri ingatlanon tal6lhat6 1 db 105x68 m'?teriiletri nagym6ret{
labdanig6 pdlya vil6git6sanak fehijitds6ra, 6s a 106854/1 hrsz-ri ingatlanon 1 db 60x40 m,
mdretri rij miiflives labdarug6 p6lya 6pit6s6re, valamint az rijonnan kialakitand6 prilya mdg6
rilt<iz<i 6pit6s6re" targyri el<iterjeszt6st.

Ezen el6terjesads alapjan a K6pvisel<i-testtilet tulajdonosi honijanlAst adott a Budapesti
P6lyalej lesztdsi Program keret6ben a Budapest XVI. kertilet Bdtony utca 1-3. szlm alatti,
10685412 hrsz-ir ingatlanon tal6lhat6 nagym6retri labdarug6 p6lya viligit6sriLnak fehijit6srihoz, 6s
a 106854/1 hrsz-ri ingatlanon 1 db 60x40 m2 mdretri miifiives labdarug6 pdlya 6pit6sehez,
valamint az ijonnan kialakitand6 p6lya melld 6lt6z6 6pit6s6hez. A beruhitzis megval6sit6sa
elott a beruhr26st bonyolit6 Magyar Labdanig6 Szdvetsdggel rij meg6llapodest kell kdtni, a
p6lya iizemeltetdsdrol ds a v6llalt kdtelezettsdgek6l, melynek okiin az drintett ingatlanoka
jelenleg drvdnyben levo, ezeket a kdtelezetts6geket 6rtelemszenien m6g nem tartalmaz6
szerz<iddsek m6dositiisa lenne sziiks6ges.
Ez6rt a Kdpvisel6-testiilet 35512016. (XI. 16.) Kt. hattuozatAbm rigy ddntcitt, hogy a Budapest
F6varos XVI. ker0leti Onkorm inyzat 6s az IKARUS Budapest Sportegyesiilet (a tovribbiakban:
Sportegyesiilet) kdzdtt ldtrejdtt haszn6lati szerz6d6st kdzds megegyezdssel megsztinteti. (1.
sz6mri mell6klet)

Tekintettel arra azonban, hogy a i0685412 hrsz-i ingatlanra jelenleg 6rvdnyben lev6 a
Sportegyesiilettel kdtdtt szerz<idds m6g a Nemzeti Vagyontdrvdny hatrilybaldpdse el6tt
kdt6ddtt, igy annak soron kdvetkezo m6dosit6sa soriin miir figyelembe kell venni a tdrvdny
el6inisait, t<rbbek kdzdtt a hasznosit6s a tov6bbiakban csak ellen6rtdk fejdben t6rt6nhet.
Mindezeken tril, mivel a Biitony utca 106854/2 hrsz-f ingatlant nem csak a Sportegyesiilet
h.aszniija, hanem annak egy r6szdt a Kertvarosi Sportl6tesitmdnyeket Uzemeltetri Kft. is bdrli,
Onkormiinyzatunk sz6miira az jelentene v6gleges 6s megfelel6 megold6st, ha ezek az
ingatlanrdszek egy kdzben, egy felelos mellett kertiln6nek hasznosit6sra, ds az rij szerzod|.s az
irj hasznosit6val mar valamennyi hat6lyos jogszab6lynak megfelel6en kertilne megk6t6sre.

Tov6bbi probl6miit jelent az is, hogy a 106854/1 hrsz-u ingatlant a Kertviirosi
Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltetti Kft. kdzszolg6ltatrisi szerzridds keret6ben hasznositja,
azonban a fenti beruhiizris kapcsiin l6tesiilo p6lya egy r6sze az ingatlanok hataran ahyulik, igy
a tovribbiakban nem csak a 10685412 hrsz-ri ingatlan r6szeit, hanem a 106854/1 hrsz-f ingatlant



is egyszerre sziiksdges hasznositani a tovdbbiakban, hiszen a k6t ingatlan kdltsdgei

keveredndnek.

2. A Kertv6rosi Sportldtesitmdnyeket Uzemeltet6 Kft.-vel k<itdtt szerz6d6sek

Az 6nkorm6nyzat, mint Bdrbead6 6s a KertviiLrosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft" mint

B6rlo kdzcttt bdrleti szerz6d6s jcitt l6tre a 2010. aprilis 1-6n, a Budapest XVI' keriilet B6tony

utca 1. - Istvrln kirrily |ltca 24. - L6t6r utca 2. szdn alatti, 10685412 hrsz-ri ingatlanon 16v5,

2010. 6vben rij beruhazdsban 6piilt 3,18x78,8 mdter fut6folyosora, 1128 m'z dptilet 6s ldpcs6re,

az 6pi.ilet tetej6n elhelyezkedo 977 m'z lelit6-teraszra 6s a hozziiartoz6 teriiletre, szabadid6s

tevdkenys6g cdljfua, a Gazdasagi ds Tulajdonosi Bizotts6g 115/2010. (III. 17.) GTB hat6rozata

alapjriur, 3 6ves hatiirozott id-6tartamra.

A budapest XVI. kertileti Onkormanyzat 2011. 6vben rij szintetikus boritasu pilyit |pitett az

ingatlanon. A szintetikus boritasir pttlya, a p6lya melletti diszkosz 6s kalap6csvet6 hely ri{tal

elioglalt teriilet uzemeltet6sdre, a K6pvisel<i-testtil et 33612011. (x. 14.) Kt. hatarozata alapj6n,

a 2010. dprilis 1-6n kelt bdrleti szerz6d6st felek 201 1 .09.23-an m6dositott6k'

Az Onkoimdnyzat a tulajdon6t kdpez6 106854/2 hrsz-i ingatlanon - a 86116 tudomrls6val 6s

egyet6rr6s6vel 2012.04.15-6n, saj6t beruh6z6sban - miifiives tdbbfunkci6s p61y6t alakitott ki.

,i" Kertv6rosi Sportldtesitmdnyeket Uzemelteto Kft. tudomrisaval 6s egyet6rt6s6vel 2012'

szeptember 6-6n, a Magyar Labdarug6 Sz6vets6g (tov6bbiakban: MLSZ) beruhaz6saban 70 x
l l i m nagys6gri Mriftives Futballprilyit (tov6bbiakban: Futballp6lya) alakitott ki, ez6rl

felek a bdrleti szerz6d6st 2012.10.17-4n m6dositottrik.
Az $nkormanyzat tulajdon6ban 6tl6 nem lak6s c6ljrira szolgril6 helyisegek b6rbeadrisanak

felt6teleir6l t 6lo tlz013. (1. 28.) onkormanyzati rendelet 17. $ (2) bekezddse szerint, valamint

a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. tdrv6ny 11. $ (10) bekezdese 
^alapj6n. 

felek a

b6rleti szerz6idst 5 ewel meghosszabbitottdk ds egys6ges szerkezetbe foglalt6k, mely

2018. m6rcius 31-6n j6r le. (3. szrimri mell6klet)

Az Onkorm6ny zat, es a Kertv6rosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft. kdzdtt tiibbsziir

m6dositott kliszolgltatdsi szerzod6s alapjan a Kft. hasznositja a Budapest, XV_I. keriilet,

B6tony u. 3., Budapest, XVI. keriitet, Margit u. 147., illeffe Budapest, XVI. keriilet, Lotdr u. 4.

szrim alatti 106854/1 hrsz alatt tal6lhat6 ingatlant, amelyen jelenleg egy miiflives futballp6lya

6s parkol6 talilhat6.

Az ingatlant 2018. december 31. napjaig terjed6 hatarozott id6tartamla sz6l6. a Nordeven

Investment Kft. valamint a Felikon Kft. javara az ingatlanon tal6lhat6 viznyerti krit szigoruan
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1. A Sportegyesiiletszerz6d6s6nekmegsziintetese

A 35512016. (XI. 16.) Kt. szAmi halfurozatot ds a hasznalati szerz6d6s megszuntetdsre

vonatkoz6 tervezetet megkiildttik a Sportegyesiiletnek. A Sportegyesiilet a k6z6s

megegyez6ssel tcirt6n6 haszn6lati szerz6d6s megsztintet6sdt nem irta al6.

A Sportegyesiile t 2Ol7 .05.23-itl kelt level6ben tajekoztatta Polg6rmester urat, hogy vezet6sdge

megt6rgyalta a BAtony utcai sporttelep hasznosit6s6nak koncepci6j6t.

1 Az egyestilet javasolta, hogy a sporttelep eddigi haszn6latar6l sz6l6 szerz6d6s ktizds

megegyez6ssel. 2018. j anu6r l. napj6val sztinjdn meg.

2. A Sportegyesiilet tudom6sul veszi, hogy a sporttelep hasznosit6s6ra az Onkormiinyzat

pitlyizatot ir ki, melyen az Sportegyesiilet indulni kivriLn. (2. szdmri mell6klet)
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vett iizemeltetdsi teriiletdre, vagyis a ktt alapteriilet6re 6s karbantartiisi teruletdre, a kritt6l
legfetjebb harom m6ter t6vols6gban korliltozott haszn6lati jog terheli. A hasznositds ene az

ingatlanrdszre nem terjed ki.

3. Dcintdsi j avaslat

A B6tony utca 10685412 hrsz-11 ingatlan a vagyonkataszterben korl6tozottan forgalomkdpes
vagyonk6nt nyilv6ntartott, tulajdoni lapon kivett sporttelep. A Budapest, XVI. ker[let,
Biitony u. 3., Budapest, XVI. keriilet, Margit u. 147., illetve Budapest, XVI. keriilet, L6tdr u. 4.

szrim alatti 106854/l hrsz alatt tal6lhat6 ingatlan a vagyonkatasaerben korldtozottan
tbrgalomk6pes vagyonk6nt nyilvrintartott, tulajdoni lapon kivett sporttelep.

A fentiek szerint j6l Lithat6, hogy az ingatlanok hasznilat6t a jelenlegi szerte1gaz6 6s

kiil<inb<iz6 tartalmri jogviszonyok megnehezitik, igy az ingatlan hasznositris6t c6lszerti egy
k6zbe helyezni.
El6terj eszt6k6nt javaslom, hogy a Sportegyesiilettel kdtdtt szerz6d6s k6zds megegyez6ssel
tdrt6n6 megsziintet6s6nek hat6mapj6t a K6pvisel6-testiilet 2017. december 31. napj 6ra
m6dositsa. A szerz6d6s megsztintetds6vel egyidejr.ileg a Sportegyestiletnek v6llalnia kell, hogy
amennyiben a hasznosit6sra vonatkoz6 pirlyiuatot nem 6 nyeri meg, rigy az ingatlant a

dcint6shoz6 errol sz6l6 hatitrozatinak kdzhezvdtel1t kdvet6 30 napon beliil kiiiriti, mely
hatrirnap elmulasztds6t kdvet<ien k6tb6r kikdtdse is sziiksdges.

Javaslom tovdbb6, hogy a K6pvisel6-testiilet az 0nkormiinyzat es a Kertvarosi
Sportldtesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft. kciz<jtt 2013. m6rcius 22-€n l6trej6tt b6rleti szerzod6st
kdzds megegyez6ssel, 2017. december 3 I . nappal szi.intesse meg. Javaslom, hogy a Kdpvisel6-
testiilet az onkorm6nyzat 6s a Kertvarosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemelteto Kft. kdzdtt
ldtrejdn kdzszolgriltat6si szerz6d6st kdz6s megegyez6ssel m6dositsa oly m6don, hogy a Kft.
hasznositrisi feladatai szilnjenek meg 2017. december 31. napj6n a 106854/1 hrsz-ri ingatlanon.

Az Onkorm6nyzat a Bdtony utca l-3. sz6m alatti, 10685412 hrsz-ri 6s a Budapest, XVI. keriilet,
Britony u. 3., Budapest, XVI. keriilet, Margit u. 147., illetve Budapest, XVI. keriilet, L<it6r u.4.
sz6m alatti 106854/1 hrsz-ri ingatlan teljes tertiletdnek hasznAlatdra pedig irjon ki pdlyazatot 6s

az rij bdrl6vel kdss<in szerz6d6st, term6szetesen a Nordeven Investment Kft. valamint a Felikon
Kft. javrlra az ingatlanon fenndll6 korl6tozott hasmdlati jogri,nak illetve a teriiletet terhel6 egydb
kcitelezetts6gek fi gyelembev6tel6vel.

Az dnkorm6nyzat vagyon6r6l 6s a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6srir6l sz6l6
2412009. (VI. 25.) rendelete

16.$

(l) Az Onkormdnyzat a ldrzsvag)onba tartozi vagnntarryak fenntartdsdt ds mfrkidtetdsdt e

rendelet szabdlyai alapjdn vagtonkezeldkre, ds egtdb gazdalkodd szervezetelve bizhatja.

@ A forgalomkeptelen larzsvagton nem idegen[thetd el, trvdnyi felhatalmazds hidnydban
nem terhelhetd meg, nem lehet kdvetelds biztosltdka, tartozds fedezete ds vdgrehajtas sem
vezethetd rd, vdllalkozdsba nem vihet6. Hitel felvdteldhez ds kdndny kibocsdtasdhoz
fe dezetitl nem haszndlhat6.fel.
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(3) A korldtozottan forgalomkipes vagtontargtak elidegenitdsdr6l, megterheldsdrdl,
gazdasdgi tdrsasagba, nonprofit tdrsasdgba, egtestiletbe tdrtdn1 beviteldr6l, illetve egtdb

m6don firtdn1 hasznos[tdsdrdl - a (1) ds (10) bekezddsekben valamint a 19. $-ban ds a
22 i O-(8) bekezdisdben, valamint a 26-26/8. $-ban foglaltak kivdteldvel -
drtdkhatdrtdl fiiggetleniil a Kdpvisel6lest let ddnt.

(1) A tdrzsvagton hasznositri,sdra vonatkozd szerzfidds megkotdsdrdl, a (9)-(10) bekezddsben,

valamint a 19. S @-(10) bekezddsdben valamint a 26-26/8. $-banfoglalt bivdtellel

a) amennyiben a tagyontdrg) hasznositdsdra irdnyuli szerzddds iddtarlama az dt dvet nem

haladja meg, a Gazdasdgi ds Pdnziigti Bizottsdg a polgdrmester egtetirtdsdvel dafi,

b) at dvet meghaladd id6tartamra tdrtin6 szerzddds megkotdsirdl a Kipviseldtesttilet ddnt.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1 . dvi CXCVI. tdrv6ny

11.$
(10) A nemzeti vagton hasznositdsdra vonatkozd szerzddds csak termdszetes szemdllyel vagt

otldthatd szervezettel kathet6. A hasznositasra irdnyul6 szerzddds hatdrozatlan vagt
legfeljebb l5 dves hatdrozott iddre kathet6, amely iddszak egt alkalommal legfeliebb 5
dwel meghosszabbitd abban az esetben, ha a hasznosilasra jogosult valamennyi

kdtelezettsdgdt szerzddisszer en, Msedelem ndlhil telj esitette.

(16) Tdrvdnyben, valamint a helyi onkormdnyzat tulajdondban dll6 nemzeti vagton
tekintetiben firvdnyben vagt a helyi dnkormdnyzat rendeletdben meghatdrozott

drtdkhatar feletti nemzeti vagtont hasznos[tani - ha t()rvdny kivLrch nem tesz - csak

versen-eztetds utjdn, az t)sszessdg)ben legel1nyAsebb ajdnlatol tevd rdszire, a

szolgdltatds ds ellenszolgdltatas drtdkcrdnyossdgdval lehet.

Tekintettel arra, hogy ezen kiemelt jelent6s6gri sportingatlan hasmositSsanak a lehet6

leghosszabb, de m6g bel6that6 idejri hasznosirisa javasolt, igy el6terjesa6k6nt 10 6ves

hatarozott idejri szerz6ddsre vonatkoz6 piiylzatra teszek javaslatot. A pitlyiaati felt6telek

meghat{roz6siira valamint az el6terjeszt6s trlrgy6ban k6rem a tisztelt K6pvisel6+estiilet

ddntdsdt.

Hatirozati i avaslat I. : Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormanyzat Kdpvisel6-

testtilete a355/2016. (XI.16.) Kt. hatitrozatilt az al6bbiak szerint

m6dositja:

,,Budapest F6varos XVI. keruleti Onkormdnyzat K6pvisel6-

testiilete rigy d6nt, hogy a Budapest F6varos XVI. keriileti
Onkormdnyzat 6s az IKARUS Budapest Sportegyesiilet kcizdtt

ldtrejStt hasznrilati szerz6d6st kdz6s megegyez€ssel 2017 -

december 3l-ei hat6llyal meg kiv6nja sziintetni.

F elhalalmazza a Polg6rmestert a szerzSdds megsziintet6s6hez

sziiks6ges meg6llapodds allirdsira, melyben az IKARUS
Budapest Sponegyestiletnek v6llalnia kell, hogy amennyiben
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a szerzod6s kdzds megegyez6ssel
megsziintetds6re: 201 7. december 3 1.

A Kft. alapit6 okirat6nak m6dositasrira:
201 8. j anudr 15.

HatriLrid6: a szerzod6s kdzds megegyezdssel tdrt6n6
megsztintet6s6re sz6l6 megiillapod6s al6ir6srira
201 7. augusztus 3 I .

Felel<is: Kov6cs Pdter polgrirmester"

Hatarid6: 2017. jirnius 21.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrirmester

(egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel)

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-
testiilete fgy ddnt, hogy a Budapest F6v6ros XVI. kertileti
Onkormdnyzat 6s a Kertvarosi Sportldtesitmenyeket
Uzemeltet6 Kft. kdzdtt, a Budapest XVI. kertilet Brltony utca l-
3. sz6m alatti, 10685412lusz-ri ingatlanon 6116 fut6folyos6, lel6t6,
terasz, mriffives sportpalydk b6rbeadrisrira l6trejdtt szerz6d6st

k6zds megegyez6ssel 2017. december 31-ei hatrillyal meg
kiviinj a sziintetni.

Hatririd6 tort6no

Felel6s: Kov6csPdterpolgri.rmester

(egyszerf sz6tdbbs6get igdnyel)

Budapest F6varos XVI. kertileti OnkormdLnyzat K6pvisel6-testiilete
[g1' dont, hogy a Budapest Fovaros XVI. kertileti OnkormiiLnyzat

6s a Kertvarosi Sportldtesitrndnyeket Uzemelteto Kft. kdz6tt
hatrilyban lev6 kdzszolgiiltatasi szerz6d6st m6dositani kivanja" a

szerz6d6s soron kcivetkezo 2017. december 3l-6t mege[626

Hatdrozati iavaslat II.:

Hatdrozati iavaslat
III.:

a hasznositiisra vonatkoz6 pAlyiaalol nem <i nyeri meg, tgy az

ingatlant a d6nt6shoz6 en<il sz6l6 hatarozatdnak k5zhezvdtel€t
kdvet6 30 napon beliil kiiiriti, mely hat6map elmulasztds6t
kdvet6en kcitbdr kikdtdse is sziiksdges.

Felkdri a Polg6rmestert a Kertv6rosi Sportldtesitmdnyeket
Uzemeltet6 Kft.. tAjlkoaatasrira 6s a szerz<idds kdz6s
megegyez6ssel t6rt6n6 megsziintet6s6r6l sz6l6 meg6llapod6s
alAirAsara.
F elhalalmazza a Polgiirmestert a szerz6d6s megszrinds6t

kdvetoen a Kft. alapit6 okirat6nak ennek megfelel6
m6dositrisrinak ali{r6siira ds az ingatlan a Kft. telephelyei kdziili
tdrl6s6re. Felk6ri az Ugyvezet6t a M6dositott alapit6 okirat
c6gbir6s6g fel6 tdrtdn6 elj uttatlsAm.
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m6dositasa sorAn kdzcis megegyezdssel 2017. december 31-ei
hauillyal oly m6don, hogy a toviibbiakban a Budapest, XVI.
kertilet, B6tony u.3., Budapest, XVI. keriilet, Margit u. 147.,
illetve Budapest, XVI. keriilet, L6t6r u. 4. szAm alaai 106854/1
hrsz-t ingatlanra ne terjedjen ki a Kft. kdzfeladatellitasi
tevdkenys6ge.

Felkdri a Polgri'rmestert a Kertvarosi Sportldtesitmdnyeket
Uzemelteto Kft. t6j6koztat6sara 6s a szerzdd6s soron k<ivetkez6

m6dositasakor kciz6s megegyez6ssel tdrtdn6 m6dosit6srira.

Felhatalmazza a Polgrirmestert a szerz6dds m6dositasdt kdvet6en,
2017. december 31-6t kdvet6en, a Kft. alapit6 okiratiinak ennek
meglelel6 m6dositrisrinak aliirir:litra 6s az ingatlan a Kft.
telephelyei koziili tdrldsdre. Felk6ri az tig).vezet6t a M6dositott
alapit6 okirat c6gbir6s6g fel6 t6rt6no eljuttatrisdra.

Hatririd6: a szerz6dds k6z6s megegyez6ssel t6rtdn6
megsziintet6s6re: A Kft. kdzfeladatell6uisi
szerz6ddsdnek soron kdvetkez6 m6dositisrinak
id6pontja, de legk6s6bb 2017. december 31.
A Kft. alapit6 okiratdnak m6dositrisrira: 2018. janu.it
15.

Felelos: Kov6cs P6ter polg6rmester

(egyszerii sz6t6bbs6get igdnyel)

Budapest F6vriros XVI. keruteti Onkorm6nyzat K6pvisel6-
testtilete tgy ddnt, hogy a Budapest XVI. kertilet Bdtony utca I -
3. sziim alatti, 10685412 hrsz-f ingatlan valamint a Budapest,
XVI. keriilet, B6tony u. 3., Budapest, XVI. kertilet, Margit u.

147., illewe Budapest, XVI. keriilet, L6tdr u. 4. sz6m alatti
106854/1 hrsz-ri ingatlan haszn6lat6ra 2018. januar 1-j6t6l
kezd6d6en l0 6ves hasmositasi id6tartama ptiyiaarot kltn
kiimi a Nordeven Investment Kft. valamint a Felikon Kft.
jav ra az ingatlanon fenndll6 korl6tozott haszn6lati jogrinak,

valamint a Magyar Labdanig6 Szdvets6ggel kdtdtt
egyiiftmiikdd6si meg6llapod6sokban foglalt Onkormrinyzatot
terhel6 kdtelezettsdgek, valamint az ingatlanok tulajdoni lapj6n
a piiy|zat kiir6sakor letezo kdzszolgiiltat6kat illet6
jogosults69ok ligyelembev6tel6vel.

Felk6ri a Polg6rmestert, hogy a pily1zat kiiras felt6teleit a
szerz<iddsek megsztintet6sdrdl sz6l6 meg6llapodiisok 6s

szerz6d6s m6dosit6sok aldlirhsdt kdvet6en terjessze a
K6pvisel6+esttilet el6.

Hat6rozati iavaslat IV.:
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Hatbrido:2017 . szeptember 30.

Fele16s: Kov6cs P6ter polgiirmester
(egyszerii sz6tdbbsdget ig6nyel)

Budapest. 2017. jtnius 8.

[u
s P6ter

polg6rmester

Liittam

sln 1o

legyzo

Az el6 t erj es z td s melld kle td t ke pezi :
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nagytermdben (1163 Budapest, Havashalom u.43. fszt. 18.) a Budapest FSvdros XVI. kerijleti
Onkorminyzat KdpvisekltestUlete 19. sz6mti til6sdn kdsztilt jegyz6kSnyvb6l.
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o Javaslat tulajdonosi hozz6j6rulds kiad6srira a Budapest XVI.
keriilet Bhtony utca 1-3. sziim alatti, 10685412 hrsz-'6

ingatlanon talilhat6 I db 105x68 m teriiletr.i nagymdretii
labdarfg6 p:ilya vil6git6srinak fehijitrisara, es a 106854/1

hrsz-f ingatlanon I db 60x40 m m6ret{i tij m{iftives labdarfg6
pdlya dpitdsdre, valamint az rijonnan kialakitand6 pdlya mdge

6lt6zo 6pit6sdre
El6terieszt6: Sz6szJ6zsefalpolg6rmester

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrlnyzat K6pvisel6-
testiilete rigy ddnt, hogy a Budapesti Prilyafejleszt6si Program
keret6ben megval6sul6, a Budapest XVI. kenilet B6tony utca

l-3. sz6m alani, 106854/2 hrsz-ri ingatlanon tal6lhat6

nagymdretri labdartg6 palya vil6gitrisanak fehijit6s6hoz, 6s a

106854/1 hrsz-u ingatlanon 1 db 60x40 ur mdretii miifiives
labdarug6 p6lya 6pit6s6hez, valamint az rijonnan kialakitand6
p6lya mell6 6lt6zo 6pit6s6hez a F6varos XVI. kertileti
Onkorm6nyzat ds az IKARUS Budapest Sportegyesiilet
kdzdtt l6trejdtt hasznrilati szerz6d6st kdzds megegyez6ssel

megsziinteti.

F elhatalmazza a PolgriLr:mestert a szerzodts megsziintet6s6hez

sziiks6ges megrillapod6s al{irisitra.

Hat6rid<i: a szerzodds kdzcis megegyez6ssel tdrt6n6

megsziintetds6re 2017. jfnius 30.

Felel<is: Kov6csPdterpolgdrmester
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Budapest XVl. kerrjleti 0nkormdnyzat

Kovdcs P6ter polgdrmester
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Tisztelt Polgdrmester Ur!

Az lkarus BSE eln<iks6ge tcibb alkalommal megtdrgyalta a Bdtony utcai
sporttelep jciv6beni hasznosltdsdnak a koncepci6it 6s az aldbbi 6szrev6teleket,
javaslatokat fogalmazta meg:

1. Javasoljuk, hogy a sporttelep eddigi haszndlatdr6l szolo szerzSdls kozcis

megegyez6ssel, 201,8. janud r 1. napjdva I sz(njon meg.
2. Tudomdsul vesszlik, hogy a sporttelep jovSbeni hasznositdsdra az

Onkormdnyzat pdlydzatot ir ki 6s a nyertesnek b6rleti dijat kell fizetni.
Ezen a p6ly6zaton az lkarus BSE elnciks6g6nek dcint6se alapjdn indulni
kivdnunk.

3. Az lkarus BSE piilydzat nyertess6ge eset6n fontosnak tartjuk, hogy a

jovciben megkotend6 b6rleti szerz6d6s k6t h6napos felmonddsi iddvel az

egyesrileti.ink r6sz616l megsztintethet6 legyen. Az Egyesiiletrink
elndks6g6nek dcintesc alapjdn ncm viillaljuk valamcnnyi a Kcrtvdrosi KFT.

jelenlegi alkalmazds5ban l6v6 dolgoz6 6tv6tel6t.
4. Tekintettel arra, hogy szimltdsaink szerint a sporttelep alkalmi

berbeaddsaib6l szdrmaz6 bev6tel nem fedezi az iizemeltet6si kiad5sokat,

fontosnak tartjuk egy 20L8. janudr 1.-t6l 6letbel6p5 rij alapokon nyugv6
ut6np6tlds tdmogatdsi rendszer megalkot5sdt. Javasoljuk a tdmogat5si
rendszer kidolgozdsdndl figyelembe venni mind az atl6tikai mind a

labdarrigSs utdnp6tldsdban r6szvev6 gyermekek magas szdmdt, mely
alapjdn mindk6t szakosztdly jelent6s eredm6nyeket 6r el az utdnp6tlds
nevel6s ter6n 6s szdmtalan keriileti gyermek sz6m6ra biztosit sportoldsi
lehet5s6get.

Jciv5be I i egytittm ( kcid 6s be n bizva, tiszte lettel :

Budap est,2077-05-23

Svantner lstv6n

lkarus BSE eln6ke

I . u. -,)t;Ll4 .
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mely letrejott egyr6szr6l a Budapest F6v6ros XVl. ker. dnkorm6nyzat (kepviseli
K9_r,r9" P6ter polgArmester, 1.163. Budapest Havashalom u. 43 , ad6sz6m:
15735791-2-42, statisztikai szdmjel: 1s73s791-8411-321-01), mint b6rbead6
(tov6bbiakban : B6rbead6),
m6sr6szrol Kertv6rosi sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft.( k6pviseli: R6tonyi
Ga.!9r Ugyvezeto, cegjegyz6ksz6m: 01-09-878027, ad6sz6m: tnAOrcZ_Z_lZ,
sz6khely: 1165 Budapest Ujsz6sz utca 106-10g.), mint b6rl6 (tovribbiakban: 86116)
kozOtt.

E16zmeny

A, Budapest, Bdtony utca 1. - lstv6n kir5ly utca 24. - L6rer utca 2. sz6m alatti,
1068541? hrsz-ri, kivett sporttelep megnevez6sr.i ingatlan a Budapest Fovdrros XVl.
kerUleti OnkormAnyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyiat) tulajdona.

Az onkorm6nyzat 6s Kertvdrosi Sporfl6tesltm6nyeket Uzemeltet6 Kft. berleti
szerz6d6st kotdttek,2010. 6prilis 1-6n, a Budapest XVI. kerLilet B6tony utca 1. -lstv6n kir5ly ulca24. - L6ter utca 2. szem alatti, 106854/2 hrsz-0 ingailanon l6vci,
2010.5vben rij beruhdzasban 6pult3,18x78,B m6terfut6folyos6ra, 1126m,6pirlet6s riz e_

l6pcsore, az 6piilet tetej6n elhelyezked6 977 m, leldt6-teraszra 6s a hozzAtarloz6 'l I i
teruletre, szabadidos tev6kenys6g c6lj6ra, a Gazdasagi 6s Tulajdonosi Bizotts6g
11512010. (lll. 17.) GTB hat6rozata alapj6n, 3 6ves hat6rozott id6tartamra.
A Budapest XVl. kerrlleti Onkormdnyzat 2011. evben rij szintetikus boritAstl piilyit
6pitett az ingatlanon. A szintetikus bor,itdsri p6lya, a p6lya melletti diszkosz 6s
kalap6csveto hely 5ltal elfoglalt teriiletet tizemeltet6s6re, a K6pvisel6-testirlet
33612011. (lx. 14.) Kt hat6rozata alapj6n, a2010.dprilis 1-en kelt b6rleti szerz6d6st
felek 201 1. 09.23-6n m6dositott6k.

Az Onkorm6nyzat a tulajdon6t kepezo 106854t2 hrsz-[ ingatlanon, a 86116
tudom6sdval es egyetert6s6vel 2012. 04.15-6n, saj6t beruh6zdsban - mr.ifUves
tobbfunkci6s pdly6t alakitott ki.

meghosszabbitis,
6s m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglal6s

A Kertv6rosi sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft. tudom6s6val 6s egyet6rt6s6vel
2012. szeptember 6-6n, a Magyar Labdartg6 Szovets6g (tov6bbiakban: MLSZ)
beruh6z6s6ban, a hivatkozott berleti szerz6d6sben szerepl6, az Onkormdnyzat
tulaJdon6t kepezo, 10685412 hrsz-rl ingatlan - a jelen szerzcjd6s 1. szdmrl
mellekletet k6pezb vAzrajzon megjelolt r6sz6n - 70 m x11 1 m nagys5grl MLifUves
Futballp6lydt (tov6bbiakban: Futballpatya) alakitott ki.
Az OnkormSnyzat k6telezettseget vdilalt arra, hogy a Futballp6ly6t az uzembe
helyez6st6l sz5mitott 15 6v hat6rozott ideig sportcel( tev6kenysdg folytat6sAra
haszn6lja, illetve hasznositja a Magyar Labdar(g6 Szovets6ggel kozosen. A
megdllapodAs ertelmeben a labdartg6p6lya tulajdonjogAl az Onkorm6nyzat
ellen6rt6k fejeben megszerezte, azonban a hasznoslt6s jogdt a beruhAzo a
meg6llapodds 6rtelmeben korl6tozta.
Fentiek alapj6n a felek a b6rleti szerzod6st a megvdltozott viszonyoknak
megfeleloen, tekintettel az Onkormanyzat 6s a MLSZ koz6tt letrejott szerzod6sre,
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a K6pviselo{estulet 354/2012. (lX. 12.) Kt hat6rozat alapj6n, 2012. 10.17'6n
m6dositottAk.

A Berleti szerzod6s 2013. m6rcius 31-6n lejdr, Az Onkorm6nyzat tulajdondban dr116

nem lakds c6lj6ra szolg6lo helyisegek b6rbeadAs6nak felt6teleir6l sz6l6 '112013. (1.

28.) onkorm6nyzati rendelet 17. S (2) bekezd6se szerint, valamint a nemzeti
vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. tdrv6ny 11. S (10) bekezd6se alapj6n Felek a
b6rleti szerz6dest 5 6vvel meghosszabbltjek. Berl6 tudom6sul veszi, hogy az itt
meghat6rozott jogszab6ly alapj6n a jelen 3zerz6d6s lej6rtdt kdvetoen tov6bb nem
hosszabbithat6 meg, arra a vonatkoz6 jogszab6ly 0j szerzod6sekre vonatkoz6
szabdlyai aziAnyad6k.

1.) Berbead6 a tulajdon6t k6pez6, Budapest XVl. kerttlet B6tony utca 1. -
lstvin kirdly ulca 24. - L6t6r utca 2. szam alatti, 106854i2 hrsz-tll

ingatlanon 16v6, rij beruhAzdsban, 2010. 6vben 6pult oltdz6-futofolyos6t,
lel6t6t, teraszt 6s a hozzAtartoz6 terUletet, az Oi beruhAzAsban 2011-ben
eptjlt szintetikus borit6s0 p6lyAt, 6ltdz6 6p0let 6s a szintetikus boritAsti
palya kozofti tertiletet, a pAlya melletti diszkosz 6s kalap6csveto hely 6ltal
elfoglalt terirletet az uj beruhAzAsban 6p0lt m0f0ves Futballp6ly5t, valamint
a t6bbfunkci6s m(fUves pAlyAt, az ezeken talalhat6 felszerel6si 6s
berendez6si tArgyakkal egyirtt, a melldkletben taldrlhat6 vAzrfz szerinl,
2013. 6prilis 1-t6l 2018. mdrcius 31-ig terjed6 idoszakra b6rbe adja sport
szabadid6s tev6kenyseg c6ljAra a Kertv6rosi Sportl6tesitmenyeket
Uzemeltet6 Kft. r6sz6re.

2.) B6rlo a berlem6nyek haszn6lat6ert, berleti dijk6nt, 20'13 6prilis '1-tol. 2013
december 31-ig 167.700, -FUh6 + Afa b6rleti dijat ktiteles fizetni. A
kozmU k6ltsegek dijdnak elsz6mol6sa: a b6rlem6ny m(k6dtet6s6vel -

kapcsolatos mindennem[1 kozi]zemi dijnak teriteset a berleti dii
tartalmazza, azokal a Berbead6 a szolgdltat6val kozvetlenUl sz5molja el.

B6rlo tudom6sul veszi, hogy a m0f0ves Futballpdly6t a Tao tv.22lC. $
(6) - (8) bekezdes6ben foglaltaknak megfelel6en hasznosithatja.
B6rlo v6llalja, a Futballpdlya rendeltet6sszerU haszndlat6hoz szUks6ges
valamennyi javit6si, karbantart6si kolts6geket, valamint a haszn6lattal j5r6

k6lts6geket, illetve azokat a fel[jit5si kolts6geket melyek a javit5si,

karbantartdsi kotelezetts6gek elmulaszt6sib6l, vagy k6sedelmes
teljesitesebol ad6dnak, mig a Futballpilya tekintet6ben felmer0lo
kOzterheket valamint a megfelelo karbantart6s mellett, rendeltet6sszer
haszndlat eset6n jelentkezo fel[jit6si munkdlatok kdltseg6t Onkormdnyzat
viseli.

B6rlo tudom6sul veszi es vdllalja, hogy a Futballp6lya r6sz6re tort6n6
birtokba ad6s5t k6vet6en jelen szerzod6s idotartama alat- az 6 feleloss6ge

es kolts6ge a M(ifirves Futballp6lya szab5lyszerfi es jelen szerzod6snek
megfelelo m(kodtetese, karbantart6sa, 0zemeltet6se, valamint a jelen

szeizodes idotartama alatt a Futballp6lya jogszab6lyoknak 6s a

biztons69os, balesetmentes Uzemel6shez szUks6ges Allag5nak

biztosit6sa. A Futballpalya teljes kor0 0zemeltet6s6r5l 6s - a jelen

meg5llapod6s 1. sz6m0 mell6klete szerinti - karbantartas6r6l a B6rlo
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kdteles saj6t kdlts6g6n gondoskodni. A b6rbead6 a jelen megdllapod6s
fenn6ll6sa alatt eszkdzp6tl6st vagy nem v6gez, ez a B6ilo feladata 6s
kolts6ge.

Berl6 koteles saj6t k6ltseg6n gondoskodni a Futballp6lya 6rz6s6rol,
vedelm616l.

86rbead6 v6llalja, a berlemeny fel(jit6s6t rendeltet6sszer( haszn6lat, 6s
a szUks6ges karbantart6sok elv6gz6sre eset6n. Abban az esetben, ha a
fel[jit6s a karbantart6si kdtelezetts6g, vagy a javit6si kotelezettseg
elmulaszt6s6b6l ad6d6an, vagy ha arra egyebkent a jelen szerzod6s
vagy jogszabAlyon alapul6an a 86116 6ltal viselni koteles k6resem6ny
miatt van sztlkseg a fel0jitdsi kdtelezetts6g B6rl6t terheli.
Felek m6r most kifejezetten rdgzitik, hogy a jelen szerzodes hatdlya
alatt rendeltet6sszer0 haszn6lat 6s megfelel6en elv6gzett karbantart6s
eset6n a p5lya fel[jit5s6ra nincs szUks6g.

B6rlo ezen felul kotelezetts6get vdllal arra, hogy azt iskolai es didk-,
fdiskolai- egyetemi sport esem6nyek (els6sorban labdar[g6s),
szabadid6sport esem6nyek (elsSsorban futball), m6s kozdssegi celri -
kUl6nosen: kultu16lis, turisztikai - esem6nyek lebonyolit5sa celj6bol
naponta a M(ftrves Futballp5lya [izemidejenek legal6bb 21%-dban 6s
evente legalAbb 10 nap ingyenesen vagy kedvezm6nyes 6ron hasznositja.
Felek jelen rendelkez6st l6nyeges szerz6d6si felt6telnek tekintik, melynek
megs6rt6se krllonosen s0lyos szerz6d6sszeg6snek min6stil.

B6rlo v6llalja, hogy az MLSZ 6ltal kijeldlt szakmai szervezeti egys6ggel,
illetve koordin6torral - els6sorban, de nem kizdr6lag az MLSZ 6ltal
kije16lt szakmai kapcsolattart6 [tjen - egyUttmrikddik, biztositja a
r6szv6telt az MLSZ 6ltal szervezett relevSns k6pzeseken. Az MLSZ az
Sltala szervezett programokhoz (els6sorban Bozsik program 6s
szabadid6 futball) kapcsol6d6an jogosult a Futballpiilya ingyenes
haszn6latdra a 86rlovel egyeztetett id6pontban. Az MLSZ a p5lya
haszndlat6ra vonatkoz6 igeny6t a tervezett program idopontj6t 15
nappal megel6z6en koteles bejelenteni. Az MLSZ 5ltali kiz6r6lagos
hasznoslt6s maxim6lis id6tartama 6vente 20 nap.

B6rlo tudom6sul veszi, hogy az MLSZ rendelkezik a mriftlves
Futballp5lya tertrlet6n ta16lhat6 rekl6m c6h1 kUlso 6s belso
pa l6 n kfelU letek/ke ritesfelU letek hasznosit6si jog6val.
A rekl6mfelUletek karba ntartds6rol es javit6s516l, annak a rekl6m
elhelyez6s6re val6 alkalmassSgS 16l, a rekl6moz6k fel6 fenn5llo
kdtelezetts6gek teljesiteser6l az MLSZ 6s az Onkorm6nyzat
gondoskodik a kozottuk l6trejdtt meg6llapod6s alapj6n, melyet a B6rlo
ilyen i16nyI felhiv5s eset6n lehet6v6 tesz, illetve amennyiben ilyen
munk6lat v6lik szUks6gess6 a116l a Berbead6t ertesiti.

A Berl6 a B6rbead6 el6zetes ertesitese mellett jelen szerzod6s 1,

pontj6ban meghat5rozott B6rlem6ny tertllet6n rekl6mt6bl6kat helyezhet el
saj5t k6ltsegen, a m0firves Futballp6lyAn taldlhat6 pal5nkokon, 6s az azl



-4-

hatdro16 kerit6seken a hirdet6s joga
bev6teleket is azonban kizAr6lag az
Onkormdnyzatot mint 86rbead6t illati.

86116 felel a26rt, hogy a Futballp6lya a jelen meg5llapod6s
fenniilldsSnak eg6sz tartama alatt - rendeltet6sszer[i, szerzrid6sszer(,
biztons6gos 6s balesetmentes haszn6latra alkalmas, es egy6bk6nt is
megfelel a jelen szerz6d6s e16ir6sainak.

B6rlci a fentieken tril minden olyan kdtelezetts6get v6llal 6s kifejezetten
elismer a Mrif0ves Futballp6lyrira n6zve, melyet az eredeti az
el6zm6nyekben hivatkozott b6rleti szerz6d6si.ikben az oltoz66p0letre 6s
a lelAt6ra, a szintetikus boritdsrl pttlyAra, az 6lt6zo 6pLllet es a szintetikus
borit6s0 p6lya koz6tti tertlletre, a pdlya melletti diszkosz 6s kalapacsveto
helyre vonatkoz6an vAllalt.

Fentieknek megfelel6en a KSH 5rindex k6zzetetel6t kovetoen B6rbead6
halad6ktalanul ir6sban kozli Berlovel az Arindex alapj6n korrig6lt eves
berleti dijat.

Amennyiben a Berbead6 fentiek szerinti kozlesere a t6rgyevben kerUlt sor,
s a Berlo a kdzl6s idopontj6ig mer teljesitett e szerz6d6s szerint - havonta
esed6kes berleti dij Stutaldst, effe az esetre felek meg6llapodnak abban,
hogy a Berbead6 az igy fenn6ll6 berleti dij tartozds kulonbozetet a kozl6st
koveto honapra eso elso sz6ml6ban 6rv6nyesiti es sz5molja fel,
visszamenolegesen.

Berbead6 szavatol azert, hogy a Berlo a b6rbe adott helyis6get a b6rleti
jogviszony idotartama alatt zavartalan ul haszn6lhatja.

86rlo koteles a b6rleti szerz6d6s 1. pontj6ban megjelolt helyisegeket
rendeltet6sszerUen haszn5lni, karbantartani, 6s 6llag6t meg6vni.

86rbead6 a b6rleti jogviszony tartalma alatt, a 86rlo sziiks6gtelen
h6boritSsa n5lkUl ellen6rizheti a haszn6latot, kovetelheti a Berlotol a
rendeltet6sellenes, nem a szerz6d6sben megjel6lt funkcionak megfelelo,

bele6rtve az abbol szlrmazo
MLSZ-I mint beruh6zot 6s az

3.)

5.)

A Berl6 a b6rletl dijat negyedevente egyen16 r6szletekben a B6rbead6 dltal
ki6llitott sz6mla ellen6ben a sz6ml6n jelzett esed6kess6gi id6pontig fizeti
meg az Onkorm6nyzat 1'1784009-15516006 sz. egysz6ml-j6ra. -
Felek meg6llapodnak abban, hogy 15 napot meghalad6 fizet6si k6sedelem
eset6n, 86116 a lejrirt tartoz6s6t, a Ptk. szerinti kesedelmi kamat
meghatdrozott mert6kevel nOvelten koteles megfizetni.

Szerzod6 felek meg6llapodnak abban, hogy a Berl6 kUlon hozz6j5rul6sa
n6lkUl es jelen szerz6d6s m6dosit6sa nelkul az eves b6rleti dijat minden
6vben - a t6rgy6v janu6r'1 . napj6t6l kezdodo hat6llyal - Berbead6
felUlvizsg6lja 6s megemeli legfeljebb a t6rgy6vet megeloz6 6vre a KSH
Altal k5zzblett inftAei6s drindex ert6kevel.
Elso lzben erre 2014.6vben kerr]l sor.

4.)



o, Y'

P,S,v O. -5-

vagy sze?1d6sellenes haszn5lat megsziintet6s6t, tovSbbA az ilyen
haszn6latb6l eredo kerok megt6rites6t.
A mindenkor hat6lyos jogszabdlyokban vagy hat6sagi eloir6sokban kdzolt
tUzv6delmi feladatok es egyeb kotelezetts6gek teljesit6se, a b6rlem6ny
berldjenek a feladata.

86116 kOteles B6rbead6t haladektalanul ir6sban 6rteslteni - a hatdlyos
jogszabAlyok es jelen szerz6d6s alapjdn - 6t terhel6 fel0jitdsi munk6latok
6s 6llagmeg6v6si munkdrk elv6gz6s6nek szUksegess6g6rol, ide nem 6rtve
a szerz6d6s 12.) pontj6ban foglaltakat, melyek 86rl6 kotelezetts6get
kepezik. Az ertesit6si kotelezettseg elmulaszt6sa eset6n a B6rlo felel6s az
esetleges kdrokert.

B6rlo tudom6sul veszi, hogy a b6relt helyisegben elhelyezett dolgokat saj6t
vesz6ly6re t6rolja.
B6rbead6 a szerz6d6s t6rgy5t k6pezci ingatlanra vonatkoz6an
vagyonbiztositdst kot. Az ingatlanon folytatott tevekenys6ggel kapcsolatos
biztositdrs megkot6se a Berl6 feladata.

Az 0nkorm6nyzat az allbbi esetekben felel6ss6g6t kifejezetten kiz6rja:
- az ljzemszetU miikod6s kor6ben keletkezett b6rmely k6r;
- a Futballp6ly6n l6v6 dolgokban keletkezett kdr;
- baleseti k6rok, bet6r6s, alkalmazottak 6s harmadik fel
k5rokozAsa.
- Futballp6lya uzemid6n klvtil bekOvetkezett harmadik f6l 5ltal
okozott kdrok6rt
- vis maior esetek, kiv6ve a kifejezetten a Futballp6ly6n
bekOvetkezett vis maior k6rok, melyek megt6ritesere senkit sem
lehet kotelezni.

A Berlem6ny teljes tertllet6n beltil bekdvetkezo bSrmely mds
k6resem6ny eset6n is a helyre6llit6si kdtelezetts6g, illetve a felel6ss6g
teljes mert6kben kizdr6lag a B6rl6t terheli.
Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy kotelesek egymast halad6ktalanul
6rtesiteni, amennyiben b6rmilyen k6resem6ny kdvetkezik be.
A be116 k6teles az lngatlanban keletkezett kdrosoddsokat halad6ktalanul
helyre6llitani. Amennyiben ezen kotelezetts6g6nek a B6rbead6 ir6sbeli
felhivdsa ellen6re hatSrid6n belUl nem tesz eleget, [gy a B6rbead6
jogosult a keletkezett k6rok helyredllitds5val kapcsolatos munk6k a
86rlo k6lts6g6n tort6no elv6geztet6s6re, illetve egyeb kdrteritesi
kovetel6seinek 6rv6nyeslt6s6re.

Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a k6rves z6ly - az Onkormdnyzat
vagy az MLSZ dltal sz6nd6kosan, vagy stilyos gondatlans6ggal okozott kdr

kivetel6vel -a B6rlot terheli.

o.l

86rlo a b6rlem6nyben a Berbeado elozetes lrSsbeli enged6lye n6lkUl nem

v6gezhet epitesi, 6talakit5si munkdkat. A Berbead6 elozetes enged6lye

csup6n tulajdonosi hozz6j6rul6st jelent, amely nem mentesiti a B6rlot az ot

terhel6 b6rmely egy6b hatos6gi engedely megszerz6se al6l A hatos6gi

7.)
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engedelyek pedig nem helyettesitik a Berbead6 tulajdonosi hozzitjArulAsAt.

Berl6 jelen okirat al6ir6sdval tudomdsul veszi, hogy a jelen pontban
foglaltak megszeg6s6vel, illetve Berbead6 kifejeiett eilenvelemenye
ellen6re v6gzett beruhdzSsainak ellenert6k6t sem a szerz6des fenndll6sa
alatt, sem pedig annak megsz0n6sekor, semmilyen jogcimen Berbead6t6l
nem k6rheti. Jelen okirat alSirdsdval 86116 elismeri, hogy az igy v6gzett
beruhSz6sokkal Berbead6 jogalap n6lkuli gazdagod6s cim6n sem tartozik
megt6riteni beruh6zdsainak ellen6rt6ket, illetve azon epitm6nyreszek,
felszerel6si tdrgyak 6rtek6t, melyeket az ingaflan 6llags6relme n6lkUl
elszdllltani nem tud.

B.)

10)

Szez6d6 felek rdgzitik, hogy, a hat6rozott id6 eltelte ut6n a meg6llapod6s
akkor sem v6lik hatdrozatlan idejliv6, ha a b6rl6 a hat6rozott iOO etteftet
kovet6en, a kiUrit6sre irdnyul6 kUlon felsz6lit6s n6lkUl is, az ingatlanban
marad.

A fentieken t(li, b6rbead6i rendkivUli felmond6si okok a kdvetkezok:
- Berl6 b6rleti dijat ism6telt felsz6lit6sra sem fizeti meg, vagy a

szerz6d6sben v6llalt fizetesi kotelezetts6g6vel 30 napon t0li
k6sedelembe esik,

- Berlo a b6rlem6nyt nem rendeltet6sszer[ien haszn6lja,
- Berl6 a b6rlem6nybe B6rbead6 hozzalarulAsa nelkiil, mdst b6rmely

jogcimen befogad,
- 86116 a B6rbead6 hozzAlArulAsa nelkUl, vagy azzal ellent6tesen

v6gez beruh6zrisi, felijit6si, 6talakit6si munkSt
Azonnali hat6ly[ felmond6s eset6n a B6rlo kdteles a b6rlem6nyt 15 napon
belttl kiUriteni, az oda b6rmely jogcimen befogadottak tdvoz6sd16l
gondoskodni, 6s a b6rlem6nyt az dtad5s-6tv6teli jegyzokonyvben a
birtokbaad6skor rogzitett 6llapotban, rendeltet6sszerfi haszndlatra
alkalmas m6don, term6szetes tartoz6kaival, felszereldsi 6s berendez6si

-{

I

9.)

Berl6 koteles gondoskodni a b6rlem6ny rendeltet6sszeril haszn6latAhoz
szUks6ges Sllagmeg6vdsi munk6k elv6gzes616l.

Felek rogzitik, hogy a b6rleti szerz6d6st 5 6ves hat6rozott idotartamra
kotik, azzal a felt6tellel, hogy a pAlyAzati felt6teleknek megfelel6en - a b6rlo
k6rtalanit6s nelktil elhagyja a helyis6get. B6rlo ennek kifejezett tudatdban
ir)a alA a szerz6d6st

Berlo kijelenti, hogy a pAlyAzat beny0jt6sa elott a helyis6g
hasznosithat6siig616l tevekenys6gi ko16kre vonatkoz6an t6jekoz6dott,
annak tudatiban pdlydzott a helyis6gre. 86116 kijelenti, hogy m(kod6si
enged6lyhez, rendeltet6si m6d v6ltoz6shoz tulajdonosi hozzdj6ruliis
elmarad5sa miatt ut6lagos kovetel6ssel a Berbead6 fe16 nem 6lhet.

RendkivUli felmond5ssal 6lhet bdrmelyik fel, ha a m6sik a jelen
szerz6d6sben a Lakdstorvenyben, vagy a Ptk-ban 6s az OnkormAnyzat
mindenkor hatdrlyos rendeleteiben rogzitett szab5lyokat stlyosan
megszegi.
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t6rgyaival egyUtt B6rbead6nak dtadni

11)

12.) 86116 a berleti jogviszony megszfin6se eset6n koteles a helyis6get
kiilritetten Berbead6 rendelkez6s6re bocsdtani oly m6don, hogy az
alkalmas legyen a rendeltet6sszer( haszn6lat hasznosit6s folytat6s6ra.

Amennyiben b6116 a b6rleti jogviszony megszfin6s6nek napjen a
b6rlemenyt nem Uriten6 ki, koteles haszn6lati dijat fizetni a berbeado
r6sz6re ara az idore, amlg azt jogcim nelkUl haszn5lja.

A Berl6 a helyis6g egy r6sz6t a B6rbead6 hozzi4ArulAsAval alb6rletbe
adhatja. Erre vonatkoz6 szez6d6s erv6nyess6gehez annak ir6sba
foglal6sa sz0ks6ges, tov6bbi 6rv6nyess6gi felt6tel a B6rbead6 ir5sbeli
enged6lye.

13 )

14)

Jelen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben.a Ptk., a lak6sok 6s
helyisegek b6rlet6re vonatkoz6 jogszabdlyok, 6s az Onkormenyzat
mindenkor hatdlyos rendeleteiben foglalt rendelkez6sek az i16nyadok.

Szerz6do felek a jelen szerz6d6st elolvas5s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jov6hagy6lag fi6k alA.

a
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Kovics P6ter
polgermester

b6rbead6

R6tonyi Gibor
iigyvezet6

b6rl6
\<..tvatc4 AP.rrL.t{.E4sY€Atr

o,-.1r..5 Kri
L ir,] FldiF.rr H6u&shlh. rtl.
A"io./n r ltaDt6:-l_{: llll
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A b6rleti jogviszony bdrmely m6don tort6ncj megsz(n6se eset6n 86116
cserehelyisegre, - a B6rbead6val tort6no elsz6molAson ttili - k5rtalanitdsra
ig6nyt nem tarthat.

Budapest, to
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KozszoLGALTATASI SZ

amely letrej6tt egyr6sz16l

Budapest F6vSros XVl. keriileti Onkorm6nyzata
i1:1;-t@,

1 163 Budapest, Havashalom u. 43.
15516006-2-42
0108208
Kov6cs P6ter polg6rmester
tulajdonos 6s Onkorm6nyzat
On korm6nyzat

oq.
".,.Cb meir.

l--;ilra':l;

cim:
ad6sz6m:
KSH sz6m:
k6pviseli:
mint:
a tov6bbiakban:

m6s16szrol

Kertvirosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsasdg
sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 41.
cegjegyzeksz6m: 01-09-878027
ad6sz6m: 13880462'2-42
KSH szSm: 13880462-9261-113-01
k6pviseli: R6tonyi G6bor Ugyvezeto
mint: k6zszolgAltato
a tov6bbiakban: Kcizszolgiltat6

tov6bbiakban egytjtt: Felek
kdzdtt aluliroft napon 6s helyen, az al6bbi feltetelek szerint

Preambu lum

A Budapest Fov6ros XVl. Ker0leti Onkorm5nyzat Kepviselo{estUlete 582/2006.

(X|1.13.) Kt. hat6rozat6val a kerilletben mfikod6 sportletesitmenyek Uzemeltetes6re

)006. december 13. napj6n - hat6rozatlan idore - megalapitotta a Kertv6rosi

Sportletesitmenyeket Uzemelteto Kft-t .

A fenti hat6rozai alapjdrn iizemeltet6si szerz6d6s kerUlt megkotesre 2008. janu6r 14-

en a felek k6zdtt.

Budapest F6v6ros XVl. Kertrleti Onkorm5nyzat Kepvisel6-testUlete 45/2010. (11.10.)

Kt. hatdrrozat5ban ogy dont6tt, hogy a hivatkozott uzemeltet6si szerz6d6s koz6s

megegyez6ssel kerutlon megszuntet6sre a Kertverosi Sportletesltmenyeket
UrjriitetO Kft.-vet 6s ezzel egyidejLlleg felhatalmazta a polg6rmeste(, hogy k6ssdn

kdzszolgdrltatdsi szerzod6st a Kertv5rosi Sportl6tesitm6nyeket Uzem.elteto Kft.-vel a

szerzod?s al6ir6s6t6l sz6mitott 5 6vre. Ezen szerz6d6s 2015. mdrcius 25-en lej5rt.

Tekintettel arra, hogy a felek k6lcsonosen elegedettek voltak a szerzodes

teljesites6vel, igy Budipest Fov6ros XVl. KerUleti Onkorm6nyzat Kepvisel6te-sliilete
danorc. (1t.r5.) Kt. hatdrozat6ban [gy dont6tt, hogy 2015. m6rcius, 26-at6l,

hatarozott 5 eves id6tartamra Kozszolg6ltat6si SzerzSd6st kiv6n k6tni a Kertv6rosi

sportletesitmenyeket Uzemeltet6 Kft.-vel 6s ezzel egyidejtileg felhatalmazta a

polg6rmestert, hogy a jelen kozszolgdltatat6i szerzod6sben foglalt tartalommal

l6trejdvo szerzod6st irja al6.

HivafrlESr:/|. lor.
i ;# ii].ri



Fentiekre hivatkoz6ssal szerz6d6 felek az al6bbiakban 6llapodnak meg:

1. A Szerz6d6s tirgya 6s terjedelme

1 .1 .Az lnqatlanok meqhat6rozSsa

Budapest F6v5ros XVl. kerilleti Onkormdnyzat tulajdon6t k6pezik az al6bbi
ingatlanok:

1.1.'1. M6ty6sftild Erzs6bet liget - 0jsz6sz utcai - Uszoda-Tanuszoda

Cim: Budapest, XVl. ker. Ezs6bet-liget, Ujsz6sz u. 106-10g.
Helyrajzi sz6m: 1OSB42|38
Tev6kenysegi kor: uszodatanuszoda, fitness, strand
Epitmeny alaptertilete: 1646 m, (h6rom szint)
Osszes teriilet: 3632,79 m,

Szintenk6nt:
FOldszInt:
l. emelet:
ll. emelet
Strand terUlete

Cim:
Helyrajzi sz6m:
Tev6kenys69i kdr:
Pince terillete:
FOldszint:
G6p6szeti szint:
Osszesen:

1.1.3. IKARUS SPORTTELEP

Cim

Budapest, XVl. R5kosszentmih6ly, Segesv6r utca 26.
112223
uszoda-tanuszoda, wellness
947,88 m'
2052,47 m2

104,56 m'
3104,91 m'

Budapest, XVl. kerUlet, B6tony u. 3., Budapest, XVl.
kerUlet, Margit u. 147., illetve Budapest, XVl. kerUlet,
Loter u. 4.
106854t1
m0f0ves futballpdlya

1646,57 m2

1399,99 m'
589,23 m'

Fdldteriilet: 22.244 m, melyb6l a Kft. jelen szerz6d6s alapj6n, a
szerzod6s 2. szAm'i mel16klete szerinti haszn6lati megoszt5si vlzralzon szereplo
minddsszesen 20.244 m2-t, (ll. jel0 terulet) mig az OnkormAnyzaL2000 m2{ (l) jelfi
terirlet haszn5l kiz616lagosan.
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1.1 .2 RAKOSSZENTMIHALY - SEGESVAR UTCAI - USZODA.TANUSZODA

2

Helyrajzi sz6m:
Tev6kenys69i kdr:



Az ingatlant 2018. december 31 . napjdrig terjed-d hat6rozott id6tartamra sz6l6, a

florJ"""n lnvestment ftt. vafamlnt a'fiifon Kft. iav6ra az ingatlanon..taliilhat6

,iinv"ro kirt szigor0an vett uzemeltetesi terulet6re, vagyis a kut alapteriilet6re 6s

karbantart6si terilletere, a k0tt6l legfeljebb hiirom meter t6volsdrgban korl6tozott

n".-afrti jog terheli, .;eten sierzOjes 3. sz6m0 mellekleteben taldrlhat6 vAzraiz

ti"rint. n has-znosit6s eire az ingatlanr6szre nem terjed ki'

1.2. A SZERZoDES TARGYA ES IO6TARTET'IA

1.2.1. Magyarorszdrg helyi Onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011'

Uef62aes sierint a helyi kdztigyek, valamint a
kdzfeledatok k6reben ell5tand6 helyi onkormdnyzali lel

Epltm6ny alaPter0lete:

Osszes terUlet:

1.2.2.

1.2.3

3ha 4226 m2

CLxxXlx tv. 13.S (1)

helyben biztosithat6
adatok kUlonosen:

- azeg6szs6ges 6letm6d segit6set c6lz6 szolg6ltat6rsok'

- a sPort, i[0s6gi 0gYek.

A sportr6l sz6lo 2004.6vi l. t6rveny szerint az Onkorm6nyzat feladata:

- fenntartja 6s m0kddteti a tulajdondrt k6pez6 sportletesitm6nyeket'
_ megd;mti az Onkorm6nylati iskolai tesinevel6s es sporttevekenyseg

gyakorl6s5nak felt6teleit.

Szerz6d6 felek megAllapitjdk, hogy az Onkorm6nyzal a K1zszolg6ltat6ban'

ii"i- d"ro""agi iartd.e'gbun-"t'onutegi 6s meghat6roz6 befoly6ssal

rendelkezik.

Szerz6d6 felek meg6llapitj6k, hogy a K6zszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat 6ltal

xJir"tr"rui 
"rapitoit 

ei iOCiy"-tiL" tutajdonott kozszolgdrltat6si feladatok

elldrtAs6ra rendelt gazdas69i tdrrsas6ga'

Szerzod6 Felek rogzitik, hogy a jelen okiratba foglalt megdrllapod6suk a

kozbeszerz6sekr6l sz6lo zoiil evi'cvrfl tdrv6ny 9 S (1) k) pontban foglalt

rendelkez6sek alapjan 
'nem - 

rninO"ut kdzbeszerz6si elj6rAs kdteles

UgyletkOt6snek.

Jelen szerzod6s t6rgydrt a fentieknek megfeleloen az Onkormdnyzat

ir];t;".at k6izO I .t.\'.-l' .l S. szam atatt felsoiolt inoatlanok (tov6bbiakban:

letesitmenyek) , az 1.1 .1 poniU'* foglalt .6s .^' \'l'l pontban .lo9l"l1:

kiz6rolag a fdldterillet uonaifliatanan ienndrl16 komplett' mindenre. kiteriedo

0zemeltet6se kdpezi- Az u)"'*ft"te" az 1'2' pontban foglaltak alapiAn az

Onkorm6nyzat k6zfeladatai kdz6 tartozik'

Ezek alapj6n az Onkorm6nyzat kiz6rolagos v6llalkoz6sba adja' a

[;;;."G;i-di; peaig etvallalja a'tetesitmenyek-uzemeltet6s6vel kapcsolatos

J

I
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kozfeladatoknak a jelen meg6llapod6s szerinti ell5t6s6t. (Jelen szerz6d6s
szempontjiib6l kozfeladatnak a F elek az 1.1 pontban meghat6rozott
ingatlanok uszoda valamint sporttelepk6nt tdrt6n6 tlzemeltetes6t es a
kozvetlenLil ehhez kapcsol6d6 szolg5ltat6sok nyijt6s5t, valamint az ezekben
az ingatlanokban tal6lhat6 egy6b, nem kdzvetlen0l kapcsol6d6
szolg6ltat6sokat nytjt6 nem lak6s celU helyisegek berbeaddssal t6rt6n6
hasznosit6s6t tekintik.)

1.2.4. E meg6llapodSs alapj6n a Kozszolg5ltat6 jogosult az Uzemeltet6sre 6tvett
epitm6nyek, valamint az 6pitm6nyekhez tartozo ingatlanr6szek, szolg6ltat5si
terUletek 6s szolgiiltatdrsi tev6kenys6gek olyan m6rtekU haszndlatdra, ahogy
arra az ingatlanok tulajdonosa az Onkorm6nyzat maga is jogosult azzal,
hogy az esetleges berbead6s a fotev6kenysegben foglaltakat nem
vesz6lyeztetheti. A jelen szerz6d6s tiirgy6t kepez6 Uzemeltet6snek teljes
kdrUnek, mindenre kiterjed6nek kell lenni.

1.2.5. A kozszolgaltat6si szerzSd6st a szerzod6 felek hat6rozott id6tartamra, a
szerz6d6s aldir6s6t6l szAmitott 5 (6t) 6vre hozzAkl6tre.

2. A Kdzszolg6ltat6 kritelezetts69ei, hasznositisi joga

2.1 . A K6zszolg6ltat6 6ltal nytjtott szolg6ltat6snak ki kell terjednie:

A) A l6tesltmenyek valamennyi mUszaki rendszer6nek el6lr6sszerfi
milkodtet6s6re.

B) A letesitmenyek eloir6soknak megfelelo mtikdd6s6hez szriks6ges minden
feltetel biztositdrsira, illetue teljesit6s6re.

C) A letesitm6nyek 2000. evi C. torv6ny szerinti teljes k6r0 karbantart6sdra,
bele6rtve a tervszer( megel6z6 karbantart6st, 6s a rendszeresen visszat6r6
nagyjaviteist is.

D) A letesitm6nyek megfelel6 6rz6s6re.
E) A l6tesitm6nyek valamennyi r6sz6nek megfelel6 tiszt5ntart6s6ra, illetve

haszn5latra alkalmas Sllapotban tart6sira - beleertve a teli h6eltakarlt6st 6s
slkosseg-menteslt6st is -, tov6bb6 a keletkezett hullad6k elsz6llit6s6ra es
6rtalmatlanit6s6ra.

F)Az Uzemeltetessel kapcsolatos valamennyi adminisztr6ci6s feladat
elvegzes6re, 6s jelent6si kotelezettseg teljesit6s6re.

C) A hasznosit6ssal kapcsolatos valamennyi feladat elv6gz6s6re.
H) A bel6p6dijak beszed6s6re 6s a hasznosit6sb6l sz6rmaz6 dijak beszed6s6re.

Az A-H) pontokban rogzitett tev6kenys6g, illetve szolg6ltatas megnevez6se:
,,Altaldnos Uzemeltet6s".

I) A letesitm6ny igenybevehet6segenek biztosit6s6ra az Onkorm6nyzat
szAmAra, legfeljebb 6vi 4 alkalommal, a l6tesitmenyek funkci6ihoz igazod6
rendezv6ny megtart6sa c6lj6bol, valamint a l6tesitm6nyek megfelel6,
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uzemeltet6s6re a rendezv6nyek alall, az alirbbiakban r6szletezettek szerint,

illetve az a16bbiaknak az Onkorm6nyzal szAmAra tdrten6 biztosit6s6val:
. A bel6p6st a r6sztuev6k sz6m6ra az 1.1.1. 6s az 1'1'2 szAmi

ingatlanok eseteben 300 FUf6 6ron;
. A vi169ositdrst, hangositirst a rendelkez6s6re 6l16 eszkdzokkel;
. 2 fo technikai szem6lYzetet;
. A mosd6helyisegek 6s 6ltoz6k t6rit6smentes haszn6lat6t;
. A buf6 uzemeltet6s6t, ezen felul adott esetben kuls6 vend6gldtt6 c6g

kdzremilk6d6s6nek Iehetos6get;
o Felugyel6 szemelyzet biztosit6sdrt a megl6v6 szem6lyzet keretei k6z6tt;

. Biztons6gi szolg5lat biztosit6sdt a meglevo szem6lyzet keretei k6zott;

. Egy f6 kontakt szem6lyt, a rendezv6nyekkel kapcsolatos egyeztetes

c6ljdb6l;
. Egeszsegtigyi Ugyeletet a rendezv6ny alatt;
o A protokoll szem6lyek szAmAra,,kUl6ntermet";
r Takarit6szemelyzetet,
. Takarit6st a rendezv6ny elott 6s ut6n;
. A ruh6zat elhelyez6s6nek ingyenes lehet6seget;
. Rendezv6nyi kellekeket, a rendelkez6sre Al16 eszkdz6kkel;

A l) pontban leirt szolg6rltat6rs a tovabbiakban: ,,rendezv6nyek"

2.2. AKdzszolg6ltat6 a kozfeladatok ell6tdrsa k6r6ben teljes kdr0 felhatalmazdst kap

az ingatlin felszerel6s6re 6s berendez6s6re annak 6rdekeben' hogy az

in!attanoan az alaptev6kenyseg6t, illetve az alaptev6kenys6gen kivul

halzn6lhato terUleteit Uzemeltethesse, 6s hasznosithassa

2.3. Szerz6d6 felek az al6bbiakat rogzitik a K6zszolg6ltat6 egyes kotelezettsegeinek

6rtelmez6se tekintet6ben

A letesitm6nyek nYitva tart6sa:

Az. 1.1.1. 6s az 1.1 .2. l6tesitmenynek el6ir5sszer0en, 6ltal5nosan az 6-v- minden

napjan fegufauU 06 6ra 00 perct6i, h6tveg6n es. munkaszUneti napon 08 6ra 00

p"litOi zO Or" 00 percig torten6 nyitva tartagga] kell ilzemelnie' az 1'1'3' pontban

i"gLlt i"g.tlr"on tautrrlto Mffuvei Futballpdly6n az 6v minden napjdrn 09 6ra 00

perct6l 6s 19 6ra 00 Percig kiv6ve:

.azokatanapokat,amelyekenanyitvatart6stjogszabalytiltja;

. rendkiv0li esem6nY eset6n;

. a kiemelt Unnepnapokat' amelyeken legal5bb 08 6ra 00 perct6l 14 6ra

00 Percig kell nyitva tartani;
. az 6ltal6nos kaibantart6si napokat, amelyek szAma egy napt6ri 6vben

nem lehet 8-n6rl t6bb;
. az Onkorm6nyzat rendezvenye idejen;
. sportversenYekeset6n;
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A l6tesitm6nyek a fent leirt id6pontokn6l kordrbban is nyithat6ak, 6s k6s6bb is

zArhat6ak.

2.4. A letesitm6ny megfelel6 6rz6se:

A nyrljtott szolgaltatSsnak ki kell terjednie a l6tesitm6nyek megfelel6 6z6s6re

is. A kOzszolgZ[at6 k6telezettseget vdrllal, hogy felel6sseggel go_ndoskodik a

l6tesitmeny Zllag6nak megorzes6rol, az ingatlan vagyon 6s .az ing6

vagyont6rgyak, g6pek, berendez6sek megorzeserol. pz. 6rz6s, valamint annak

mO,i;anat-iivaiaiztAsa tekintet6ben a Kozszolg6ltat6 saj6t felel6ss6g6re 6s

koc(6zatdrra j6r el. A Kozszolg6ltat6nak az ingatlan vagyont 6s az ing6

vagyontdrrgyakat, gepeket, b-erendezeseket leltiiri lista alapj6n kell

uz6mefiet6lre 6tven nie, 6s az iizemeltet6s ut6n visszaad nia'

2.5. A keletkezeft hullad6k elszdllit6sa es 6rtalmatlanit6sa:

A KozszolgSltat6 k6teles a jogszab6lyi eloi16soknak megfelel6en gondoskodni

a keletkezett hulladek elsz6llitdrs616l es 6rtalmatlanititsii16l'

2.6. Adminisztr6rci6s feladatok 6s jelentesi kdtelezettseg:

A ny(jtott szolg6ltat6snak ki kell terjednie az uzemeltet6ssel kapcsolatos

valamennyi adiinisztr6ci6s feladat elv6gz6s6re, es jelentesi kdtelezettseg

teljesit6s6re.
A ientier so16n Kozszolg6ltat6 k6teles a jogszab6lyi el6i16soknak megfelel6en

ell6tni valamennyi adminiszt16ci6s feladatot.
A Kozszolg6ltatonak teljesitenie kell valamennyi jelentesi kotelezettseget.

6
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2,7. Aa. 1.1.1.6s az 1.1.2. pont alatti l6tesitm6nyek els6sorban rjsz6s cel0

ig6nybevehet6sege:

A onkorm6nyzat a fenti pontokban hivatkozott l6tesitm6nyeket az

risz6soktat6s biztositdrsa, valamint a Budapest XVl. keruletben a vizi sport

szAmAraval6t6rbiztosit6s,esapolg6roksz6m6raazuszodahaszn6lat
biztosit6sa c6lj6b6l dpittette' R Kozizotgdftat6 kijelenti, hogy. a hasznosit6s

;;; , oniorm6nyzat ezen pontban r6sztetezett cetj6nak kifejezett

figyelembe v6televel fog elj6rni.

2,B,Azl.l.3.szimiingatlanontaldrlhat6MfifUvesFutballp6ly6ravonatkoz6
el<ii16sok:

Az ingaflanon tal6lhat6 Mfifiives Futballp6lydra vonatkoz6an az onkorm6nyzat

altal 
-vallalt, a tvtagyar Labdarrig6 Sz6veis6g fele fenn6rll6 al6bbiak szerint

felsorolt kotelezetts6gei teljesit6s?re, mint a Futballpdrlya kiz5r6lagos birtokosa

6s a Kdzszolg5ltatis biztositoja, valamint a Futballp6lya iizem-eltet6je a

K6zszolgdltato- foteles. Ezen 
. 
kotelezettsegek megszeg6s6boL,"^1OUd6

bnforn,',Zny.rtot terhel6 k6rteritesi, k6tberfizet6si vagy egyeb k6rfelelosseget

aKozszolg6ltat6viseli,azonbanannakmegt6rites6hezsz0ks6gesosszeget
ielen szerz"od6s alapjAn kdltsegkent az Onkorm6nyzat nem ismeri el'



Ennek kor6ben a k6zszolg5ltat6 vdllalja, hogy', a Futballp6ly6t a Tao tv'

,r,C. S (6) - (B) n"r".iJ.eo"n fogialtaknak mesfelel6en haszn6lja 6s

hasznositja.

Aielenszerzodesbenmegfogalmazottakonttl,,KdzszoloAltatofeleloss6gees
ioiiJEli""ii,rio;1;aiy;"#;bZlvliirti' r"gf"ielo mrkodlet6se, karbantart6sa,

I;;;Jri"iaJ";';i;;i,i;"j;i;';;;'iSoEiioot"tu'aarattaFutbarrp6rva
iooszab6tyoknax e. l"ui;tdirlboi-nrr"iJtrentes tjzemel6shez sztiks6ges

hliagdrnak biztosit6sa.

Kdzszolg6ltat6figyelemmelvanarra,hogyazOnkorm6nvzatvirllalta'hogya
F utba lpdty6t i s to r a r el' oia]i-, ttii.r6rrl 

"-g-Gtem 
i s oort esehe nvek (elsosorb an

labdar0s6s), szab;"di:i;;po; 
"';;";B"t;i . ielsosorban 

' futball)' m6s

kozoss6si cet,:,l _ xuri,io!!"nl"r,Lrtrr"aii, irii.rtikri'- esem6nvek lebonyolit5sa

cetiabot naponta " ili#iipii/, uiiil,id"ie"* leoal6bb 207o-5ban es

6v6nte lesal6bb 10 ;;ffildG'";;; ;;si k"dvezm6nVes 6ron hasznositia'

Onkorm6nyzat "rt 
,'kT;;?,Gan"t-On i"i.i.rtUl kiv6nja'megtenni, 1gy, ttogy a

ielen szerzod6. ,luffi?'"r];;;ti: j6;"dt;l'et n6m teimelo uzemid6nek
,;l1i"i#';i6;6t"j#d;i'r Lo'i.lJgbrtrta"i szerzodes alapien biztositja.

Vata me n nyi reovezii'nyls ;;iy;t;;;a trirot Kozszot g hitato nyi lvdntart6st

vezet.

2 g Nem normAl tizemvitel:

ASzerz6d6felekkozds6rtelmez6seszerinta"nemnorm6l-0zemvitel'.esete
alt et6 abban ", "ruiJJn]nu 

akozszotgdttat6nak fel nem r6hat6 okbol olyan

esem6ny t<tivetxezi[ [e,'amelynex k6v6tkezt6ben b6rmely letesitm6ny "nem

hasznAlhat6v6' rarifl-bt amely irllapot csak rendkivuli beavatkozassal

hSrithat6 el.

3. A teljesit6ssel kapcsolatos el6ir6sok

1l Szerz6do felek rogzitik, hogy a letesitmenvek Onkorm5nyzal t6szbr6l

rendezv6nyek 
"eria-rr''' 

tOiEiO 
- 

igenybeveti6nek eseteben teljesit6si

hatiiridok6nt " o"#fia"vl"i'lrtr'ia.6"" k6z6lt, 6s a K6zszolg5ltat6 5ltal

visszaigazolt id6pontot hatArozzdk meg'

S2Kozszolgdrltat6kotelesajelenszerzod6sbenmeghat6rozottm6donfeladatait
marad6ktalanul teliesiteni'

33Szerz6d6felekr6gzitik,hogyal6tesitmenyUzemeltet6s6nekv6grehajt6s6t'a
,,nem norm6l uzemi#i: 

"t'Jie""rt 
bekovet(ez6s6t' 6s az uzemszerLl m[k6d6st

meoelozo ioot"t-t"n1iln"uZlrenlitanoo feladatok teliesiteset a Onkorm6nyzat

jtt"'i xij.toft szem6lynek kell igazolnia'

4. A szolg6ltatis ny0jtisAval kapcsolatos el6ir6sok' ktitelezetts6gek

4 1, A K6zszolg6ltat6 koteles gondoskodni a. l6tesitm6nY karbantartdsArol' mfiszaki

lrriga."Ilt=i"ientartris616l", tiuttt"g szerint javittat6s616l'

Irrarz6do ferek a karbantartas fogarma aratt a foryamatos, zavartaran, biztons6gos

uzcmeltet6s6t szolg6lo ;;;ti" k;tbtnt"r.td'ti tev6kenvs6get ertik' ide6rtve a

7
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lcrvezerti megel6z6 karbantartdst, a hosszabb idoszakonk6nt, de rendszeresen
vlqErnldro nagyjavitdst 6s mindazon javit6si, karbantart6si tev6kenys6get, amelyet a
retuleltetdsszer[i haszn6lat erdek6ben el kell v6gezni, 6s amely a folyamatos
ellragzndl6d5s rendszeres helyre6llitdsdrt eredm6nyezi.

4 ? A K0zszolgdltat6 koteles a letesitmenyt a szerz6d6s lejSrt6t kdvetoen [jszeril
illepolban Onkormdnyzatnak visszaadni. Ujszer( 6llapoton azt a rendeltet6sszerfi
illepotot kell erteni, amely 5llapotban a l6tesitmenyt a Kdzszolgdltat6 a

rrErzdddskot6skor 6tvette.

t|,3, A Kdzszolg5ltat6 koteles az
nyllvAntartest vezetni.

onkorm6nyzati vagyon targyai16l elkUlonitett

d 4 A K0zszolg6ltato az Uzemeltet6sre drtadott letesitm6nyt nem terhelheti meg, nem
ldegonltheti el,6s semmilyen formaban nem adhat ki olyan tulajdonosi jogk6rbe

lertoz6 jognyilatkozatot, mely az Onkorm6nyzatra n6zve b6rmilyen kotelezettseget
keletkeztet.

4 E A Kozszolg5ltat6 kdteles a birtokbaad6s napjrit6l gondoskodni a kozmii6r6k
aelAt nev6re tort6n6 6tir6s516l, valamint a kozilzemi dijak sajdt kolts6gen,
hatAridoben tdrt6n6 megfizet6s616l.

4 tl A Kozszolgirltat6 kOteles az 6tad6sra kertilo onkorm6nyzati vagyont illetoen - az

Allag, a kdrnyezet v6delme 6rdekeben, 6s az 6nkorm6nyzati vagyon haszn6lat6b6l
addd6 minden egy6b esetben - a vonatkoz6 jogszab6lyok, szabvanyok, hat6s6gi'
erakhatosirgi 6s mfiszaki lei16sok (ktil6nosen k6zegeszs6gUgyi, erintesv6delmi,
l(izv6delmi, munkav6delmi eloirirsok) szerint eljdrni.

4 7. A K6zszolg6rltat6 k6teles biztositani, hogy a jogszab6lyokban 6s a

Onkorm6nyzat mindenkori rendelet6ben szerepl6 id6szakokban a Onkorm6nyzat a

eejdrt vagyon6t illetoen leltdrroz6st v6gezhessen.

4 B. A Kozszolg6ltat6 koteles azonnal, igazolhat6 m6d6n megkUldve, irdsban
hcjelenteni a Onkorm6nyzatnak, ha:

az Altala Uzemeltetett onkormanyzati vagyont erint6 veszelyhelyzet kdvetkezett be,

llletve azokban a Onkorm6nyzat beavatkozasdrt ig6nylo termSszeti 6s kornyezeti

kilrokoz6s tort6nt,
oz altala kezelt onkorm6nyzati vagyonban bekovetkezett 100 ezer forint 6rt6ket

rneghalado k6rosod6s16l szerez tudom6st.

A Kdzszolg6ltat6 felel a jelentesi kotelezettsege elmulasztesAb6l eredo esetleges

krlrokert.

4 g. A Kdzszolgdrltat6 beruh6z6sokat, felujit6sokat a l6tesitm6nyben, az

ttuemeltet6sre dtaiott ingatlanon csak a Polgarmester kifejezett el6zetes ir6sbeli

lrozz6j6rul6s6val vegezhet. Kozszolgaltato a jelen 4. fejezetben rogzitett

kOtelezettsegeinek kizdrolag hat6rozatlan idotartamrl szerzod6sek megkotes6vel

tehet eleget. lndokolt esetben legfeljebb 2 6ves hat6rozott id6tartam[l szez6d6st
kothet a l6tesitm6nyek r6sz6re igenybe vett szolgaltatds ny[jt6sdrra, ert6l azonb.an az

c)rrkormdnyzatot elozetesen, 
-ir6sban, a szerzod6ssel kapcsolatos bSrmely
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log rryilatkozat, aj6nlatkerest megel6zoen t6jekoztatnia kell. Szolg6ltat6s
lg6rrybev6tel6re vonatkoz6an 2 evnbl hosszabb idotartamra vonatkoz6, hat6rozott
t.l6l.rtamu szerz6d6st nem kOthet, azzal, hogy az ennel rovidebb idotartamra sem
kothet olyan szerz6d6st melynek id6tartama hosszabb a jelen szerzod6s 1.2.5
pontjdban 169zitett idotartamn6l.

4 l0 A K6zszolg6ltat6 a hat6lyos jogszab6lyok betart6s6val, a jelen pontban foglalt
klvdtelekkel jogosult a letesitm6ny egyes r6szeit berbe adni vagy mas m6don
haaznositani, amely azonban nem vesz6lyeztetheti a kozszolg6ltat6s jelen
Ez€rz6d6sben foglaltak szerinti maradektalanul torteno elletas6t. A berbead6sra
vonatkoz6, vagy a letesitm6ny egyes r6szeinek haszn6lat6t b6rmely mAs jogclmen
Itengedo szerzod6s tartama nem lehet hosszabb a Onkorm6nyzatnak a
Xorszolg6ltatoval kotdtt szerzodes 1.2.5. pontban rdgzitett tartamandl.
Onkorm6nyzat kijelenti, hogy az 1.2.3. pontban r6szletezett ingatlanon tal6lhat6

Futballpdrly6n Kdzszolgdltat6 a rekldm c6l0 felr.iletek hasznosit6s6r6l kizAr6lag az

Onkormdnyzat erre vonatkoz6 irdsos enged6ly6vel jogosult rendelkezni.

4 11, A Kozszolg6ltat6 a letesitm6nyben a kozerkolcsot s6rto, vagy a lakoss6g
nyrrgalm6t l6nyegesen zava16 esem6nyeket nem tarthat.

412, A Kozszolgfrltat6nak megfelelo szakembereket kell megbiznia vagy
alkalmaznia:

. az elektromos h6l6zat, az elektromos eloszt6k kezel6s6re,

. a liizjelzl 6s fUstelvezet6 rendszer kezel6s6re,

. a behatol6sjelz6 rendszer 6s a mozg6ss6rUlt mosd6k jelzorendszere
keze16s6re,

. az informatikai rendszer 6s a belso telefonhdrlozat kezel6s6re,

. a hangosit6s 6s az es6csatorna-ffit6s kezel6s6re,

. az 6pUletg6peszeti szabalyozAs kezel6s6re'

. aviz- 96z- 6s f(tesi h6l6zatok kezel6s6re,
o a l6gkezelok, kaz6nok kezel6s6re,
. a vizgepeszeti rendszer kezel6s6re.

A K0zszolg6ltat6nak a l6tesitm6ny karbantart6s6rol 6s nagyjavllAsArol hozzit|rl6,
ezakk6pzett szakemberek (tirrsas6gok) alkalmaz6s6val, bevon6s6val kell

gondoskodnia. A fentiek v6grehajt6sa kiziir6lag a 4.9. pontban foglaltak

rnaradektalanul tort6n6 betart6sdrval val6sulhat meg.

{ 13. A Kozszolg5ltat6nak a letesitm6ny mfiszaki rendszereit, 6s az 6ptilet

szBrkezet6t a rendeltet6sszerfi haszn6latnak megfeleloen, elv6rhat6 gondoss6ggal,

lalel6ss6ggel kell kezelnie, Uzemeltetnie.

4 14. A Kozszolgdrltato a l6tesitm6ny m(szaki rendszerelt csak az Onkorm6nyzat

ktfejezett enged?ly6vel v5ltoztathatja meg. A Kozszolgdltat6 azonnal kdteles

firriorm6nyza-t ir6s-ban 6rtesiteni, ha a v6ltoztat5s szUks6ge vagy ig6nye felmergl.

4 15. A Kozszolg6ltato koteles h5rom peldenyban ,,Uzemeltet6si napl6t" vezetni,

rrrr:lyben rogziteni k6teles az 1zemvitelt 6rint6 6sszes adatot, tenyt. A Kozszolg6ltat6

9

l



lgr az U zemeltet6si napl6" egy peld6rnydrt kUl6n felk6resre' igazolhato mod6n

kQldeni az OnkormirnYzatnak'

16' A K0zszolg6ltat6 k6teles az Uzemeltet6st g irtl6, vagY lenYegesen befolY6rsol6

lm6nYek16l' esemenYekro I azonnal ir6sban 6rtesiteni az Onko rm6nYzatot

4,'l?, A Kozszolg drltato kijelenti' tudomdrssal bir arr6l, hogy az uszodAkkal

SZAVAtoss6gi es az 0j ePiteSU lngatlan16szek kel kaPcsolatos

6, strand, futballP6lY6k) garanci6lis jogokat az Onkorm6 nyzat gYakorolja
htPccolatos
(llmenYturO
K[clenti tovAbbir, hogy a l6tesitm6ny ilzeme Iteteset ennek megfelel6en v6gzi'

4,10.
kErba ntartesAnak 6s

A K0zszolg 5ltat6 vhllalja,
nagYjavit6sdt nak kolts6

hogy a OnkormdnYzat ker6

geir6l r6szletes 6s va
s6re a l6tesitm6ny
los tai6koztatest ad

r OnkormAnYzatnak

4,19. A Kozszolg drltato k6teles a Onkorm6nYzatot azonnal, rgazolhat6 m6d6n

m6g k0ldve, ir6sban 6rtesiteni, ha olYan meg hibAsodAs tdrtent, amely nem tartozik a

inorm6l Uzemvitelbe"' A nem normdrl itzembevitelbe" tartoz6 meghib6sod6sok

€lherltasi k6ltseget a KOzszolg hltato kOteles a hiba elh6rrit6sAt megelSz6en az

elsz6mo l6si szabdrlYok nak megfe lel6 r6szletes k6ltsegvetest igazolhat6 modo n 6tadni

a Onko rm6nYzatnak' A kolts6gvet6st a Onkorm6nYzat logosult j6v6hagyni. A

k0lts6gv etes jovdrhag y6sa el6tt a Kozszolg6ltato csak sa1atkock6zat5ra kezdheti

megahiba kiiavit6sitt

4.20. A Kozszolgit Itato az al5bbiak szerint kdteles besz6molni' ielentenl

onkormdnYzat fel6 ndit6sarol, illetve JegYz6k6nYvt

a) barmilY en hat6sdrgi ellen6rz6s, vizsgirlat i
norz6s megkezd6setol'

meg6llaPitirsirrol, 1. es 2 fok0 hatArozatit roI a vizsg6lat, elle

helYszini vegrehai t6siitol, illetve jegyz6k6nYv i k6zhez kaP6s€rtol legkes6bb 5

munkanaPon beltl l, amelYek s l6tesitmenYek m0k6dtetesere vonatkoznak,

b) Evente minimum k6t t5iekoztato besz6mo16 a tervhez' illetve id6a16nYos tervhez

tdrten6 osszehasonlitds adataival a Onkorm6 nyzat r6sz6re az 1. szAmu melleklet es

jelen szerzodes 6. Pontja szerint

4.21 A letesitm6nYekben tartand6 2.1. l) Pontban szab6lYo zott rendezv6nYeket

illet6en a OnkormAnYzat minden 6v m6rcius 6s szeptember h6napl6ban t5i6koztatla

a K6zszolg filtat6t az elkovetkEZ6 fel6v tervezett rendezv6nYe irol. Onkorm dnyzal a

tervezett rendezv6nYek idoPon 6nak meghat6roz6s akor - a lehetSs6gekhez k6pest -

figyelembe veszi a Kbzszolgirltato ,,hosszItAvrlr, rendszeres hasznosit6siti

elkbtelezettsegeit

5. A felel6ss6gbiztositas

5 1 pa uzemertet6s 
- 
m:;5:jo"Tl* *o'""1i,:ll"t" g,rt",i:Hf o 

"' i.ffl#;
uzemeltet6si tevekenYS(

felelossegbiztositasrol'

i0



lalalfirist|g b iztos itdsnak ki kell te \ ednie a letesitmenyeket jogosan haszndl6

Enrl6uekn€k 6s a szolg6ltatdrst igenybevev5 szemelyeknek okozott k6rokra,

rirely irt nz Uzemelteto a magYar log szab6ly ai szerint feleloss6ggel tartozik

A lelelOea6g biztosit5snak legal6bb 3.000.000' -FUk6r, 6s 20.OOO.OO0,-FUev ertek0nek

hell lannie A K6zszolgdltato a kotveny eredeti P6lddny5t legk6sobb a

rr€fao(l6sk0 t6st kdveto tizedik napon kdteles bemutatn i Onkorm5nYzatnak. A

cltthorrrrdrnyzat jogosult szak6rtovel megvizsg6ltatni a kdtv6nyt abb6l a szemPontb6l'

hcgy az megfelel-e a jelen szerzodesben foglalt felteteleknek'

62Aonkormanyzalakotvenyt6sadijfizetesfolyamatoss6g6tellen6riznijogosult.

Amannyiben a K6zszolg6rltat6 nem teljesiti a felelossegbiztositassal kapcsolatosan

lelrtakat, az a Kozszolgaftai6-szerzOOesszeg6s6nek min6s0l, 6s ennek megfelel6en

iiiLurni tot"r"t a szerz6d6sszeg6s minden kovetkezmenyet'

6. A KOZSZOLGALTATASI SZERZ6DES.ELLENTETELEZESERE ES

rer-.resiiEsnE voNATKozo szABALYoK:

6 I Szerzodo felek megdllapodnak abban, hogy a kdzszolg6ltatasok

i"rp""J"Lianak elveit e. o-"ii"iet a Kozszolg5ltat6 6ltal' minden 6v janu6r 15'

ii"pi[,g b;"y,iitott uzleti t"* i.r"t"Loen a szerzdd6s 'l sz6mr] mell6klete hatArozza

rn69.

6 2 Az Onkorm6nyzat 5ltal fizetendo 6sszeget a t6rgyevi koltsegvet6si rendeletben

kell meghat6rozni.

63Szerzod6felekaK6zszolg6ltat6javaslataalapj6nazOzletitervkia|akit6si6sa
kornpenzacio osszeg6nek lrt"ri"aa"" iroekeben folyamatosan k6telesek egyeztetni.

64'AzonkormAnyzal-azizlelitervjavaslat-ismereteben6sannakk6zhezv6tel6tol
czdmitott 30 napon b"lullJ;;o;ult'kiegeszitd. .adatokat' 

osszehasonlito adatokat

ka;, iu;g;i6 szakert6ket, illelve konyvvizsg6l6t ig6nvbe venni'

65'Azonkorm6nyzatkdtelesaK6zszolg6ltat6ir6sbelijavas]at6nak,legal6bba
normativ6kra vonatkozo 

-"roirarvr.tr"ak- 
elfogad6s6r6l az onkorm6nyzat 6ves

k6rts6qvet6s6ner effogaoalk;'ielegx..ooo Jtargy"u dprilis 1. napj6ig d6ntenie'

6s do;teserol a K6zszolgdrltat6t tdrj6koztatni'

6 6. A Kozszolgdltat6 minden trirgy6v elso negyedeveben' illetve .,ha az

onkorm6nyzat a o.s. ue'rezJJsben iiegszabott. hatdrrnapig nem d6nt,.. illetve a

dont6sr6t sz6t6 irAsbeti t6iek;;;E;t elmu'iasztia, rigy az Onk-ormdnyzat d0rrt6s6nek

kdzl6s6nek napjlrig a x";"ig?lt'tt-lojosurt'a tri-rgyevben a t6rgyevet megeloz5

0zleti terv 6s a mell6ktet 
"r"nn"t' 

ira.ltis alapjdrn a-iozszolg6ltatSsi tevekenys6get

folvtatni azzat, hosv ". 
id;;;;;;;;Gi"titett feitetelezve ez etozo 6vivel megegvez6

urolga[uta.i kompenzAci6ra jogosult'

II
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&trz6dO felek a kdzszolg 6ltat6si ellenertekben val6 meg6llapod5skor k0lcsonOs

fi0k6desre k6telezve kotelesek biztositani, hogy a Kozszolg6ltat6 ne

Uldn,,ttllkomPenz6ci6ban".

Szetzodl felek kotelesek a elen kdzszolgAltatdsi szerzod6st, annak 1. sz6m0

klet6t az az alaPidrn kiala kitott es az Onkorm6nyzat 6ltal elfogadott a

tEmpenzaci6 alaPj6ul szolgdl6 i)zleti tervet, a Kozszolg6ltat6 6venk6nti I16sbeli

lavealatat es uzleti z6r6jelent6set, valamint az esetleges t0lkompenz6ci6s

m€morandumot legaldrbb 10 6ven keresztttl meg6rizni.

szerz6d6s alaPj6n a kozszolg6ltat6t

!,9. A Kozszolgdltat6 olyan sz6mviteli rendszert koteles kialakitani 6s alkalmazni,

imely alapjan elkulonitiet6 a jelen szerzod6s t6rgy6t kepezo kozszolgaltatSsi

tlv6kenys6g 6s az egyeb tev6kenyseg sz6mvitele, konyvvitele.

7. Tulajdonosi jogok gyakorl5sa 6s k6telezetts6gek visel6se, k6pviselet

Az Onkormanyzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat 6s viseli azon kotelezettsegeket,

mely ezen szerz6d6s alapjdn nem a Kdzszolg6ltat6t terheli.

Jelen Meg{llapod6s alfrir6sdrval a Onkorm6nyzaVTulajdonos kepviseldje teljes .k6ril
felhatalmJziisi ad a Kozszolg6ltat6 Ugyvezet6jenek az ingatlanokkal kapcsolatos

tulajdonosi jogok gyakorl5s-drra, az ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozatok

,"gt6t"l"r" i ,iiifOOus 6s az 0zemeltet6s vonatkoz6s6ban, a jelen szerz6d6sben es

a iat6tyos jogszab6tyokban, a Kft Fetggyet6 Bizotts5ga 6ttal j6v6hagyoft

szab6lyzataibinl 6" ", Onkormdnyzat vonatkoz6 rendeleteiben, 6s jelen

szerzSd6sben foglalt korl6toz6sok mellett.

8. A szerz6d6s megszfin6se, m6dositisa

8.1 . A jelen szerz6d6s megszUnik:

A felmond6s rendklvUli jellege:

f etet< tijetentif , hogy a'jelei szez6d6s - annak hat6rozott idotartam6ra tekintettel -,

narmetyif rcl aitat,TizaiOtag rendkivUli felmond6ssal, az al6bbiakban meghat6rozott

esetekben szuntethet6 meg.

A felmond6s esetei:
Az Onkorman yzat azonnali hat6llyal felmondhatja a jelen szerzddest, . ha a

k6zszolg6ltat6 ellen v6gelsz6mol6ii elj6r6s indul, vagy cegbir6s6g _ elrendeli

tJizim-otarat. Kozszolg6iiat6 koteles az Onkorm5nyzatot haladektalanul t6jekoztatni

,rrOi, nu saj6t vegJlsz6mol6s6t kezdem6nyezi, vagy cegbiros6g elrendelte

felszAmol6sit.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6sUl
kirl6nosen
a.) Az Onkorm6nYzal rbszbr6l'.

- jogszabdly vagy a kozszolg6ltat6si
megilletS anyagi juttat5sok, kompenzI

12

6ci6s dij visszatart6sa, felt6ve, hogy a
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!,) A K6zszolg6ltat6 r6szer6l:

- az allami vagy 6nkorm6nyzati k6lts6gvet6st terhel6 forr6sokat, tdrmogat6sokat,

juttat6sokat,-liompenzdrci6s d'rjat nem a c6ljAnak, rendeltet6s6nek vagy az erre
'etoirt felt6teleknek megfeleloen, a jogszabdlyokban foglalt el6ir6sok

megsertes6vel haszn6lja fel.

A felek b6rmelyike jogosult a jelen szerz6d6st rendkivuli felmond6ssal megszuntetni'

;;;.yid ; iogrir;onv fotytat6s6t a m6sik f6t s6tyos szerz6d6sszeg6se, valamint

6rdekeinek csorbul6sa ezt indokoltt6 teszi.

A rendkivuli felmond6s joga a m6sik f6lhez int6zett ajanlott lev6lben kozlendo lr6sos

nyif"tioi"tt"f gyaforolhit6, legal6bb 15 napos hatArid6 betart5sa mellett.

Felmond6s eset6n a felek kotelesek egymdrssal elszdmolni'

8.2. A szerz5d6s m6dosit6sa:

szerz6d6 felek tudom6sul veszik, hogy a jelen szez6d6s a kozbeszerzlsekr6l sz6l6

zOi f . eui CVlll. t6rv6ny (tov6bbiakban: Kbt.; el6irasai szerint m6dosithat6'

Jelen szez5d6s - amennyiben a m6dosit6s feltetelei fenn6llnak - csak ir6sban,

rn-inJtJt teiart"t cegszer0ei at6irt modon m6dosithat6. E joskorben 
igglvil-"-,!.orr,ot

a Oniormanyzat i6szer6l a polg6rmester, t5vollete' akad6lyoztatasa es-eten a

n"f,"tt".iteierel megbizott "."rEly, 
mig a Kozszolgdrltat6 reszer6l kizAr6lag az

Ugyvezet6 tehet.

8.3. Engedm6nYezes
A mAsik f6l elozetes ir6sbeli hozzitiA
nem ruh6zhati6k at a jelen s
k6telezetts6gtiket.

Kozszolg6ltat6 a kompenzdcios dij drtutal6s6hoz kapcsol6d6 valamennyi

kdtelezettseget teljesitette.

k6zszolg6ltat6si szerz6d6sben a kozszolg6ltato r6sz6r6l virllalt, folyamatos

uzemetiltest, fejleszt6set szolg6l6 feladatok ell6t6s6t biztosit6 kdtelezetts69ei

t"ll"ite.en"i elmulaszt6sa, ha azok lehetetlenn6 teszik, vagy s6lyosan

aiadAly ozzilk a kozszolg5 ltat6 6 ltal vii I la lt szolg 6 ltat6s te ljes it6s6t'

rul6sa n6lkUl a felek nem engedmenyezhetik, 6s

zerz6d6s szerinti semmilyen jogukat vagy

9. Birtokbaad6s

Felekrogzitik,hogyazKozszolgeltat6^l.l.pontbanmeghatArozottingatlanok
u'utoxaU""n van, ktiion birtokbaadirsi eljdrr6sra nincs sztiks6g'

l3

,
l

I



Fflek a szakmailag elv5rhat6 legnagyobb. g.ondoss5ooal kdtelesek elj6rni annak

ldekeben, hogy garanlafii ; siimitog6pes reriJszereikben tdrolt es/vagy

hldotqozott valamennyi "ili''uioo*aslt,-iuonti" 
tekintettel a kdzszolg6ltatirsok

li"nn"vi.e g 

"t" 
es m i noi696 re von atkoz6 ad atokra'

1 1. Egyiittm0kiid6s' kapcsolattart6s:

1 1.1. A[al6nos egyuttmilkOd6si alapelvek:

Felek a ieten szerzod6ssel i;il;i;; kotetezetts6geik teliesit6se so16n k6telesek a

t6liik elvArhat6 m6don, j6hiszem0en egyuttmuKoonl'

1'l .2. Operativ kapcsolattart6k szintie:

Az operativ rapcsotattartzs- [eiet6Uen a k6zszolo6ltat6s ell6tds6ert felel6s

.nkorm6nyzat es a xozszofZrt"ii r"in"t.rrrr"tt repv'iseroi i6rnak el. A k6pvisel6k

egyeztetnek minden otyan" eseterben' amikor ^ ="tt6de" rendelkez6seinek

u6iartasa 6rdekeben az szOks6ges'

Vit". 
"r*"tU"n 

a k6rd6st 
" 

u"iltO kapcsolattartok szintiere utali6k

Kaocsolattart6 "z Onxo,iilv'"i 'es'"tor 
minden esetben a Polg6rmester' A

Poio6rmester eseti jelleggei;';ili k-6'd6s'melotoasara a Polg6rmesteri Hivatal

alkilmazotti At ki.iel6l i.

12. Jogvit6k rendez6se

A ferek t.rekednek arra, hogy a kozottuk fennalr6-jogviszonyb6.l ad6d6, e_setleges

vitZrs k6rdeseket b6k6s Uton-iJnJezzeX. Amennyiben eire nem-nyilna mod, szezod6

felek megdrllapodnak abban,"n"gy bJ'l"ti jogviszonyb6l eredo vitAik elddntes6re

ert6khat6rt6l fugg6en z art'i!noiiir"t6kess6g lzerinti Birosdrg jogosult'

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rdesekben a Polg6ri Torv6nyk6nyv az

kdzszolg 6ltat6sok ny0jt5sa sordn a szolg5ltat6sokkal kapcsolatban keletkezo

tok felett a kozszolgdltat6 rendelkezik

irdrnyad6

Felek elen meg6rllaPod6st, mint akaratukka I mindenben megegyezot, elolvas6s 6s

eg irt6k al6.
6rtelmez6s ut6n, J 6vdrhagYo la ES sajdt kezfll

4""

15. nlir{$16
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10. Adatv6delem



A Kertv6rosi Sportl6tesitm6nYek
kozszolqa lta16 tev6kenYs6 g

t6mogat6s6na-k m6dj616l 6s mtirf6k6rSl

1 . A kertv6rosi sportl6tesitm6nyek kozszolg5ltatdrsr6l sz6l6 szerz6des 6., pontja

alapian i slerz6d6sben 
- 
felsorolt k6zszolg6ltat6sok elldt6rsa p6nzUgyi

vJlteseg;inek elker0l6se 6rdekeben a kozizolgdrltat6s .elldrt6s6ert felel6s

tulaidonoi - az alAbb meghat6rozott sz6mitdsi elvek 6s m6d szerint -

mJdnatarozott m6rtek( t6molat6st biztosit a kozszolg6ltat6 szAmAra, amelyr6l

6ve-nte az onkormanyzat kdltsegvetesi rendelete hat5roz'

2. A kompenz6ci6 celja a vesztes6g kiegyenlitese, TqlYlef merteke nem haladhatja

meo a k6zszolq6liat6s teliesitei6vel-egygtt jirro kolts6geknek a d'rjbevetel, az

drllimi es onkoindrnyzati, iileWe egyeb t6mogat6sok figyelembevetele utan sem

fedezett 6sszeget.

3. PenzUgyi ellent6telez6ssel jitr6 kozszolgdrltat6si kotelezettseg alapj6n a- l-ilaitlio [oteieiuer.o szam'vitet6ben elkulonitett nyilvdrntart6st vezetnia_z.adott

iozs-zolo6ltatdrsi szerzod6shez, illetve k6zszolg6ltat6si kotelezetts6ghez
ii;;;;;iat--;sz1ozori<ir, fon6sokrol, a sz6mviteti potitik6ban r6gzitett

aiJsoportositas lehetoseget kiz616 elsz6mo16si rendnek megfelel6en.

4.Ap6nzugyikompenz6ci6meghat6rozdsakorakozszolg6ltat6n6lnemkell
szdmolni nyeres6ggel.

5. A gazd5lkod6ssal osszeftrggo 6vk6zi m6dosul6sokat a novel6, illetve cs6kkent6

t6nyez6k lartalmazzAk.

lt

A o6nzUovi kompenzdci6 t6nyleges ertek6nek meghat6roz6sa az al6bbiak szerint

Gffi[.,XH;aii S:rg eti6siitl{eves tizleti terv iarlalmazza azokat az adatokat,

i"ioirjl"iOftri,imetve"t< ara-plani penzugyi kompenz5ci6 osszege.tervezhet6. Az

iilr"ii i"* f"ri''peniici6s tdO6zatbi az {tAOOi adatokat tartalmazz6k:

1. Bev6telek
A bevetelekn6l figyelembe kell venni a k6zszolg6ltat6si .tev6kenys6g
folytan tervezett dri6evetelt tetelenk6nti bont6sban. Figyelembe Kell .vennl
mindazokat, d;;uar-bereteti aaatoxat, ametyek-'a k6zszolg6ltatdrsi

1

Kerperosi SPortl6tesitm6nyek
KozszolgelEtasi Szezod6s6nek 1.

szamu melleklete
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tev6kenvs6qqel k6zvetlen kapcsolatban 6llnak. A reszben k6zszolg6ltatisi
i"f".ilt"'Xf,"7 kapcsolodo bev6teleket az onkdltseg. - sz6mit6s
{zitiiizatalan follaltaf szerint ar6nyositott mertekben kell figyelembe
vennt.

R6fordit6sok
A k6zszolg6ltat6 kdltseg-nemenk6nti bontAsban halArozza meg ?
UazisiaitofiUOl meghatdro'zhat6 adatokat. Az gn-yag 6s szemely- jellegii
nlforOitaiofit a izolg6ltat6 inform6ci6i (bels6 adatai) alapj5n kell

meghat6rozni.
Ai-erteXcsOften6st a sz6mviteli el6ir6sok alapj6n kell tervezni 6s a

iaforaitj.otit i, jt tirat teljesitm6nyek ert6k6vel csOkkenteni kell. A
;i;iliiA;k-i<iiott figyetembe ke1 vanni azokat a rendkivtili p6nziigyi

lZioiOiiaioi"t, ametylk a k6zszolg6ltat6ssal kdzvetlen kapcsolatban
drllnak.

3. Eredmeny- 
A penzugyi kompenz6ci6 kiszSmit6s6hoz tev6kenys6gek szerinti bont6s

szUkseges az a16bbiak szerint:
- k6zszolg6ltat6sitevekenYseg
- egY6b tevekenYs6g
nz eieiameny (nyeiesSg vagy vesaes-eg) meghat5roz6s6hoz bev6tel 6s

r6fordit6s kale'g6ri6k tenyerti;tet tetl figyelembe venni'

4. PenzUgYikomPenz6ci6
n- pZnTugvi iompenz6ci6 merteke = -a kozszolg6ltatdsi .tev6kenys6g
r6fdrdit6sii - a koiszotgattat6i tev6kenys69 bevetelei ktl16nbseg6vel 

.

I ie;;t;t peniulv,-iornpenzdrci6 6 tdMetadatok figyelembev6tel6vel
kerUl meghat6roz6sra.

A tervezett p6nzugyi kompenz5cio osszeget a kozszolg6ltatSs6rt.. felel6s
'o.rd-*ii"vi-"t [ort"eg-*te.ii',ia"iEieu"n - m6d6sit6 kdlts6gvet6si rendelet6ben kell

;a-li;iA;6;, " netxit p6nzusvi kompenz6ci6 nem folv6sithat6'

'ft Akompenz6ci6adott6vretervezettosszegetnegyedevesutemez6sselutaljaata
i;;;;;is;itrta; 

"riata.aert 
t#roi-iur"ro*is. onr5imanyzat legk6s6bb a Felusvels

Bizotts6oi i6v6haqvast f6veiO 8' munkanapon belul - A kdzszolg6ltat6s

r'i-ri6.Zl"i6ianax Ei"s 6sszeg6t tulajdonos onkorm6nvzat viseli'

lil

A Kozszolg6ltat6 minden t6rgynegyedevet kdveto .h6nap 
utols6 napj6ig.kOteles a

i"r.. .i"irzJe" tergyet xeii6 xiis.otg.6rttat6rsok e16tds6rr6l, teljesites6rol, az azleti

ierv iJiesuf eserol 0-n. negyedeves reszjelentest kesziteni'

A r6szjelent6seknex tartaim"rni" r."rr a k6zszolg6ltat6s id6ardrnyos teljesitesere

vonatkoz6 adatokat, " i"rutOf val6 elter6s tartam6t' m6rt6k6t' az esetleges

trilkompenz6ci6ra vagy vesztes6gre utal6 kdrUlm6nyeket' progn6zisokat'

Ha a negyed6ves reszjelentes szerint 
- ..ttllkompenz6cio 

l6p fel

Itiu.rofgaitiiasr" vetitve -. tlgy a t[lkompenzZr16sbol ad6d6

ko..r"igilt"to kdteles az Onk6im6nyzat r6sz6re a negyed6ves

- a teljes
tdbbletet a
zar6jelentes

2
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lead6s6tkovet630naponbelUlvisszafizetni,illetveakovetkez6kompenz6ci6s
r6szlet ennYivel cs6kkentendo.

A Kozszolg6ltat6sok vonatkozds6ban a Kdzszolg6lta16 az i;.zleli 6vr6l m6jus 1S-ig 0n'

uzietizar6ietent6st k6teles az Onkorm5nyzal rbsz6r e teliesiteni- 
- . . ^ - -,t - ^ - A t -Af] urGli Tar6lelentesnek tartalmaznia kell kulonosen a t6rgy6vre vonatkoz6 ir6sbeli

j;;"ti,; (epest torten6 tenyleges teljesit6s 
. 
adatait (tenyleges k6ltsegeket'

i;lj;;ibtt ,"gy' fotyamatban rerio 
"oeruna'r6sokat, fejteszt6seket), az att6l ,val6

Lrt',e*."r. bimutat6sdt, kulon6s tekintettel az esetleges hiirnyokra . 6s/vagy

i6if.ornp"nra"i ora. A zitr6ielent6seknek tartalmaznia kell tov6bb6 a tervszerfi

.l"fgJli"tat"kban bekovetkezett k6sedelmeket, annak mertek6t' okait 6s a

E;J;iem fel16hat6s595ra vonatkoz6 kdzszolgdrltat6i nyilatkozatot'

A kompenz6ci6 alapj6t k6pez6 0zleti terv tartama dvkdzben csak koz6s

megegyez6ssel m6dosithat6.
I-ioi6t-*"segyez6s ritj6n tort6n6 m6dosit6snak helye van- k-Ulondsen' ha a

rioilJgaii.i6 dlzoarxooisjn"n euxorn"n otyan jetentos mert6ku, t6le fuggetlen

v6ttoz6sok kovetkeznek ;;-("i; major helyzet, sir6jk, alapvet6 a..v6llalkozast6l

ftiggetlen kolts6gek nrgyrertLifi virlt'ozdrsa,'k6nyszerfi alvallalkoz6 v5lt6s), amelyek

" 
iBrr."iganr.5-. vanola1an fettetelekkel tort6no ell6t6s6t nyilv6nval6an 16nyegesen

megnehezitik vagy lehetetlenitik.

Anemk0zszolg6ltat6sitev6kenysegbev6teleinek,6skiadAsainaksoraik6z6tta
iio)ri"r gin;t6 s"zab adon irtcsopo rtos ithat, az uzleti teM6t elterhet.

A kozszolg6ltat6si tev6kenyseg kiadSsai foosszegen.belul a kiad6si sorokat 6s azok

6sszegszertls6g6t, mig 
"'["ieiJiloosszegen-belul 

a bev6teli sorokat 6s azok

;;;il;;;;il;a6et inaoxott ;;"ib;; nefto 1 ;illi6 ezer Ft osszeghat6rig szabadon

.-JJ"Jit["tj; a"K6zszolg6ttat6. Az uzleti tervben nem nevesltett 0j kiad6si.sort.nem

l6tesithet. Az ezt megnalado ,e.teru dtcsoportosit6s a a Feliigyel6bizoftsdtg

lirjv"ie,iirer"r " 
crta"!agi?. penzugvi Bizottsig iov5hagv6s6t kovet6en tortenhet'

Budapest, 2015. mdrrcius 46 Budapest, 2015. mArcius 1,6'

Budaoest F6v6ros XVl. kerirleti Onkorm5nyzata' 
kepviselet6ben

Kertv6rosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft

kepviselet6ben

Kov6cs Peter Polgd
Rdrtonyi G5bor UgYveze
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A haszndlati megosztds akaratunknak meglebben
bflent:

Fdt, 2015. februet 20.

lJjszitsz utca

**,uo\)!r.4*{59-{*.
Faldmafi ig. szdma: 3712,2009

Eoita,on,.,Ehrtoto <t.
to4b auoaoe=tlDunckesziu. I t

C6oreovzex Oi-0E-71 5019
Ai;.;;m 13a22392'2'41

t m u.atrld,Eu)-
Budapest Wl. ker

belterdlet
Adatszolg6ltat6s ikta t6szAma: 7206-?.r- liZOI s

! ladalom az 6llami i ng ala n - n yi I vh n la d 6 si
lqAval megogyezik.

2[i15 Et',, .,,1.
. \.. . no. . nap

l

6s T6th Kft.
GOdOll1, Kikerics utca 10.

m:M.2/U2015

VALTOZASI VAZRAJZ 
"T-,.'!-i... 
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a 10584238 helyrajzi szAml f1ldreszlet haszndlati megoszt1sar6t
Mdretarany: 1 :2000

F5[ Nagy Lajos khly utca 21

Ez a vazralz tng atla n-nyi lv6 nta rtdsi 6tuezet6s re n e m h asz n 6 t h at6 !
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MOLNAH PETEFI
bldmfi5 m6m6k

1827 /2003rng

istviin

',l).tt)t20t
ilonuo,o

IMindseget tanusit6:

Hasznalati megoszEs el6tti ellapot Hasznelati megosztSs utAni,llapot
Alreszlet TerUlet Alr6szlet

Hrsz
el miv. ,ga

q
,5

=

AK Hrsz
e Ij mrjv.6ga

q

=

ha m2
AK Hasznelati jog jogosultja

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13
105842t38|. kivett,

beepltetlen ter

0.4244105842/38 kivett,

uszoda 6s

6lm6nyford0

park

2.2244

105g2t38t tl kivett,

uszoda 6s
glmenyfurd6

park

1 8000

6sszesen 2.2244 2.2244

lng. rend. min. szAm: 1827/2003
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TerUlet

ha. m2

lng. rond- min- szdma: ....../.............
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VALTOZASI VAZRAJZ
a 1a6854/1 helyrajzi szdml fOtdreszleten hatdrozoft idejfi hasznatati jog bejegyzesdhez

Mdretardny= 1:1000

Halasz 6s Fia Mernoki lroda Bt.
A munkavegz6 neve

1 163 Budapest Vemosgydrk utca 28

MunkeszAm
13-026

Besdapesfffp. Rerillet
Kozsdg, v^ros

beller let

Adatszotsefta6s idal6szana: 7 2O6_0OO0_2O1 3

Az dllani atapadat tqrtqlom az dllami inga an-nyilvintondsi fttkePi
qd{rtbdzis larlalruival megegnzik Ez a z{tradik a keltenstdl szbnilott
egl dvig hatdlyos, Msribbi lelhasznnbs eldtt a vszrqjzot iira
zdradikoltatni kell.

Budopesl, 201i h6

BESS

dr. GytirgY n6 dr. BessenY ei E

8vu6d-u

1 ne.hu In

HALASZ ZOLTAN
okl. Spil6m6ndk

okl. qeod6riri automaliz6l6sl 6zakm6m6k
A MERNOKI KAMAR,\ ALAP[T6 TAGJA

epiteslgyi & toldmAr6si srak6rt6
geortaziai vrzet6 tervsr6

GD-To1-0007

Budapest. 201 3. oh4ber I

Halasz

lng.rend.min.szdma :0185/1990

VAltoz6s utanVa ozas el6tt

Ter0let Al16szletAlreszlet
ci
.g

ha.m2
Helyrajzi sz6m

e IJ muv. ag

q
c

ha.rn2
AKHelyrajzi szam

Ie muv. ag

6 7 10 11 121 3 4 5

Hatdrazott ideji
hasmdlati jog a
106851/1 hrsz-l&

ftldrtszlet 11. jel
I I 69 n2 terfrleti
as III. jelfr 197n2
leritletfr riszlre d
NORDEYEN Kt?
(Ilrsz: 107245) ds

a FELIKON Kft
Qtrsz: 107259)
riszlre 20)8.

decenber jl.-ig

106854/1
Kivett

sporltelep
3.42263.422610685 4/t Kivett

spoflrelep

0sszesen
ii^vvfDl lR

Osszesen
)o*1226

KCszit6:

tramafqi len. jog. sz.: GD-T 0l-0007
P.H. Zdrqdikoli:..

nap

r:h

n/-

Te(ilet

AK
Szolgalmi 6s
eoyeb jogok

I 92

3.4226


