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Kisziilt a 2017. december 13. napjdn tartandd Kt. i)ldsre!
Kdszitette ; Dr. Lukics Titanilla Vagtonhasznos{t/tsi lrodavezetd

Tfrgv: Javaslat az Arp6dftildi Tenisz Ctubbal (ATC-
vel) kdtdtt bdrleti szerz6dds m6dosit6sara

Tisztelt K6pvisel6-testtilet!

A Monoki utca 30-32. sz6m alatti, 114709 hrsz-ri 6s a T6th Ilonka tdr 114692 hrsz-ri ingatlan

is az Onkorm6nyzat tulajdon6t k6pezi.

Mivel a p6ly6k 6tnyflnak a 114709 hrsz-ri 6s a 114692 hrsz-t ingatlanok. teriilet6re, ez6rt a

bdrleti szerzod6st a teriilet kim6r6st krivet6en ezen helyrajzi szdrnok az ATC 6ltal haszndLlt

r6sz6re is m6dositani kell. (3. sz6mri mell6klet: Y iarajz 6s l6gifot6)

Az Altami Sz6mvev6sz6k a legut6bbi vizsg6latakor a bdrleti szerz6d6st kifogrisolta,
megit6l6se szerint a szerz6d6sben burkolt t6mogat6s jelentkezik, hiszen a karbantaftisi
k6lts6gek pontos.kimutat6sa nincs szembedllitva az.egy6bk6nt a piacon el6rhet6 bdrleti dij
dsszegdvel. Az Allami Sz6mvev6sz6k felhivta az Onkorm6nyzat figyelmdt ana, Llogy az

AfC-vet megkotott b6rleti szerz6dds feltilvizsg6lata sztks6ges. igy a jogviszony fenntart6sa
esetdn a b6rleti szerz6dds e szerinti m6dosit6sa is sziiksdges a jelenleg hat6lyos jogszab6lyok

szerinti tartalommal.

Kor6bbi javaslataim alapjiin a Kdpviselo-testtilet tAmogafta abb6li tcjrekv6seimet, hogy az

Onkorm6nyzati tulajdonban 6l16 ingatlanok b6rleti szerz6d6sek keret6ben tdrtdn6 hasznilata
eset6n egys6ges szabllyozls keriiljon kialakit6sra. Ennek keret6ben a jelen el6terjesztdsben

A szerz6ddsben r<igzit6sre kertilt, hogy a teniszp6lyak fdk6nt a 114707, 114708 Yrsz-it
ingatlanokon dptiltek meg. A p6lyek kisebb r6szben 6tnyrilnak a \14694 hrsz-ri, a 114693

h-rsz-ir, a 1 14709 hrsz-ri es a 114692 hrsz-ri ingatlanok teriiletdre.

A Budapest XVI. keriilet, All6s utca 33. szrlrn alatti, 114693 hrsz-tt, 646 m' tediletri, kivett
egydb 6piilet megnevez6sii, All6s utca 35. sz6m alatti, 114694 hrsz-ri, 864 m'z tertiletii, kivett
egy6b dpiilet megnevez6su, Monoki utca 36. szflm alatti,114707 hrszu, 884 m'?teriiletii, kivett
bedpitetlen teriilet megnevez6sii, Monoki utca 34. sz6m alatti, 114708 hrsz-ri 584 m'teriiletri,
kivett be6pitetlen teriilet megnevez6sii ingatlan a Budapest F6v6ros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat tulajdona (a tovdbbiakban: Ingatlanok). A vagyonkataszterben iizleti
vagyonkdnt nyilv6ntartottak. (1. szriLrni mell6klet)

A Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkormdnyzat es az Arpaaitldi Tenisz Club
(tov6bbiakban: ATC) kdz<itt 2002.09.08-6n b6rleti szerz6d6s jStt l6tre az Ingatlanok sport,
szabadido cdlir hasznrilatara, hatitrozatlan id6tartamra, a v6gleges telekalakitiisig. Felek a

bdrleti szerzod6st 2006. 6prilis 28-an kozdsen m6dositottiik. A m6dositott bdrleti szerz6d6s

drtelmdben az ATC az ingatlanok haszniiatAdrt bdrleti dijat nem fizet, annak ellen6ben az

6ltala haszndlt teriiletet 6s a 41 m2 nagys6gri fahiaal €s az ingatlanok el6tti k6ztertiletet
rendben tartja. (2. szdmf mell6klet)



2

szereplo ingatlan egytittesen kiviil valamennyi sportegyesiilettel megk6t6sre keriilt a b6rleti
szerzodds, illetve az egys6ges feltdtelek szerifii piiyinati felhivds meghirdet6sre kertilt.
Utols6 ingatlankent az ATC-vel l6trejcitt jogviszonyt is a megv6ltozott jogszab6lyi

kdrnyezethez kell igazitani, a m6r kialakitott elvek mentdn.

gl6terjeszt6k6nt a fentiek alapj6n javaslom, hogy az Onkorm6nyzat a bdrleti szerzoddst az

AfC-vet kdzrls megegyez6ssef m6dositsa. A bdiieti dijra a javaslatom 103.000,- F/h6+Afa,
azaz brutr6 1 3 0. 8 1 0,- Ft,&6-ban megrillapitani.
Amennyiben a, ATC a bdrleti szerz6dds m6dosit6s6t a megadott hatririddig nem irja al6, ttgy
javaslom a b6rleti szerzod6s felmond6s6t, 6s az Ingatlanok haszniiatiLra egyfordul6s piiyAzat
kiirrisrit.

Az Onkormrinyzat vagyonrlrril 6s a vagyontdrgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorl{srir6l sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelete

IS. S (l) Az Onkormdnyzat zleti vaglondnak hasznos{tdsa:

a) a Kdpvisel6lesti,ilet hataskardbe tartozik:
aa) az ankormdnyzati tulajdoni ingatlanok hasznos{tdsa (kalandsen elidegenitds,

haszndlatba adas, bdrbeadds) 40 milli1 Ft drtdkhatdr, vag't 4 milli6 Ft/dv bdrleti dij felett;
ab) az ingatlanokhoz kapcsol1dd az dnkormdnyzat tulajdonaban all6 vagtoni drtikfi jogok

feletti rendelkezds - a c) pontban foglalt kivdtellel - l5 milli6 Ft drtdkhatdr fi)lott;
ac) az 5 milli1 forint feleui egyedi drtdkfr ingd vagyon irtdkes{tise.
b) a Cazdasdgi ds Pdnziigti Bizottsdg hatdskdrdbe tartozik a polgdrmester egyetdrtdsdvel:

ba) az dnkormanyzati tulajdorui ingatlanok hasznositdsa (kiik;nt;sen elidegenitds,

haszndlatba adds, bdrbeadds) 40 milli| Ft drtdkhatdr, vag 4 milli6 Ft/iv bdrleti dij alan;
bb) az ingatlanokhoz kapcsol6d6, az t)nkormdnyzat tulajdondban dll6 vagtoni irtdhi jogok

feletti rendelkezds - a c) pontban foglalt kivdtellel - I 5 milli6 Ft irtdkhatdt alatt;
bc) az 5 milli| forint drtdkhatdr alatti egtedi irtdk ingd vagton drtdkesitdse. 

.

c) a polgdrmester hatdsl<r;rdbe tartozik - drtdkhatdrra tekintel ndlk l - az Onkormdnyzat

tulajdondban dll6 ds drtikesitdsre ki nem jeldlt, kizdr1lag mez1gazdasdgi m velisre alkalmas

in gat I ano k h as zo nb d r b e adds a,'

d) a polgdrmester hatdski;rdbe tartozik - drtikhatata tekintet ndlk l - az Onkormdnyzat

tulajdondban all6 ds drtdkesitdsre ki nem jelah, bedp{tetlen belteralefi ft;ldtertilet hasznositdsa

legt'eljebb l2 hdnap hatdrozott iddtartamra.

14. S 0) )nkormdnyzati vagton ingtenesen az Nv1.-ben meghatdrozott esetben ds

feltdtellel ruhazhatd dt, illene adhatd haszndlatba.

@ Onkormdnyzati vagtonl kedvezmdnyesen haszndlatba adni kizdrdlag a kave*ezd

esetekben lehet ds csak akkor, ha a forgalmi drtdke nem dri el Budapest Fdvdros XVL ker leti

)nkormdnyzatnak az )nkormdnyzat vagtondnak drtdkes[tdse, hasznositdsa sordn

alkalmazand, versenyeztetdsi szabdlyolvdl sz6l6 i5/2004. (LY. 30 ) rendeletdben

meghatdrozott mdrtdket :

a) kt;zfeladat elldtdsdhoz,
b) al apindny, kizalapiv dny rd s zdr e,

c) az )nkormdnyzat 100?5-os tulajdoruiban livd gazdasdgi tdrsasdg' valamint ilyen

gazdasdgi tdrsasdg dltal alapitott gazddsdgi tdrsasdg rdszdre,

d) egthdzak rdszdre,
e) mds t)nkormdnyzat rdszdre a feladat- ds hatdskar fuszdlldsa, ingatlanok tulajdoni

helyzetdnek rendezds e drde kd b e n.
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(3) Az dnkormitnyzati vagyon tulajdonjogdt kedvezmdnyesen atruhdzni a (2) bekezddsben
meghatdrozott esetekben lehet, is csak akkor, ha forgalmi drtdke nem dri el Budapest Fdvdros
WI. keriileti )nkormdnyzatnok az Onkormdnyzat vagtondnak irtdkesitdse, hasznos{tdsa
sordn alkalmazand6 versenyeztetisi szabdlyokrdl sz6l6 35/2004 (IX 30.) rendeletdben
meghatdrozott mdrtd ket.

(4) A (2) bekezdds szerinti kedvezmdnyes haszndlatba adds esetdre megdllapltott ellendrtdk
nem lehet alacsonyabb a piaci hasznos[tds 1S%-dndl ds a (3) bekezdds szerinti kedvezmdnyes
tulajdonjog dtruhdzds ellendrtdke nem lehet kevesebb a forgalmi drtdk 1S%-dndL

(5) Az onkarmdnyzati varyon tulajdonjogdnak kedvezminyes dtengeddsirdl, valamint
kedvezminye s hasznositdsdrdl a Kdpvisel1lestiilet ddnt.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1 . 6vi CXCVI. tdrv6ny

I l. $
(10) A nemzeti tagton hasznositrisdra vonatkozd szerzddds csak termdszetes szemdllyel vagt
dtldthat6 szervezettel kothet6. A hasznositdsra irdnyull szerzddds hatarozatlan vagt
legfeljebb I5 dves hatdrozott iddre kdthet6, amely id1szak egy alktlommal legfeljebb 5 dwel
meghosszabbit6 abban az esetben, ha a hasznositdsra jogosult valamennyi katulezettsdgdt
szerzdddsszeriien, kdsedeIem ndlk l teljesitette.
(16) Tdrvdnyben, yalamint a helyi dnkormdnyzat tulajdondban dll6 nemzeti vagton
tekintetdben firvdnyben vagt a helyi dnkormdnyzat rendeletdben meghatdrozott drtdkhatdr

.feletti nemzeti vagtont hasznosltani - hd tdrviny kivitelt nem tesz - csak versenyeztetds titjdn,
az osszessdgdben legeldnydsebb ajdnlalot tevd riszdre, a szolgiltatds is ellenszolgdltatds
i rt d kar dnyo s s dgllal l e he t.

Mivel az ingatlan hasznosit6sa jelenleg ,,kedvezm6nyes" ezert a szerz6d6s m6dosit6sar6l
sztiksdges a Kdpvisel6-testiiletnek d6nt6st hoznia, azonban az 6rintett ingatlan iizleti vagyoni
volta miatt, valamint a meghatiiLrozott bdrleti konstrukci6 mialt a Gazdasrigi 6s P6nziigyi
Bizotts6g hat6skcir6be fog a tov6bbi d<int6s tartomi, amennyiben arra ig6ny felmeriil.

A b6rleti szerz6d6s m6dositrisa az alabbi felt6telekkel tdrtdnne

felek az Ingatlanok haszn6latdra 2018. j anuar l-t6l kezdve 103.000,- Ftlh6+Afa, azaz
bruttri 130.810,- Ft/hri b6rleti dij fzet6s6ben fllapodn6nak meg. A b6rleti dij nem
lartaknazz^ az Ingatlanok iizemeltet6sdvel risszefiigg6 k<jzilzemi kdlts6geket.

.lz ATC-nek 6vad6kot kell elhelyeznie az dnkormdnyzat sziml jlra, melynek
tisszege: 3 havi bdrleti dij, azaz brutt6 392.430,- Ft. Az 6vaddk dsszege a
mindenkori b6rleti dij mdrt6kdhez igazodik. Ennek megfelel6en a t6rgy6vre sz6l6
b6rleti dij m6dosit6st kcivet6en 86116 kdteles az 6vad6kot kieg6sziteni brutt6 3 havi
bdrleti dijnak megfelel6 dsszegre a B6rbead6 felhiv6sa szerinl. A befizetett 5vaddk nem
kamatozik, ds o bdrleti szerzddds lejdrtakor visszajdr, ha a Bdrl1nek nincs semmiJiile
hdtraldka is az ingatlant rendeltetisszerii haszndlatra alkalmas dllctpotban adja vissza
a Bdrbeaddnak. A bdrleti jogviszony ideje alatt a Bdrbead6 jogosult az 1vaddkot a
bdrleti dij ds az ezzel ossze/iiggd kozazemi dijtortozdsra, valamint a rendeltetdsellenes
haszndlatb6l eredd meghibdsoddsok kijavitdsdra felhaszndlni. Amennyiben az
6vaddkb6l kifizet6sre keriil sor, tgy B6rlo az er,6l sz6l6 bdrbead6i 6rtesit6s
k6zhezvdtel6tol sz6mitott 8 banki napon beltil kdteles azt feltdlteni. A bdrleti
jogviszony megszfin6sekor a B6rbead6 6s 86116 az 6vad6k 6sszeg6vel elsz6molnak.
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- A szerz6d6s tovribbra is hat{rozatlan id6tartamri marad.

A m6dosit6s tartak\azza, hogy a 86116 kiildn hozz6j6rul6sa n6lktil 6s a szerz6d6s
m6dosit6sa n6lkiil az 6ves bdrleti dijat minden 6vben - a tdrgydv januar 1. napjet6l
kezd6d6 hat6llyal - B6rbead6 feltilvizsg6lja 6s megemeli legfeljebb a targy6vet
megel6z6 6vre a KSH iital kozzltett infl6ci6s 6rindex drt6k6vel. Els6 izben erre 2019.
dvben keriilhet sor.

Az Onkorm6nyzat yonatkoz6 rendelet alapj6n Bdrl6 kozjegyzo el6tt, v6grehajthat6
okirat form6j6ban kdteles nyilatkozni arr6l, hogy amennyiben b6rleti jogviszonya
biirmikor, b6rmilyen okb6l (igy pl. annak lejrirta, vagy felmond6sa) megszr.inik:

a bdrlemdnyt a szerzbdes megsztinds6t kdvet6en 15 napon beltil a leltar szerinti
berendez6si, felszerel6si trirgyakkal egyiitt rendeltet6sszerii haszndlatra alkalmas
dllapotban 6tadj a, 6s az ingatlant a vele egytitt haszn6l6, vagy b6rmely jogcimen
belo gadottakkal egyun el hagyj a;

amennyiben ezen kotelezetts6gdnek Bdrl6, vagy a vele egyiitt hasmdl6, illetve
biirmely jogcimen befogadottak a Helyis6gb6rleti Szerz6d6s megsziin6sdt kcivet6
15 napon beltil nem tesznek eleget, ugy B6rbead6 a B6rlo kciltsdgdre v6,gzi el a
szi.iks6ges munk6t, illetve gondoskodik a hiany p6tLis6r6l;
Bdrl<i, 6s a vele egytitt haszn6l6k, illetve b6rmely jogcimen befogadottak csere
helyis6gre, k6rtalanitdsra ig6nyt nem tartanak;

Bdrlo a bdrlem6ny szdkhely ds/vagy telephelykdnt trirtdn<i bejegyz6s6nek tdrldsdt a
b6rlemdny elhagy5srival egyidejrileg igazoltan k6relmezi az illetdkes hat6srigokt6l.

86r[6 vrilasa6sa szerint, a tulajdonos el6zetes ir6sos j6vrihagy6s6val v6gezhet
beruhazdst, de ennek krilts6g6t a b6rbead6 rdszben vagy eg6szben megt6ritheti vagy
b6rbesz6mit6ssal kompenziilhatja, ha err6l a felek el6zetesen igy 6llapodnak meg.

Bdrlonek a szerz6ddsm6dosit6s megkdt6sdre 8 munkan ap, a kozjegyz6i okirat
al|irisitra tov6bbi 8 munkanap 6ll rendelkezdsdre. Amennyiben a 86116 a b6rleti
szerz6d6s m6dosit6st hataridoben nem kdti meg, 6s amennyiben a fent kikdtdtt
kdzjegyz6i okiratot hatarid6ben nem irja al6, a Budapest F5v6ros XVI. keriileti
Onkormrinyzatnak a b6rl6 kijek;16s6r61 sz6l6 jognyilatk ozatAhoz va16 kdtdtts6ge
megsz[inik, s ezt kcivet6en a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormdnyzat mdr nem
koteles a szerz6d6s m6dosit6s megkdtds6re.

Bdrl6 kdteles a l6tesitmdnlt rigy haszn6lni, hogy az biztositsa a sport ut6np6tl6s
nevelds6t, diaksport rendezv6nyek, versenyek lebonyolidsat.

Bdrlo koteles minden 6vben n6gy nyilt napot a kcimydkbeli iskohikban meghirdetni.
Ezen sportnapokra a r6sZvev6k szitrnira tdritdsmentesen biaosit p6lydt, titot, labdet,
oltoz6t, valamint edzoi ir6nyit6st. Ezen a rendezv6nyen a gyermekek
megismerkedhetnek a teniszsport alapjaival, szabflyaival, eszkcizeivel. Erdekl6d6s

- A bdrleti szerz6dds alapjan a bdrl6nek kell gondoskodnia a helyisdgnek a tev6kenys6ge
c6ljrira t6rt6n6 alkalmass6 tdtel6r6l, valamint azon tart6siir6l. Az ehhez sziiks6ges
cisszes hat6srigi enged6llt a bdrl6 k<iteles beszeremi.
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Bdrlo kdteles gondoskodni a lekeritett teriileten beliil a z6ldfeliilet fenntart6sar6l, a f6k
kezel6s6r6l, a burkolatok sikoss6g-mentesit6sdr6l, 6s a teriilet tisztrintart6sar6l. A
sikossiig-mentesitds sor6n a 86116 kdteles kdmyezetkim6l6 anyagot hasm6lni.

Bdrl6 koteles gondoskodni valamennyi helyisdg 6s kiemelten a vizesblokkok €s vizes
helyisdgek megfelel6 tisztas6g6nak biztosit6sar6l, karbantartAsar6l, a kisjavitiis strg6s
elvd9z6sdrol, melyet a bdrbead6 negyed6vente ellen<iriz.

Az ingatlanban tal6lhat6 gdp6szeti berendez6sek karbantart6sar6l, p6tl6srir6l
cser6j616l.

ES

Az ingatlanok nyiliisz6r6inak, burkolatainak, 6s valamennyi feliiletk6pz6sdnek
karbantartSsar6l, javitrlsrir6l, kisebb p6tl6sar6l, felirjit6sar6l, cser6jdr6l.

Az ingatlanban folytatott tev6kenys6g k6r6ben felmeriil6 felfjit6sr6l, p6tlisr6l,
illet6leg cse1616l.

Az 6piilet olyan kdzponti berendezdseinek karbantart6sar6l, amelyeket a Bdrl6
kizAr6lagosan haszn6l, illet6leg tart iizemben, az dptlet, tovribbri a kcizcis hasznrllatra
szolg6l6 helyis6gek 6s teriilet tisztrintart6sar6l, megvil6gitrisrir6l, a Bdrl6
tev6kenysdg6vel osszeffigg6 - nem h6ztart6si - szem6t elszrillitrisrir6l.

Bdrl6 kdteles:
- a sportprilyAk kert6szeti fenntartds6t folyamatosan v6gezni,
- a sportp6ly6t 6vezo, kdzteriileti z6ids6vot kasz6lni, a keletkezett hulladdkot -

amennyiben erre alkalmas - helyben komposzt6lni, a fennmarad6 hullad6kot saj6t
kciltsdgen elsz6llitani,

- a megl6vo fiikat gallyazni.

A 86116 feleloss6ge kiterjed a szerz6d6s megkdt6sdt kcivetoen az dpiilet 6s tereptiirgyak kiviil-
beliili technikai-mrikod6si megfelel6sdg6re. 86116 vAllalja, hogy az esetleges
meghibrisoddsokat, vagy nem megfelel6 miik6d6sri targyakat, javittatja, megfelel6 technikai
ds miikoddsi 6llapotba hozza a sajdt kriltsdgdn az Onkormifuryzat fel6 mindenf6le tdrit6si ig6ny
n6lkiil.

Jelenleg az ingatlan hi6nyos miiszaki rillapotban van. Ennek a rendbehozatala 6s megfelel6
miikddtet6sre alkalmas 6llapotra t<trtdn6 kialakitfsa a 86116 feladata, azzal, hogy esetleg a
Bdrbead6 kotelezetts6gek6nt felmeriil6 feltjit6sok elv6gz6se eset6n sem jogosult
bdrbesz6mitriLsra ugyanis a b6rleti dij a jelenlegi 6llapot szerint keriilt meg6llapit6sra.

eset6n lehet6s6get biztosit ana is, hogy rendszeres jelleggel (pl. torna6ra keretdben)
keriiljdn sor ilyen foglalkoz6sokra.

86116 gondoskodik az ingatlan 6s az azon tal6lhat6 minden fel6pitm6ny 6s ldtesitm6ny,
6s az ezekben delhat6 eszktizcik karbantartrisar6l, a haszn6latb6l el66ll6 elhasznril6d5s
eredmdnyekdppeni p6tl6sar6l 6s cserdj616l.

A helyis6gekhez tartozi iizlethomlokzat, kirakatszekr6ny, v6d6-, el6tet6, emy<is
szerkezet, biaonsdgi berendez6sek karbantart6srir6l,
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Fentieken tril minden a hat6lyos b6rleti szerz6d6sben meghatarozott pont, gondolatjellel
kezd6d6 francia bekezd6s6ben foglalt, valamint az ASZ 6ltal kifog6solt a b6rleti
dijbesz6mitrisra vonatkoz6 pontja tdrldsre kertil, 6s a fentiek szerinti feltdtelrendszer keriilne
drv6nyesit6sre.

K6rem a K6pvisc16-testiiletet, hogy az el6terjeszt6s trirgyriban dtinteni sziveskedjen.

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-
testiilete irgy ddnt, hogy a Budapest XVI. kerijlet, All6s utca 33.
szrim alatti, 114693 hrsz-ri, 646 m'? teriiletri, kivett egydb 6ptilet
megnevez6sii, Alles utca 35. szirn alatli, 114694 hrsz-ri, 864 m'z

teriiletri, kivett egydb 6piilet megnevez6sri, Monoki utca 36. szdm
alatti, 114707 hrszt, 884 m'zteriiletri, kivett be6pitetlen teriilet
megnevezdsti, Monoki utca 34. szdrn alatti, 114708 hrsz-ri 584
m' teriiletri, kivett bedpitetlen teriilet megnevezdsri ingatlanok
haszn6latara vonatkoz6, a Budapest F6v6ros XVI. kertileti
Onkorm6nyzat es az Arpaaftldi Tenisz Club (k6pviseli:
Amberger Arpiid, sz6khely:1 162 Budapest, All6s utca 35.) kdzdtt
l6trej6tt b6rleti szerz6d6st a jelen el6terjeszt6sben foglaltaknak
megfelel6en, kdzris megegyezdssel m6dositja.

Hatd,rido: 201 8. janurir 3 I .

Felel6s: Kov6csP6terpolgiirmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6tribbsdget i96nyel)

Budapest, 2017. november 22

'lo
Kov6cs dter
polgArmester

Liittam

I^1
Ancsin
jegyzo

| .isz.16

h
Az el6terjesztds mellikletdt kdpezi:
L Tulajdoni lapok, helyszinrajz, l6gifot6
2. ATC-vel kdtdtt bdrleti szerz6ddsek

Hatdrozati iavaslat:

A Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a Polgitrmestert b6rleti
szer zo de s al6it itsin a.

TirgvaLisra kijeltilt Bizotts6g: Kulturilis 6s Sport Bizottsrig
Gazdasfgi 6s P6nziigyi Bizotts:ig
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Minerva T6rinformatikai Rendszer
Budapest F6v6ros XVl, kertilet 6nkorm6nyzata

[.4eretareny:1

A te*ep 6j6koztatd jelleg0, mesohta semmilyen hivatalos elj,resban nem havnalhat6 lell Xdszijlt az 6llami alapadatok ldhaszn6bsral

Engede{y szrna: 17-210i1i2009

Budapest, 2017 november 22
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Minerva T6rinformatikai Rendszer

M6retarAny:1

A t6*6p 6j6rodat6ielleg0, masobla semmilyen hivatalos eljrdsban nem haszn6lhat6 fd! Keszrilt az allami alapadatok ldhasznebs6val

Engedot sz6rna: 17.210/112009
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mely l6trejott egyr6szr6l a Budapest F6v6ros
Bp. Havashalom u. 43.) kdpviseli dr. Szab6 Lajos Mdty6s polgArmester, mint
bdrbead6, (tov6bbiakban: Bdrbead6) m6srdszrol

az Arpddftildi Tenisz CIub (ATC) 1162. Budapest Monoki u. 26lA.,k6pviseli:
Horv6th G6bor eL:ok, nyilv6ntart{si szdm:2416.,(tov6bbiakban: Bdrl6) kdztttt a

Kdpvisel6-testttlet838/2002.(IX.18.) hatdrozata alaplin al6bbi felt6telek szerint:

megtortdnik.
Felek rogzitik tov6bb6, hogy b6rbead6 fenti ingatlanokon ttl az ATC
kiz6r6lagos hasm6lat6ba adja a 1L4694 hrsz-ri ingatlanot l6vb fahis
fel6pitm6nyt, amely a sport tev enyse ezt 6zhetetlen oltozo

Preambulum:
Az A-rp6dfoldi Toma Club (ATC) (Bp. XVI. Monoki u.25lA) 6s a XVI. ker.
Tan6cs Kdzponti Sport Egyestilet (KSE) kozott 1985' riprilis6ban
egyiittmiik6ddsi meg6llapod6s jt tt l6tre az Ales u. - Z6lds6ges u. - Monoki utca
alta natarott sport;dloka akalmas tertilet sportc6hi hasmosit6sat. az AtC
v6llalta, hogy a teriileten sajit pdnzeszkcrzeib6l teniszpdlyrikat hoz l6tre. A KSE
hozzitjdntlt ahhoz, hogy mivel saj6t fon6sb6l hozzarendbe a tertilete 6; fejieszti,
ezdrt ad bdrteti dij fizetds n6lktil vegye igdnybe. A tertileten az ATC 3 db

teniszp6ly6t 6pitett, a pllyikat k6rbe keritette, a sport tevdkenys6get kiszolg5l6
o\tozl az ULKU beruh6z6s6ban kdsziilt. Az oltdzohoz az ATC saj6t kdlts6gen

vizes blokkot 6pitett. A teniszp6lyak fdk6nt a 714707, 114708 hrsz-u
ingatlanokon 6piiltek meg. A p61yak kisebb r6szben 6tnlulnak a 114694, a
114693, a 114709 6s a 114692 hrsz-t ingatlanok tertilet6re. Az dltdzl a 114693

hrsz-ri ingatlanon 6piilt meg. A jelzett lertleteken, meiyek az OnkormAnyzat
kiz6r6lagos tulajdon6ban 6llnak, az ATC tenisz k-iubot miikijdtet.

1.1 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dds az ATC llralY,tzdr6lagosan haszfl5it

ll47o7 , 114708, 174693, 114694 hrsz-ri irigatlanok haszn6lat6t rendezi,

arra az id6re, mig a preambulumban jelzett ingatlanokra vonatkoz6 sport

szabadid6 c6hi hasznosit6si koncepci6 alapjan a vdgleges telekalakit6s

funkci6t 16t e!. Ezzel egyidejrileg az ATC koteiezettsdget v6l1a1 arra,
dptletet sajdthogy 114693 hrsz-ri ingatlanon 6116 a jelenlegi <ilt6z6

koltsdgdn elbontja 6s ateruletet rendezett 6llapotban 6tadja.

Felek meg6iiapodnak, hogy az AtC attut 17 ev a\aII e|vdgzeLl, - brutt9

3.000.000,-Ft-ia becsrilt beruhriz6s 6rtek6t, - amely r6szben szimrl1val

igazoltanyagkolts6g 6s a klub tagok 6lta1 eLvlgzetlmunka, dija az eddigi

iasznllx ellindrtdkekdnt besz6mitj6k igy a szerzbdds al1ir{slt k<ivet6en

felek egym6ssal szemben a kor6bbi id6szakot 6rint6en tov6bbi k6vetel6st

2./
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3./ Jelen szerz6dds alapj6n Bdrbead6 a tulajdondtk6pez6 a 1. pontbanjerzett
ingatlanokat Bdrl6 rdszd,re bdrbe adja 2002. szeptember t7-tot
hat6rozatlan id6tartamra.
A b6rleti dij mdrtdke: 2002. szeptember 17-t61 2002. december 3l-ig:. a 114707, -N14708, _ 114693,,, 114694-..brsz-tt (fahazon kivrili)

ftjldteniletre tdritdsmentes ,ann6k ellendben, hogy az ATC a tertiletet
ds az ingatlanok el6tti kozteriiletet rendezett 6llapotban tartja,

t a 47 m2 alaptertilehi fahdna: 6,000,-Ft/m2l6v + ,riIA, azaz 307.500,-
Ft/6v.

nem t6masztanak.

Felek meg6llapodnak abban, hogy 15 napot meghalad6
kdsedelem esetdn Bdrl6 a lej6rt tartoz6s6t a Ptk szerinti
kdtszeresdben meghatarozott mdrtdkii k6sedelmi kamattal
megfizetri.

4./ Felek meg6ilapodnak abban, hogy B6116 a bdrleti dijat
. 2002. szeptember 17-ti5l 2002. december 31-ig egydsszegben a

b6rbead6 6ltal kibocs6tott szilmla ellendben egyenliti ki,
t 2003. 6yt6l minden 6v m6jus 3 1-ig kibocsritott sz6mla ellendben fizeti

meg, 6tutal6ssal a B6rbead6 i 1784009-15516006 sz6mri szlmliilira.

ftzetesi
kamat

k6teles

5./ Szerz6dci felek meg6llapodnak abban, hogy a 86116 ktilctn hozzi\|rultsa
ds jelen szerzbdls m6dosit6sa n6lkLil az dves bdrleti dijat minden dvben -
a tdrgyev januar 1. napj6t6l kezd6d6 hat6llyal - B6rbead6 feltilvizsgAlja
ds megemeli legfeljebb a t6rgydvet megel6z6 6vre a KSH lltalkozzdtett
infl5,ci6s 6rindex drt6k6vel. Els6 izben erre 2003. dvben keriil sor.
Fentieknek megfelel6en a KSH 6rindex kdzz6tdteldt kcivet6en B6rbead6
halad6ktalanul ir6sban kdzii Bdrlovel az arindex alapjan korrig6lt 6ves
bdrleti dijat.

6./ B6rbead6 szavatol az6rt,hogy a Bdrl6 a b6rbe adott ingatlanokat a b6rlet
id6tartama alatt zavartalanul haszn6lhatj a.
B6ri6 kdteles a b6rleti szerz6d6,s 1. pond6ban megielcilt ingatlanokat
rendeltet6sszenien haszn6hri, karbantartani 6s 6llagrit meg6vni, valamint
a sziiksdges felirjitisi 6s 6l1agmeg6v6si munk6t eivdgezni.
B6rbead6 a b6rlet id6tartama alatt, a 86116 sziiks6gtelen h6boritasa ndlkiii
ellenSrizheti a haszn6latot, kovetelheti a B6rl6t6l a rendeltetdsellenes,
nem a szerzSddsben megjelcilt funkci6nak megfelel6, va1y
szerz6dds ellenes haszn6lat me gsztintet6s6t, tov6bb6 az ily en hasm6latb6 I
ered6 k6rok megt6ritds6t.

Eertszerz terv ATc 2002 10.O2 02.10.02'14.15
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7./ Bdrl6 tudomdsul veszi, hogy az ingatlanon elhelyezett dolgokat saj6t
vesz6lydre tarolja.

8./ Felek meg6llapodnak abban, hogy az ingatlanok m{ikridtet6s6vel
kapcsolatos kdziizemek 6tiresar6l (elektromos, 96z, viz, csatoma) a
szerz6d6s al6ir6sit kdvetri 8 napon beliil 86116 kdteles gondoskodni
arrnak drdekdben, hogy a fogyaszt6s koltsdge kdzvetlen a szolg6ltat6val
keriilj cin el sz:lmoliisra.

9./ Bdrl6 az ingatlanon a Bdrbead6 el6zetes engeddlye ndlkiil nem vdgezltet
dpitdsi, 6talakitesi, munk6t illetve beruh6z6st. A Bdrbead6 el6zetes
enged6lye nem mentesiti a Bdrl6t a hat6s6gi engeddiyek megszerzds6nek
kdtelezetts6ge al6l.
Jeien szakaszban foglaltak megsdrt6se srilyos szerz6d6s-szeg6snek
min6siil 6s B6rbead6 azonnali hat6lyu felmond6s6t vonhatja maga ut6n.

10./ A felek a szerz6d6,st rendes felmond6ssal a mindenkori jogszabalyi
e1<iir6sok szeriat mondhatj6k fel 3 h6napos felmond6si id6ve1.
A B6rbead6 a rendkfviili (azonnali hat6lyu) felrnond6s jogdval 6lhet a
Ptk-ban, 6s az Onkormdnyzat mindenkor hat6lyos rendeleteiben
el6irtakon tul az al6bbiakban meghat6rozott esetekben:
- ha a 86116 ism6telt felsz6lit6sra sem fizeti a b6rleti dijat, vagy 60

napon tuli k6sedelembe esik,
- ha a BdrlS az ingatlant nem rendeltetdsszer[ien, vagy nem a

szerz6ddsben megielolt funkci6ra haszndlja,
- amenayiben azingatlant harmadik szem€ly r6sz6re 6tengedi,
- a Bdrl6 a Bdrbead6 hozz|jiruldsa n6lkiii v6gez, illetve vegedet

beruh6z6st, illetve dpitdst, 6talakit6st.
Az azonnali hat61y0 felmond6s eset6n 86116 kdteles az'tngatlarfi 15 napon
beliil kitiriteni, a tertiletet 6tadni, amelydrt krirtdrit6st nem igdnyelhet.

11./ A szerzcjdds megszlindse esetdn B6rki csereingatlanra nem tarthat ig6nyt,
valamint a bevezet6ben rdgzitett beruh6z6sok ellen6rt6kdt B6rbead6t6l
jelen szerz6d6st megel6z6 idciszakra 2A02. szeptember 17-t61 nem
igdnyelheti

12./ Bdrl6 a szerzldds megszfindse eset6n az 6ltala - a Bdrbead6 el6zetes
engeddlye alapltn - be6pitett tlrgyakat 61lags6relem n6ikiil leszerelheti,
illetve a felek kozott l6trejdtt meg6llapod6s alapj6n B6rbead6 annak
el1en6rtdk6t megtdritheti, 6s koteles az iagatlant a szerz6des megsz[in6sdt
kovetci 15 napon beliil B6rbead6 rendelkez6sdre bocs6tani oly m6don,
hogy az alkaimas legyen a rendeltet6sszeru haszn6lat, hasznosit6s
folytatdsrira. Bdrl6 ezen id6tartam al att nem mentesril a ftzetest,

B6rlszerz terv ATc 2OO2 1o-g7 02.10-021411s
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kdtelezetts6gek al6l.

13'l Amennyiben a Bdrl6 
.a szerz6d6s megsziinds.t kcivet6 15 napon beltil azingatlant nem bocsdtja a Bdrbeado r"enderkezdsdre, , kdteres rr"r-ar"idijat fizetni a Bdrbead6 rdszdre arra az id6re, amig azt jogcim ndrkrirhaszn6lja. A haszn6iati drj mdrt.ke a ptk. szerinti kamattar n.verten ajogcrm n6lkrili haszn6lat dvdben a bdrleti dlj cisszege, ^i "gi i""meghalad6 id6tartamra pedig a b6rleti drj kdtszerese.

14./ A Bdrl6 tudom6sul 
.veszi, hogy a szerz'd€,s id6tartama alatt azingatlan

hasznilatat harmadik szemdlynek nem engedheti dt, arb.rretbe- n.m
adhatja, tov6bb6 nem terhelheti meg. A bdrletre vonatkoz6:ogo*ftrag
6truhaz6sa a B6rbead6 er6zetes iraru.ti engeaeryevei- r'ar,-JJ"i 

"mindenkor hat6lyos dnkorm lnyzatirendelet el6ir6sa sierint.

15./
a)

A bdrl6 az alilbbi kdtelezettsdgeket v6llalja:A ATC az id6j6r6si viszonyokt6l fi,igg6en minden dv dprilis 15. ds
ok6ber 3 I . krizdtt hdtkoznapokon g- t +-o-r6ig tdrit6smentesen egy sarakos
tenisz-p6iya haszn6latot biztosit szervezett klretek kdzcitt a kerii]Lt iskor6iszilmlra teniszoktatd.s cdljrira. A sportkrub iehet6sdgeihez m€rten
korldtozott szrirnban ehhez titdt 6s rabd6t bizosit. A p6ryihaszn il,atot az
i$olik egym6s kcizdtt, az Onkormrinyzat miadenkori sport6rt felel6s
bizotts6g6nak fehigyeiete meilett egyenetik ds meg6llapod6sulo6l a
sportegyesriletet drtesitik.

Az ATC tdrit6smentesen lehet6s6get biztosit az onkorm6n yzatnak
sportnap szervez6,s6,re, a mindenkori sport6rt felel6s bizotts6ggal
egyezteteft id6pontban, valamint az Onkonnrinyzat dolgoz6iiik,
el6zetes en e gy eiletett id6pontban 6s nagys6grendben.

Az ATC az Arp6dft ldi egyestiletek rdsz6re kiilcin meg6llapod6s
kereteben, ig6ny szerint biztositj a a p6ly ahaszn6latot.

!'z ATC az arpS'dfoldi egyesriletek teszete az 1. pontban meghatarozott
ingatlanok haszniLlatat ingyenesen jogosult id6regesen dterigedni. Az
ingyenes id6leges haszn6latra ur, AfC es az arpaatldi efyesriletek
kcjzcitti ktil6n meg6llapod6s irdnyad6.

\7r20!A felek meg6llapodnak abban, hogy a bdrlettel 0sszefl.igg6 vitdik
eiddntds6re a Pesti Kozponti Kenileti Biros6g kizrir6lagos iilei-6-kessdg6t
ismerik el.

b.)

c.)

16./

BErlsze.z terv AIc 20oZ 10.Oz 02.1O.0214:15
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17'/ Jelen szerz6ddsben_ nem szabilryozott k6rd6sekben a ptk, es az
Onkorm6nyzat mindenkor hat6lyos rerrael.ieiben foglalt rendelkezdsek
az ir6nyad6k.

Budapest, Uuti,i - ,,- ' ij I
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Szab6 Lajos M tyl

pol96rmester
B6rbead6

Az szerz6d6st szerkeszettem 6s elienjegyzem Budapest, 2002.

. ........ ..{.:1!......{K........._ao 4.
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szerz6d6 felek ajelen szerz6d6st elolvas6s 6s drtelmezds ut6n, mint akaratukkal
mindenben m egegyezbt j6vrihagy6lag d/rirtak.
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mely l6trejritt egyresa6l a Budapest F6v6ros XVI. ker. Onkorminyzat (1163.
Budapest Havashalom u. 43.) k6pviseli dr, Szab6 Lajos M6ty6s polg6rmester,
mint b6rbead6 (tov6bbiakban: B6rbead6),

Arpddfiildi Tenisz Club (AfC) (cim: l162.Budapest A[6s u. 35.)
lajstromsz6m:10655) k6pviseli: Amberger Arpid elncik ,mint b6rl6
(tovdbbiakban: 86116)
kdzdlt a Gazdasigi 6s Tulajdonosi Bizotrsdg 49/ZOO6.(IV.6.) sz. hattuozata
alapj 5n, az alilbbi felt6tel ek szerint.

El6zm6ny

Szeru6d6 felek rdgzitik, hogy 2002. ok6ber 8-an bdrleti szerz6des j6tt16te, az
Onkormrinyzat (mint b6rbead6), 6s az Arpaaftai Tenisz Club (mint bdrl6)
kdzdtt a Budapest XVI. ker. 114707,114708,114693,114694 hrsz-it ingatlanok
haszndlatfua.
Szerz6d1s 3-as pontja 6rtelmdben a loldtertilet hasn#lata tdrftdsmentes, mig a
114694 hrsz-ri ingatlanon 16v6 4l m2 alapteriiletii fahaz hasmdlata b6rleti dij
fizet6si kritelezetts6get von maga ut6n.
A Bizottsdg 49/2006,(IY.6,) sz. hatfrozata alapjrin a fahdz haszndlatrit
tdrit6smentesen biztosftj a.

Fentiek alapjan felek, szerz6d6stik 3,4,5,10,13-as pontjait, kdzds megegyez6ssel
m6dositjak az alSbbiak szerint.

1. B6rleti szerzldds 3-as pont m6sodik bekezd6s:
A bdrleti dij mdrt6ke 2006. m6jus 1-t6l tdrit6smentes a
114707,114708,114693,114694 hrsz-ri ingatlanokra, annak ellen6ben,
hogy az ATC a teriiletet, a 4l mz alapteriiletfi fahtzat 6s az ingatlanok
el6tti kdztertiletet rendezett 6llapotban tartja.

3. B6rleti szcrz6d6s 5-tis poutja: tdrdlve
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2. Bdrleti szerzodls 4-es pontja: tdrcilve

4. B6rleti szerzldds 10-es pont els<i francia bekezd6s: tcirdlve



2

5. B6rleti szerzildds l3-aspontja:
Amennyiben a Bdrl6 a bdrleti jogviszony megsziintet6s6nek napj6n a

b6rlem6nyt nem iiriten6 ki, kciteles haszn6lati dijat fizetni a B6rbead6
r|szdre arra M id6re, arrug azt jogcim n6lkil hasznillja.

A haszn|lati dij m6rt6ke a mindenkori hat6lyos rendeletben foglaltak
szerint alakul. Jelen szeruodes al6ir6sakor hat6lyos rendelet: Budapest
F6vriros XW. kertileti Onkorm6nyzat 4212004.W.18.) rendelete az
Onkormrinyzat tulajdon6ban 6116 lak6s 6s helyisdg bdrletdre vonatkoz6
egyes szab6lyokr6l (29 $).

Szerz6d6 felek a jelen szerz6d1st elolvasris 6s 6rtelmez6s utiin, mint akaratukkal
mindenben megegy ez6t j6v ehagy 6lag aliirt6k.

Budapest, 2006. hprilis,!',,

tl. l:,..'. ,'-L'

Dr. Szab6 Lajos
polgrirmester
b6rbead6

edfbldi Tenisz Club
er Arp6d

ARPADFoLDI
Amberg
elndk
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TENISZ CLUB
1162 Bp. A ds u. 35-
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A sz,erzi5d6st szerkesztettem 6s ellenjegyzem: Budapest, 2006.
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