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BUDApEST r6vAnos xvt. xrnt'rLErr 6NroRuANyzAT
por-cARirarstnRn

Kdsziilt a 2017. dprilis 12. napjdn tartand6 Kt. aldsre!
Kdszitette. Dr. Lukacs Titanilla Vagtonhasznosittisi lrodavezetd

TdrsY:

Tisztelt K6pviselii-testiilet!

A Budapest XVI. keriilet Bcik6nyf<ildi it 27-39. sz6m alaui, 105842/35 hrsz-ri, 26913 m,
tertiletfi, kivett sporttelep ds szolgdltat6 egysdg a Budapest F<iviiros XVI. keriileti
Ontormiinyzat lulajdona. A vagyonkatasaerben korl6tozottan forgalomkdpes
t<irzsvagyonkdnt nyi lviintartott.

l.
Az ingatlant 1991. 6vr6l a M6tyasfttldi Lawn Tennis Club (tov6bbiakban: ML fC) haszndlja.
A bdrleti szerz6d6s 2012. szeptember 26-6n keriilt utoljiira m6dosit6sra annak kapcsrin, hogy
az Onkormiinyzat a b6rlo tudomrisrival es hozzijiLntlAsil al a Magyar Labdarrig6 Szcivetsdg
beruhiiziis6ban miifiives labdarug6 p6lyrit alakitott ki. A bdrleti szerz6dds hatarozatlan
idotartamt. Felek a szerz<iddst 6 h6napos felmondrisi idovel mondhatj6k fel. ( I . szam[
melleklet)
A bdrlem6ny az aLibbiakb6l riLll: 34.05 m'?teriiletri biif6 helyisdg. 540 m'?teri.iletri klubhelyiseg.
26339 m2 tertileten 336,03 m' dltdz6, let6t6, 48 fer6helyes parkol6, 968 m'tertiletti mtiflives
futballp6lya 6s teniszp6lya.
A szerz<idds szerint a MLTC a mrifiives futballprilya iizemeltet6si jog6drt. 2013. janurir l{cil
kezdcid6en I .970.000,- Fr6v+Afu b6rleti dijat, az 574 m2 tertiletti 6ptiletre 2l.ll2,- Ft/h6+Afa
b6rleti dij at kriteles fizetni az Onkormanyzatnak. Berbead6 a bdrleti dijat minden 6vben
feliilvizsg6lja ds megemeli legfeljebb a tArgydvet megeloz<i dvre a KSH iiltal ktizzdtett
infl iici6s 6rindex mdrt6kdvel.
Az MLTC a 26339 m2 teriilet, valamint a 336,03 m'? tiltdzcl6piilet, [ekit6, teniszprilya 6s fiives
futballprilya valamint a felszereldsi 6s berendezdsi t6rgyak haszniilatA6rt dU ltzetdsre nem

k<iteles. Ennek fej6ben a felszerel6si ds berendezdsi trirgyakat. valamint az ingatlant kciteles

lolyamatosan karbantartani.
Az Allami Sziimvev6szdk legut6bbi vizsg6latakor a szerztiddst kifogrisolta, megit6l6se szerint
a szerzciddsben burkolt tdmogatiis jelentkezik, hiszen a karbantartiisi ktiltsdgek pontos

kimutatiisa nincs szembe6llitva az egy6bk6nt a piacon el6rheto bdrleti dij <isszegdvel. Az
Allami Szdmvevosz6k felhi(a az Onkormdnyzat figyelm6t arra, hogy az MLTC-vel
megkdtdtt bdrleti szerz6d6s feltilvizsgiilata sztiksdges.

2017. 6vben a miifiives futballpdlya iizemeltet6si jog66rt fizetendt: dij:2.544.432,- Ft/6v, a

klubdpiilet bdrleti dija bruu6 27.271 ,- Ft/h6.

Javaslat a M6tyesftldi Lawn Tennis Clubbal
(MLTC) kdtdtt bdrleti szerzod6s
megsziintet6s6re, a M6tyasftrldi Lawn Tennis
Club rdszdre k<jzvetett p6nzbeli trimogatiis
nyfjtrisrira egyedi k6relem alapj6n, valamint
javaslat a Budapest XVI. keriilet B6kdnyftildi
ut 27-39. szrim alatti, 105842/35 hrsz-ri
ingatlan toviibbi hasznositiisira



2.

Az MLTC a klubdptilet bdrleti dij6t rendszeresen kiegyenlitette, azonban a mr.ifiives
futballprilya tizemeltetdsi jogridrt fizetendo b6rleti dijat m6g soha nem fizette meg az
0nkorm6nyzatnak.
Az MLTC jelenlegi tartoziisa brutt6 10.162.467.- Ft.
Az MLTC-t folyamatosan felsz6litottuk a fizet6sre.
A b6rleti szerzod6s szerint b6rbead6 rendkiviili (azonnal hatrilyri) felmondds jogrival 6lhet, ha
86116 ismdtelt felsz6litdsra sem fizeti meg a bdrleti dijat, vagy 60 napon ttili k6sedelembe
esik.

Fentiek okrin az MLTC ds az Onkorm6nyzat kdzdtt ldtre.idtt b6rleti szerzoddst felmondiissal
vagy a szerz6dds k6zds megegyezdssel tdrtdn6 megsziintet6s6vel, de meg kell sztntetni.

Az MLTC a felsz6litiisok k6zhezv6tel$ kcivet6en iriisban is jelezte, hogy a ugyan a
szerz<iddsben a bdrleti dij fizet6si k6telezetts6gdt elv6llalta, azonban a bdrleti dijat, a
futballprilya iizemeltetdsi jogrinak bdrleti dij6t, valamint a k<iztizemi dijakat egyiitt nem tudja
fizetni.
Eloterjeszt<ikdnt javaslom az Allami Szrimvevosz6k dszrevdtele alapjiin, valamint az MLTC
b6rleti dij lartozi$a ok6n, hogy a K6pvisel6testiilet az MLTC-vel kdtdtt bdrleti szerzod6st
sziintesse meg.

A Klubbal ezeddig nagyjrib6l zcikken6mentesen fenntartott kapcsolat 6s az elk6vetkezo
id<iszak pozitiv esemdnyeiben bizva javaslom, hogy a szerzod6s k<iz6s megegyezdssel
keriljcin megsziintetdsre. Hogy ezalatt az idbszak alatt az ingatlan jciv6beni sorsa is
rendezodhessen, javaslom, hogy a kdzds megegyez6ssel tdrt6n6 megszi.intetds diitumakdnt
2017. jtnius 30-iLt hatArozzon meg a testtilet.

2.

A szerzoddst megsziinteto meg6llapodrisban term6szetesen r6gzit6sre kell, hogy kertiljdn,
hogy az Egyesiilet a megsziintetds pillanatiban milyen ta(oziisokkal felel Onkormiinyzatunk
fel6.

Tekintettel ana, hogy ezt a jelent<is dsszeget a Klub elmondrisa szerint kigazd6lkodni nem
tudja, az MLTC vezetoje tdmogatdsi kdrelemmel fordult a Kdpviselo+estiilet feld. Az
Egyesiilet vezetos6ge k6ri, hogy az Onkormiinyzat K6pviselotestiilete az MLTC-nek a teljes
a futballprily6ra fizetendo b6rleti dij tartoz6s dsszegdre, kdzvetett, vissza nem t6ritendo
t6mogatiist nyrijtson.
Kdzvetett tiirnogatAsr6l akkor beszdltink, ha az Onkorm lnyzat az ot megillet6 bevdtelrol
r6szben vagy egdszben lemond. A tdmogatas 6pprigy a de minimis szab6lyok al6 log tartozni,
mintha az egyesiilet kdszp6nzben kapta volna. A b6rleti dij befizetett 6fi\a azonban az

OnkormAnyzatot terheli.

A kdzvetett tiimogat6s dsszege :

2017. marcius 3 1-ig fenndll6 tartoz6s:
2017. jtnius 30-ig fizetendo iizemeltetdsi jogra vonatkoz6 bdrleti dij:
Mind6sszesen:

10.162.467.- Ft.
1.272.216.- Fr.

I 1.43,+.683,- Ft.

Termdszetesen a felmondris hat6mapj6ig az MLTC az dpiiletre kor6bban is fizetett dij arSnyos
r6sz6nek megfi zet6s6t v6llalja.
2017. 6prilis l -t6l 201 7. jirnius 30-ig terjed6 idoszakra a bdrleti dij: 81 .8 I 3,- Ft.



A kertileti lakosok kdzdssdgi c6hi igdnyeinek teljesit6s6t vrillal6 civil szervezetek
trimogat6srir6l sz5l6 15/2015. (\Y . 27 .) dnkorm6nyzati rendelet 4. $-a rendelkezik a
felt6telek6l a t6mogat6s form6jdr6l:

/.$
(1) A helyi civil szervezetek rdszdre dnkormdnyzati ldmogatds (a tovribbiakban: tdmogcttds)

az e rendeletben meghatdrozott feltdtelekkel
a) pdlydzati ton, palydzati eljdrds keretdben vagt
b) e ste tdmo rmdiriban. kdrele m alanidnsatCIS

nrujthatd

(2) Az e rendelet alapjdn ny jtotl tdmogotds.formdja szerint:
a) vissza nem tiritend6, pdnzbeli vagt
b) vissza nem tdritend1. k)netett tdmogatds formdidban nv itott. odnzbeli vagt
c) t ermd s zet b eni formab an nyuj t o t t
tdmogatds.

(4) Tdmogatds a szervezet tevdkenysdgi karivel, cdljaval asszefigg1 tevikenysdghez,
programhoz nyijthatd.

A 7. $ rendelkezik a tdmogatris forrrisrir6l

(l) A pdnzben ny jtott tdmogatdsokrdl kizdrdlag a kaltsdgvetdsben meghotdrozott tdmogatasi
keretek terhdre, azok Asszegiig, a kbltsdgvetisben meghalarozott dr)ntdshozl
(t ovcibb iakban : ddntd s hozd) ddnt.

(2) A dantdshoz6 ddnt arr6l, hogt a tdmogatdsi keret felhaszndldsdra pdlydzatot ir ki, vagt
egtedi kirelem alapjdn dant a felhaszndldsr6l. Ennek keretdben a tdmogatdsi keret
dsszegdt meg is oszthatja a tdmogalds odaitdldsdnek m6dja alapjdn.

Sportegyesiiletek reszere az 14071201318U bizottsrigi rendelet hat{lya alA 1artozo,

Magyarorsz6gon odait6lt csek6ly dsszegri tdmog atis (ezen alcim vonatkozas6ban a

tov6bbiakban: t6mogat6s) brutt6 t6mogatAstartalma nem haladhatja meg a 200 000 eur6nak,

kdzriti kereskedelmi 6rufuvaroziist ellenszolg6ltat6s fej6ben vegz6, egy 6s ugyanazon
v6llalkozdsnak min6siil6 v6llalkozdsok eset6n a 100 000 eur6nak megfelel6 forintdsszeget,
figyelembe v6ve az 1407/201318U bizotts6gi rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezd6sdt.
A trimogat6s odait6l6se sor6n az adott p6nztigyi 6vben, valamint az elozo k6t pdnztigyi 6v alatt
odaitdlt csek6ly dsszegri tdmogatdsok brutt6 tiimogatdstartalm6nak dsszegdt kell figyelembe
venni.

A 2017. 6vi kdltsdgvet6si rendelet 30.000.000,- Ft temogatesi dsszeget larlalmaz az

ingatlanok tizemeltetds6vel kapcsolatos egy 6vben nyijthat6 kdzvetett trirnogatds keret<isszege

Kt. hat6skdr soron, ez6rt a kdlts6gvetds m6dositrisa nem sziiks6ges, amennyiben a
K6pviselS+estiilet irgy ddnt, hogy az MLTC-t kdzvetett p6nzbeli t6mogat6sban r6szesiti.

J

A 1512015. (ly . 27 .) <inkormiinyzati rendelet szab\lyozza a civil szervezetek t6mogatrisrit.

7.$
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Bar ezen dsszeg a ttibbi sportegyesiilet eddig ig6nybe vett kdzvetett tifunogat6s6t l6nyegesen
meghaladja, de jelenleg a helyzet megold6s6ra m6s m6dot nem liltok. Onkormiinyzatunknak
nyilvtn az a c6lja, hogy megmentse az Egyesiiletet a teljes ellehetetlentil6st6l, akar nagyobb
<isszegii uimogatds nyrijtrlsrival is.
Ezdrt javaslom hogy a helyzet megoldiisrihoz, az Onkormiinyzat az MLTC-nek biztositson
k6zvetett tamogat6st, a fenndl16 b6rleti dij tartoziis6nak kiegyenlit6s6re.

A kdzvetett trlmogat6sr6l sz6l6 dcintds, €s az ez alapjan ldtrej<iv6 t6mogat6si jogviszony
termdszetesen csak a szerz6dds kdzds megegyezdssel tdrtdn6 megsziintetdse utiin eseddkes.

3.

2017. jtnius 30. napjet6l azonban az ingatlan hasznositrisar6l d6nteni sziiks6ges

Javaslom, hogy az Onkorm6nyzat a hatiilyos jogszabrilyok figyelembe vdteldvel irjon ki
egyszeriisitett, egyfordul6s, nyilv6nos pitlyizatol a

1165 Budapest, Btik6nyliildi tt 27 . szitm alatti, 105842/35 hetyrajzi sz{m alatti, 2 ha 6913
m2 tertiletii, ingatlan nyilvintartr{s szerinti kivett szolgr{ltat6 egys6g, sporttelepen r{116

574 m2 hasznos alaptertiletri fel6pitm6ny, valamint a 968 m, alapteriiletti miifiives
futballp6lya, 6s az ezeken talitlhat6 felszerel6si ds berendezdsi tiirgyak
34,05 m2 helyis6g nUne,
540 m2 helyisdget sport, klubdlet,
25035 m'? teriilet teniszp6lyrik, futballp6lya, 48 fdr6helyes parkol6
968 m2 mriflives futballpAlya,
336,03 m2 (iltdz66piilet, lel6t6 b6rbeadrisira.

A 6zat feltdteleit az al6bbiak szerint avaslom me hatiirozni.

ingatlan nagysrlga

Teriilet nagysriga: 2 ha 6913 m2
- teniszp6lySk, futballpdlya 6s 48 f6rohelyes
parkol6: 2.5035 m'?

- mrifiives futballp6lya: 968 m2
- 6ltdz66piilet, lelit6: 336 m2

Fel6pitm6ny nagysdga: 574 m2 az al6bbiak
szerint:
- aUne helyiseg: 34,05 m2
- sport, klub helyisdg: 540 m2

6s az ezeken tal6lhat6 felszerel6si trir ^t.

A b6rleti dij a c6lhoz kiitiitts6g okin a kordbban az Erzs6betligeti Tiszti Kaszin6
6piilet6n6l alkalmazott b6rleti dij m6rt6k6vel megegyez6.

A minim{lis b6rleti dij 625.000,- Fr4r6+Afa, azaz brruttd 793.750,- Ft/h6, melyet havonta
kell prilyrizrinak megfizetni szdmla ellen6ben.
A berleti dij nem tartalmazza az ingatlan 6s a futballp6lya tizemeltet6sdvel 6sszefligg6
k6ziizemi kdlts6geket.

indul6 b6rlcti dij m6rt6ke

625.000,- Ft/h6+Afa, azaz brttt6
793.750,- Ft/h6

Az r6vad6k tisszege: 3 havi b6rleti dij, azaz brutt6 2.381.250,- Ft.
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B6rlet id6tartama: 5 6v hat6rozott id6

A p6lvaz6k kcire:

P 6ly iaalol kizdr6lag az al bbi szervezetek nyrijthatnak be :

Mukdd6, a sportr6l sz6l6 2004. 6vi I. tdrv6ny alapjriLn l6trehozott nyilvdntart6sba vett
sportszervezetek,
Kiz6r6lag olyan szervezetek p6lyiahatnak, akik legal6bb 2012. jarufu 1-je 6ta miikddnek.
A szewezet legyen Magyarorszdgon bejegyzett nemzeti sportszdvets6gek egyikdnek tagja, 6s

az riltaluk szervezetl versenyrendszerben szerepeljen, melyet az adott nemzeti sportszdvets6g
riltal kiillitott igazol6ssal bizonyit, 6s mrik6d6se feleljen meg a sportr6l sz6l6 2004. 6vi I.
tdrvdny, valamint a sport tertilet6n k6pesitdshez kcitdtt tevdkenys6gek gyakorliisihoz
sziiks6ges k6pesit6sek jegyz6kdr6l sz6l6 15712004. (V. 18.) Korm. rendelet el<iirdsainak.

Az ingatlanra csak a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tv. 3.$ (1) bekezdds l.
pontj6ban megh atirozolt etl6that6 szervezetek pAly Azhatrak.

Az ingatlan kdzmii ell6t6sa: elektromos tram, gia, viz, csatoma
Az ingatlan 6vezeti besorokisa: IZ-XVIlS I

86116 vrilasztrlsa szerint, a tulajdonos el6zetes j6vrihagy6sdval v6gezhet beruhaz6st, de ennek

k6lts6g6t a b6rbead6 nem kd,teles megtdriteni vagy b6rbesz6mit6ssal kompenzdlni.
B6rlo gondoskodik az ingatlan 6.s az azon tal6lhat6 minden fel6pitm6ny 6s l6tesitm6ny , es az

ezekben tal6lhat6 eszkdzdk karbanta(6sar6l, a haszn6latb6l el6ll6 elhasznril6dds
eredmdnyek6ppeni p6tl6srir6l 6s cser6j6r6l. Az ingatlanban tal6[hat6 g6p6szeti berendez6sek
karbantartasar6l, p6tl6s6Lr6l ds cserej6r6l. Az ingatlanok nyil6szar6inak, burkolatainak, 6s

valamennyi feliiletkdpz6sdnek karbantart6sar6l, javit6srir6l, kisebb p6tl6sar6l, feltjit6sdLr6l,
cserej 616l

Az ingatlan kiils6 parkol6j6t a p6lyia6 napi 24 6ritban nyiwa tartani kdteles.

- Nyertes p6lyriz6 kdteles a l6tesitm6nyt rigy haszn6lni, hogy az biaositsa a spo( ut6np6tl6s
nevel6s6t, diaksport rendezv6nyek, versenyek lebonyolit6s6t. Ennek feltdteleit 6s rdszleteit a
felek kfll6n meg6llapod6sban, illetve ajelen szerz6d6s mell6klet6ben r6szletezik.

- Nyertes pAlyaz6 kdteles biaositani versenysport rendezv€nyek, valamint kiildnbdzS
szabadid6sport rendezv6nyek, versenyek szewezdsel lebonyolit6s6t. A szabadid6sport
tekintetdben elsrisorban a XVI. keriilet lak6i sz6,rnara koteles ingyenes sportol6si lehet6sdget
biaositani dvente 4 el6re meghirdetett napon, 8 6r6ban.

- Nyertes pAlyaz6 kdteles gondoskodni a lekeritett teriileten beliil a zdldfeliilet fenntartrisrir6l,
a fiik kezelds6r6l, a burkolatok sikossAg-mentesitds6r6l, 6s a teriilet tisztan tart6sr6l. A
sikoss6g-mentesit6s sor6n a Nyertes p6lyr26 kdteles kdmyezetkimdl6 anyagot haszn6lni.
- Nyertes prilyaz6 kdteles gondoskodni valamennyi helyis6g 6s kiemelten a vizesblokkok ds

vizes helyisdgek megfelel<i tisdasAg6nak biaosirisar6l, karbantart6srlr6l, a kisjavitris siirgos
elv6gzdsdr6l, melyet a b6rbead6 negyed6vente ellen6riz.
Nyertes prilyriz6 kdteles gondoskodni az ingatlanon
- a helyis6gek burkolatainak karbantartas6r6l, p6tl6s6r6l, cser6j6rol, feltjit6sar6l

Az ineatlan sportc6lf hasznosit6s6ra vonatkoz6 k6telezetts6gek:
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- a helyis6gekhez lartozo iizlethomlokzat, kirakatszekdny, v6d6-, el6tet6, emy6s szerkezet,
biaonsrigi berendezdsek karbantart6sar6l,

-a helyis6gekben folytatott tev6kenys6g kSrdben lelmeriil6 fehijit6sr6l, p6tl6sr6l, illet6leg
cserdr6l,

- az dpiilet olyan kdzponti berendez6seinek karbantart6srir6l, javitisrir6l, p6tl6srir6l ds
cserdj616l amelyeket a nyertes piilyaz6 kiziir6lagosan hasznril, illet6leg tart iizemben,

- az 6piilet, tovdbb6 a kdzcjs haszn6latra szolgril6 helyis6gek 6s tertilet tisztrintartrlsrir6l,
megvil6git6s6r6l, a nyertes p6lyaz6 tev6kenys6gdvel 6sszeffigg6 - nem hdztart6si - szemdt
elsz6llitasar6l,
Nyertes piilyaz6 krlteles:
- a sportpelyAk kertdszeti fenntartrisiit folyamatosan v6gemi,
- a sportpdly6t <ivez6, kdzteriileti z<ildsdvot kasz6lni, a keletkezett hullad6kot sajit kdlts6gen
elsz6llitani,
- a meg16v6 fikat gallyami.

Az ingatlanon aMagyar Labdarug6 Szdvetsdg (mint Beruhaz6) mriftives futballpaly6t 6pitett.
Az Onkorm6nyzat k6telezetts6get v6llalt arra, hogy a Futballpdlya tizembe helyez6st6l
szAmitott l5 dv hatiirozott ideig sportcdlf tev6kenys6g folytatdsdra haszniilja, illetve
hasznositja a Magyar Labdarug6 Sz6vets6ggel kcizcisen. A megdllapodds 6rtelm6ben a
Futballp6lya tulajdonjogdt az Onkormiinyzat ellendrtdk fejdben megszerezte, azonban a

hasznositds jog6t a beruh6z6 a meg6llapod6s drtelmdben korl6tozta.

Nyertes p6lyaz6t az esetleges kdzt.izemi k6lts6geken feltil a Miiftives Futballp6lya
iizemeltetdsi joga fejdben az alitbbi kdtelezetts6gek terhelik:
- Nyertes pirlyitz6t a mriftives Futballpdlyrit a Tao tv. 221C. $ (6) - (8) bekezdds6ben
foglaltaknak megfelel6en hasznosithatj a.

- Nyertes piiyiuo viilalja a Futballpiilya rendeltet6sszer:J haszniiatirhoz sziiks6ges
valamennyi javitdsi, karbantartrisi kdltsdgeket, valamint a hasznrilattal jilr6 krilts6geket, illetve
azokat a fehijitrisi kdlts6geket melyek a javit6si, karbantart6si kdtelezetts6gek
elmulaszt6sdb6l, vagy kdsedelmes teljesit6s6b6[ ad6dnak, mig a Futballpiilya tekintet6ben
felmeriil<i k6zterheket valamint a megfelelo karbantart6s mellett, rendeltet6sszeni haszndlat
esetdn jelentkez6 feltjit6si munkalatok kdltsdg6t 0nkormiinyzat viseli.

-Nyertes piiyiz6 ezen feliil k<itelezetts6get vrillal arra, hogy azt iskolai 6s di6k-, f6iskolai-
egyetemi sportesem6nyek (els6sorban labdarugis), szabadid6sport esem6nyek (els6sorban

futball), m6s kdzdssdgi c6lir - kiildndsen: kulturiilis, turisztikai esemdnyek lebonyolitdsa
c6ljiib6l naponta a mffiives Futballp6lya iizemidejdnek legal5bb 2}%-aban 6s 6vente legal6bb

10 nap ingyenesen vagy kedvezm6nyes aron hasznositja. Felek jelen rendelkez6st l6nyeges

szerz6d6si fett6telnek tekintik, melynek megs6rt6se kiildntisen srilyos szerz6d6sszeg6snek

min6siil.

- Nyertes p6lyriz6 tudomrisul veszi 6s vdltalja, hogy a mriflives Futballp6lya szab6lyszeni
mrikddtet6se, karbantartisa, iizemeltet6se az 6 felelossdge 6s k<iltsdge, valamint a bdrleti
szerz6d6s id6tartama alatt a Futballp6lya jogszabrilyoknak 6s a biaons6gos, balesetmentes

tizemeldshez sztiks6ges rillaganak biaosit6sa. A Futballpdtya teljes krirfi tizemeltet6s6r5l 6s -
karbantart6sar6l a Nyertes p6ly6z6 kciteles sajdt k<ilts6g6n gondoskodni azzal, hogy a

karbantart6s 6s felirjit6s kdlts6gei besz6mithat6ak. A b6rbead6 a bdrlet fenn6ll6sa alatt
eszkozp6tl6st nem v6gez, ez a Nyertes pLlydzo feladata 6s k<ilts6ge.

Minden fehijitris a Nyertes p6ly6z6t terheli.
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- Nyertes piiyitz6 villalla, hogy az MLSZ 6ltal kijel<llt szakmai szeryezeti egys6ggel,
illetve koordinritorral - els6sorban, de nem kizdr6lag az MLSZ 6ltal kijeldlt szakmai
kapcsolattart6 ritj6n - egyiittmrik<idik, biztositja a r6szv6telt az MLSZ iiltal szervezett
relev6ns k6pz6seken. Az MLSZ az iitala szervezett programokhoz (els6sorban Bozsik
program 6s szabadid6 futball) kapcsol6d6an jogosult a Futballprilya ingyenes haszniiatfua
a nyertes p6lyiz6val egyeztetelt id6pontban. Az MLSZ a p6lya haszn6latdra vonatkoz6
ig6nydt a tervezett program id6pontj6t 15 nappal megel6z6en kdteles bejelenteni. Az
MLSZ 6ltali kiz616lagos hasznosit6s maxim6lis id<itartama 6vente 20 nap.

- Nyertes piiy6z6 tudomrisul veszi, hogy az MLSZ rendelkezik a miiftives Futballpdlya
teriilet6n tal6lhat6 rekl6m c6hi ktls6 6s bels6 pakinkfeliiletek/kerit6sfeliiletek hasznosit6si
jog6val.
A rekl6mfeltiletek karbantart6s6r6l 6s javit6s6r6l, annak a rekl6m elhelyezdslre val6
alkalmassiigdr6l, a rekl6moz6k fel6 fenndll6 kdtelezetts6gek teljesit6s6r6l az MLSZ 6s az
Onkormilnyzat gondoskodik a k<izdtttik ldtrejcitt meg6llapod6s alapjrin, melyet a nyertes
p6ly6z6 ilyen irinyri felhiv6s eset6n lehetov6 tesz, illetve amennyiben ilyen munk6lat
vdlik sziiks6gess6 arr6l a B6rbead6t 6rtesiti.

- Nyertes piiyino felel azert, hogy a Futballpdlya a jelen meg6llapod6s fenn6ll6s6nak
e96sz tartama alatt - rendeltet6sszerii, szerzdddsszeni, biztons69os 6s balesetmentes
haszn6latra alkalmas, 6s egy6bk6nt is megfelel a jelen szerz6d6s elSir6sainak.

Nyertes piiyitz6 kdteles az ingatlan haszniilat6ra felel6ss6g biztositfst kdtni

Az Onkormrinyzat vagyoniir6l 6s a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6srir6l
sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelete

16.$

(l) Az Onkormdnyzat a firzsvaglonba tartozd vagtontiirgtak fenntorldsltl ds mfrkt;dtetdsdt

e rendelet szabalyai alapjdn vagyonkezel1kre, ds egydb gazdalkodi szervezetelcre

bizhatja.

@ A forgalomkiptelen ttirzsvag/on nem idegenithet1 el, tdrttdnyi felhatalmazds hidny/tban
nem terhelhetd meg, nem lehet kivetelds biztositdka, tartozds fedezete ds vdgrehajtds
sem vezethetd rd, vdllalkoztisba nem vihet6. Hitel felvdteldhez ds kr;tvdny kibocsdtdsdhoz

fedezetiil nem haszndlhatd fel.

@ A korldtozottan forgalomkdpes vagtonlargyak elidegen[tdsdr6l, megterhelisdrdl,
gazdasagi tdrsasagba, nonprofit tdrsasdgba, egtes letbe firtdnd beviteldrdl, illetve
egftb m6don tdrtdn1 hasznositdsdrdl - a (a) ds (10) bekezddsekben valamint a 19. f-
ban ds a 22. S (5)-(8) bekezddsdben, valamint a 26-26/8. s\-ban .foglaltak kivdtel,vel
drtdkhatdrt6l figgetleniil a Kdpvisel6-testiilet dafi .

(1) A tdrzsvagton hasznositdsdra vonatkozd szerzddds megkbtdsirdl, a (9)-(10) bekezddsben,

valamint a 19. :; (9)-(10) bekezddsdben valamint a 26-26/8. $-banfoglalt kivdtellel

a) amennyiben a vctgtontdrgy hasznoslldsdra irdnyul6 szerzddds iddlartama az ot
ivet nem holadja meg, a Gazdasdgi ds Pdnziig,,i Bizotlsdg a polgdrmesler egtetdrtdsdvel
dan,
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b) dt dvet meghaladd iddtartamra tdrtdnd szerz\dds megkdtdsdrdl a Kdpvisel1-
test let ddnL

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 I . 6vi CXCVI. tdrvdny

11.$
(10) A nemzeti vagton hasznositdsdra vonatkozi szerz6dds csak termdszetes szemdllyel vagt
atlathot| szervezettel kothet6. A hasznositdsra irdnyuld szerzddds hatarozatlan vugt
legkljebb I5 dves hatarozott iddre kAthet6, amely id1szak eg,t alkalommal legfeljebb 5 iwel
meghosszabbiti obban az esetben, ha a hasznositdsra jogosult valamennyi kdtelezettsdgdt
szerzddd s sze rfren, ki se de I e m ndlkal rc lj e s itette.
(16) Tt)rvdnyben, valamint a helyi dnkormdnyzat tulajdonaban dll6 nemzeti vagton
tekintetdben firvdnyben vag,, a helyi 1nkormdnyzat rendeletdben meghaldrozott drtdkhatdr

feletli nemzeti vagtont hasznositani - ha findny kivdteh nem tesz - csak versenyeztetds utjdn,
az dsszessdgdben legelSnyosebb ajanlatot tevd rdszdre, a szolgdltatds ,!s ellenszolgdltatas
d r tikar dnyossdgaval le he t.

K6rem a Tisztelt
sziveskedjen.

K6pvisel6-testiiletet, hogy AZ cl6terjeszt6s t:irgyriban dtinteni

Felk6ri a Polgrirmestert a M6ty6sftildi Lawn Tennis Club
trij dkoztatiisiira 6s a szerzod6s k6zds megegyezdssel tdrtdn6
megsziintet6sdrdl sz616 megrillapodiis al6ir6s6ra.

HatriLrido: 201 7. 6prilis 30.

Felel6s: Kov6csPdterpolgilrmester
(Ellogaddsa egyszerii sz6tdbbsdget igdnyel)

Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkormrlnyzat Kdpviselo-testiilete
rigy drint, hogy a Bdk6nyftjldi [t 27-39. sz6m alatti, 105842135
brsz-i,26913 m'? teriiletii, kivett sporttelep ds szolgiiltat6 egysdg

megnevezdsri ingatlan haszndlat6ra vonatkoz6, a Budapest F6viiros
XVI. kenileti Onkorm6nyzat ds a M6tydsftildi Lawn Tennis Club
kozott l6trejott b6rleti szerz6d6s kdz6s megegyezdssel tortdn6
megsziintetds6t kovet6en 6s csak ez ut6n a Mritydsftldi Lawn
Temis Club (k6pviseli: Zeng<i Ferenc, szdkhely:l 165 Budapest,
Bokdnyftildi tt 27) rdsz're a Budapest XVI. keriilet Bdk6nyliildi [t
27-39. szitm atatti, 105842/35 hrsz-ir, 26913 m2 tertiletri, kivett
sporttelep 6s szolg6ltat6 egysdg megnevezdsti ingatlan b6rleti dij
tartoz6s kiegyenlitdsdre 11.434.683,- Ft k6zvetett, pdnzbeli
tAmogatdst bizlosit azzal, hogy a t6mogatiis dsszege p6nzmozgds

Hatirozati iavaslat I. : Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviselo-
testiilete rigy ddnt, hogy a Budapest Bdkdnyfdldi it27-39. szdm
alafii, 105842135 ksz-rl, 26913 m' teriiletii, kivett sporttelep ds

szolgiiltat6 egys6g megnevezdsii ingatlan haszniilatiira vonatkoz6,
a Budapest F<iv6ros XVI. kertileti Onkormdnyzat es a Mety6sftttdi
Lawn Tennis Ctub k<iz6tt l6trejdtt bdrleti szerz<id6st k6zds
megegyezdssel 2017. jrinius 30-rlval meg kivdnja sziintetni.

Hat{rozati iavaslat IL :
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Hatirozati iavaslat III. :

Budapest, 2017. dprilis 3.

n6lki.il keriit kiegyenlit6sre, a t6mogatiis kiz rolag a miiflives
futballp6lya bdrteti dij6nak elenged6s6vel val6sul meg.

Felk6ri a Polg6rmester a T6mogatrlsi szerzodes megkdt6sdre a

T6mogat6sokat Vizsgril6 Iroda v6lem6ny6nek kik6rdse mellett.

Hat6rido: 2017. mrijus 30
FelelSs: Kov6csP6terpolg6rmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6tdbbsdget igdnyel)

Budapest F6viiros XVI. keri.ileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete
a Budapest Bdk6nyftildi irt 2'7-39. sz6m alatli, 105842/35 hrsz-ri,
26913 m2 teriiletii, kivett sporttelep 6s szolgiiltat6 egysdg
megnevezdsii ingatlan haszndlatira az el6terjeszt6sben foglalt
felt6relekkel pdlyazatot fr ki.

A Kdpvisel6+estiilet felkdri a Polg6rmestert az el6terjesa6sben
szerepl6 felt6telekkel a piiyilzati felhiv6s 6s a r6szletes trij6koztat6
megielentetds6re.

Hatarid6: A szerz6dds kdz6s megegyez6ssel tdrtdn6
megsztintet6sdt, 6s a t6mogat6si szerz6d6s al6ir6s6t k<ivet6 30
nap.

Felel6s: Kov6csP6terpolg6rmester
(Elfogadrisa egyszeni sz6t6bbs6get ig6nyel)

Kovics P6ter
polgiirmester

Lrlttam

csln 6szl6

Jegyzo

Az el6te rj e s zt d s me I I d kl et dt kdpe zi :

1. B6rleti szerz6d6s 6s m6dosit6sai
2. Egyedi t6mogatilsi k6relem

Tirgyalfsra kijeliilt Bizotts:ig: Kultur{lis, Ifjtis:igi 6s Sportbizottsdg
Gazdasrigi 6s Pdnziigyi Bizotts6g

@r
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s.1..-J
mely ldtrejcitt egyreszrol a Budapest F6v6ros XVI. ker. n rma
(1163. Budapest Havashalom u. 43.) k6pviseli Kovdcs P6ter polg6rmester,
mint b6rbead6 (tov6bbiakban: B6rbcad6),

mdsrdsnll a Mdtyisfiildi Lawn Tennis Club (MLTC), 1165 Budapest
Brik6nyfiildi ttt 27., nyilvdntartlsi sz6m: 4372.,klpviseli: Szemler Istvin elncik
(tovribbiakban: B6116) kcizdtt
Budapest F6viros XVL kertileti Onkormrlnyzat Kdpviseki Testtilet6nek
Gazdasilgi 6s P6nztigyi Bizottsdga 33512012. (IX. a.) sz. hatdrozata alapjln, az
al6bbi felt6telek szerint:

Ellzmdnyek

Felek rdgzitik, hogy az MLTC (Bp. XVI. ker. Brik6nyftildi u. 27.) 6ltal 1991.
november l-6n megkdtcitt meg6llapod6s, valamint 1995. okt6ber 5-6n a XVI.
ker. Onkorm6nyzat 6ltal kiadott hozzfiarulls atapj6n az}y'.I-TC haszn6lja a XVI.
ker. Erzs6bet-liget 105842/35 helyralzi sz6m alatti 849 m2 teriiletet, az azon iLll6
iizletkdnt nyilvrintartott 574 m2 hasznos alaptertiletii tenisz klub 6ptiletet,
tov6bb6 a 105842/42 hrsz-f kdaeriileti besorol5sri ingatlanon tal6lhat6 tenisz -
6s sportp6lyrikat.

Azl\/trTC 1995-ben atirgyi ingatlanon 6116 dptiletben l6v6 Biifet azMI'^[C-
BUFE Kereskedelmi ds Vend6gl6t6 Betdti Trirsas6gnak (sz6khely: 1165 Bp.
B <ik6nyft ldi u. 27 . cd gtre gy z6kszdma: 0 I -0 64 I 4 0 8 8) alb6rletbe adta.

6

&e.05.1;'k\

Felek nigzitik, hogy 2002. junius 5-dn kelt szerz6dds a 849 m2 tertiletii
105842/35 hrsz-ri ingatlan b6rlet6t rendezi, mig a 105842/42lrsz-on tal6lhat6, a

teniszpily 6k, sportprilyrik hasznilatdra, valamint a szolgiltatAssal tisszefrigg6
meg6llapodrisra kOl6n meg6llapoddst kdtd,ttek 2001. jrilius 20-in, melyet 2003.
december I 8-rin m6dositottak.

A Budapest XVI. ker. T6ncsics u. - M6sziros J. utca - Di6sy L. ttca - IJjszAsz
utca - Btikdnyftldi [t 6ltal hat6rolt ter0letre vonatkoz6 szabillyozitsi terv
16/2005.(Y.25.) rendelet mell6klete, a T 75719 szdm'izdraddkolt terrajz szerint
a 105842/35 hrsz 6s a 105842/42 hrsz ingatlanok telekhatrir rendezdst a XV.
Ker, dnkorminyzat Epitl,sLigyi Irodrija 27175/2005 szSmon engeddlyezte. E
szerint a 105842/35 hrsz-ri ingatlan teriilete 2 ha 6913 m'?-re b6viilt. A
105842/35 hrsz ingatlan ingatlan-nyilvrintart6s szerinti besorol6sa kivett
szolg6ltat6 egyseg, sporttelep.

I

D-AJ
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Felek r<igzitik, hogy az Onkorm6nyzat 6s az MLTC kciz<itt a Gazdas6gi 6s

Tulajdonosi Bizottsbg 308/2005.(K.10.) sz. hatdrozata alapjhn, 2005.12.12-

napj6n bdrleti szerz6d6s (tov6bbiakban: B6rleti szerzbdds) jtitt l6tre a Bdrbead6
tulajdon6t kdpezo Budapest, XVI. ker, Erzs6bet-liget 105842/35 hrsz. alatli
26913 m2 nagysrigri ingatlanra, a rajta 6116 574 m2 fel6pitmdnyre hathrozatlao
idotartamra, az alilbbi c6lra:

34,05 m2 helyiseg BUFE
540 m2 helyisdget sport, klubdlet.
26339 m2 teriilet teniszp 6lydk, futbaltpitlya.

Felek r<igzitik, hogy a 105842/35 hrsz. alatti 26913 m2 nagys6git ingatlanon
336, 03 m2 alapteriileti 6ltdz6 dpiilet, valamint annak tetej6n elhelyezked6 80
m2 alapteniletii lelit6 dpiilet a B6rbead6 beruhdzdsiban megdpiilt, mely alapj6n
a Felek 2008. januar 29-6n a szerzodls ism6telt m6dosit6sakor az addig kritritt
szerzrid6seiket, illetve azok m6dosit6s6t egys6ges szerkezetbe foglaltrik, mely
szerint Bdrbead6 a tulajdonilt kepezo Budapest XVI. ker. Erzs6bet-liget
105842135 alatti 26913 m2 nagysSgri ingatlanr, i raita alO 574 m2 + 336,03 mz

alaptertiletii fel6pitm6nyekkel, felszereldsi 6s berendezdsi tfugyakkal egyiitt
B6116 r6sz6re b6rbe adja, halarozatlan id6tartamra, az al6bbi c6lra:

34,05 m2helyisdg BUFE
540 m2helyis6get sport, klubdlet
26339 m2 teriilet teniszp6lyak, futballp6lya
336,03 m2 ciltdz66ptilet, le16t6

48 fer6helyes parkol6

Felek rtigzitik, hogy a b6rl6 tudom6s6val 6s egyet6rt6sdvel a Magyar Labdarirg6
Szcivetsdg beruhrizis6ban, a hivatkozott b6rleti szerz6d6sben szereplo, az
lnkorminyzat tulajdon6t kdpezo, a Budapesti Fdldhivataln6l 105842135
helyrajzi sz6mon nyilv6ntartott, term6szetben 1 165 Budapest, B<ik6nyftildi irt.
27. sz6m alatti ingatlan - a jelen szerz6dds l. szdmt mell6klet6t kepezo
vivrajzon megieldlt r6sz6n- miifiives futballp6ly6t alakitott ki.

Az Onkorm4nyzat kdtelezetts6get v6llalt arra, hogy a Futballp6lya iizembe
helyez6st6l szirmitott 15 6v hatdrozot ideig sportcdhi tev6kenys6g
folytathsira hasznillja, illetve hasznosftja a Magyar Labdarug6 Szdvets6ggel
kriz<isen. A megrillapod6s 6rtelm6ben a Futballp6lya tulajdonjog6t az
Onkorm6nyzat ellen6rt6k fej6ben megszerezte, azonban a hasznosit6s jogit a
beruh6z6 a megrillapod6s 6rtel mdben korlStozta.

Fentiek alapjrin a felek a 2008. jatuilr 29-6n egys6ges szerkezetbe foglalt
befleti szerz6d6st a megv iitozott viszonyoknak megfelel6en, tekintettel az
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0nkormilnyzat 6s a Magyar Labdanig6 Szdvets6g kdzdtt l6trej<itt szerz6d6sre
az alfibbiak szerint m6dositj6k:

rdszdre b6rbe adja,hatirozatlan id6tartamra, az alSbbi c{lra:

l./ lelen szerz6d6s alapj6n a felek az elozmenyekben hivatkozott szerzodls 7.

pontj6nak 1. bekezddsdt az alfibbiak szerint m6dositj6k:
,,Felek rrigzitik, hogy a 105842/35 hrsz. alatti 26913 m2 nagys6gri
ingatlanon 968 m2 alaptertilet[i miiflives Futballp6lya, aMagyar Labdarug6
Szdvets6g beruhinds{ban meg6piilt, 6s 2012. jrilius 12. napjan kelt
szerzfiddssel a Berbead6 tulajdon6ba keriilt, igy B6rbead6 a tulaidon6t
kdpez6 Budapest XVI. ker.' Erzs6bet-liget 105842/35 alatli 26973 m2

nagys6gri ingatlant, a rajta e]ll6 -574 m' + 336,03 m2 alapteriiletri
fel6pitm6nyekkel, valamint 968 m2 alaptertiletri mtiffives Futballp6ly6t, ds

az ezpken tal6lhat6 felszerel6si ds berendezesi tirgyakkal egyiitt Bdrl6

34,05 m2helyisdg BUFE
540 m2helyisdget sport, klub6tet
26339 m2 teriilet teniszpfilyfik, futballpdlya
968 m2 miifiives futballp6lya
33 6,03 m' 6ltdr66piilet, lel6t6
48 fdr6helyes parkol6
Tov6bbiakban B6rlem6ny"

2./ Szerz6db felek az el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. jaufir 29-6n
egys6ges szerkezefibe foglalt berleti szerz6ddstiket egy 2./a ponttal
egdszitikki az alSbbiak szerint:

.,,2 I a B 6116 a Futballp6lya Uzemeltetdsi j o g66rt tizemeltet6si dijkdnt

2013. januir 1-t6l 6vente

1.970.000-FU6y+AIA
b6rleti dijatfrzet.

A b6rleti dij nem tartalmazza a futballp6lya iizemeltet6s6vel iisszefligg6
ki5nizemi k6lts6geket.
2013. janl;ldr l-igahaszndlat dijmentes, aBdrl6 tizemeltet6si dijat nem fizet.
2014. januir 1-6tol az tizemeltet6si dij a szerz6d6s 4. pontjanak megfelel6en
szrimit6dik.

Szerz6d6 felek r<igzitik, hogy Bdrl6t azlJzemeltetesi dijon, 6s az esetleges

kiia)zemi kdlts6geken feliil a Miifiives Futballp6lya iizemeltet6si joga

fejdben az alilbbi kcitelezettsdgek terhelik:

0A(
l
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86116 tudom6sul veszi ds v5llalja, hogy a Futballp6lya rlszdre ttirt6n6
birtokba ad6s6t krivet6enjelen szerzodds id6tartama alatt az 6 felel6ss6ge 6s

kdltsdge a miifiives Futballpdlya szab|lyszerii 6s jelen szerzdd6snek
megfelel6 miik6dtet6se, karbantart6sa, iizemeltetdse, valamint a jelen
szerzi5dds id<itartama alatt a Futballprilya jogszab6lyoknak 6s a biztons6gos,
balesetmentes iizemeldshez sziiksdges Sllaganak biztosit6sa. A Futballp6lya
teljes k6ni iizemeltetdsdr6l 6s - a jelen meg6llapodris 2. szfuri:0 mell6klete
szerinti - karbantart6srlr6l a Bdrl6 kdteles saj6t kciltsdg6n gondoskodni. A
b6rbead6 a jelen meg6llapod6s fennrillisa alatt eszkdzp6tl6st vagy nem
vdgez, ez a 86115 feladata 6s kcilts6ge.

B6rbead6 v:illalja, a b6rlemeny fehijit6s6t rendeltet6sszerii haszn6lat, 6s a
sztiks6ges karbantart6sok elv6gz6sre esetdn. Abban az esetben, ha a
felrijitris a karbantartlsi kdtelezefts6g, vagy a javitdsi kdtelezetts6g
elmulaszt6s6b6l ad6d6an, vagy ha arra egy6bkdnt a jelen szerz6d6s vagy
jogszabSlyon alapul6an a 86116 6ltal viselni kdteles k6resem6ny miatt van
sziiks69 a fehijit6si kdtelezettsdg B6116t terheli.
Felek m6r most kifejezetten r6gzit1k, hogy a jelen szerzod6s al5ir6s6t
kcivet6 5 6ven beltl rendeltet6sszerti haszniiat 6s megfelel6en elvlgzett
karbantart6s esetdn a p6lyafeliujitds6ia nincs sztiks6g.

Bdr76 ezen feliil kcitelezetts6get v6llal arra, hogy azt iskolai 6s dirik-,
f6iskolai- egyetemi sportesem6nyek (els6sorban labdanigas), szabadid6sport
esem6nyek (els6sorban futball), mas kdz6ss6gi c6hi - kiil6n6sen: kultur6lis,
turisztikai esem6nyek lebonyoliLisa c6lj6b6l naponta a mtiftives
Futballp6lya iizemidej6nek legalSbb 20o/o-6ban 6s 6vente legal6bb l0 nap
ingyenesen vagy kedvezl6nyes iiron hasznogitja. Felek jeten rendelkez6st
ldnyeges szerz6d6si felt6telnek tekintik, melynek megs6rt6se ktildndsen
srilyos szerz6d6sszegdsnek min6stil.

86116 v6llalja,hogy azMLSZ 6ltal kijel<ilt sZakmai szervezeti egysdggel,
illetve koordindtorral - els6sorban, de nem kizfuolag az MLSZ ehal
kijel<ilt szakmai kapcsolattart6 ritjrin - egytttmiikcidik, bixositja a

B6116 tudom6sul veszi, hogy a miifiives Futballp6ly6t a Tao tv. 221C. 0

(6) - (8) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en hasznosithatja.
Bdrl6 v6llalja, a Futballp6lya rendeltet6sszeni hasm6latiltoz sz0kseges

valamennyi javit6si, karbantart6si kcilts6geket, valamint a hasznhlattal jilt6
krilts6geket, illetve azokat a feftijitrisi ktilts6geket melyek a javitdsi,
karbantart6si kdtelezettsdgek elmulaszt6s6b6l, vagy k6sedelmes
teljesit6s6b6l ad6dnak, mig a Futballp6lya tekintet6ben felmertil6
kcizterheket valamint a megfelel6 karbantart6s mellett, rendeltet6sszeni
haszniiat eset6n jelentkez6 fehijit6si munkrilatok k6lts6gdt Onkorm6nyzat
viseli.
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J.t

B6116 tudom6sul veszi, hogy az MLSZ rendelkezik a mrifiives
Futballpdlya tenilet6n taliihat6 rekl6m cdlt ktils6 ds belsri
pal6nkfeltiletek/kerit6sfeltiletek hasznosit6si j og6val.
A rekl6mfeltiletek karbantartris6r6l 6s javit6s6r6l, annak a rekl6m
elhelyez6s6re val6 alkalmass6g6r6l, a rekl6moz6k fel6 fenn6ll6
kdtel ezettsdgek telj es it6s6r 6l az MLSZ 6s az dnkorm 6ny zat gondosko dik
a krjz6ttilk l6trej6tt meg6llapod6s alapjin, melyet a 86116 ilyen ir6nyri
felhiv6s eset6n lehet6v6 tesz, illetve amennyiben ilyen munk6lat v6lik
sztiks6gessd an61 a B 6rbead6t drtesiti.

B6116 felel azert, hogy a Futballpdlya a jelen meg6llapod6s fenn6ll6s6nak
egdsz tartama alatt - rendeltetdsszert, szerzld6sszerii, biztons6gos ds

balesetmentes haszn6latra alkalmas, 6s egy6bk6nt is megfelel a jelen
s zer z6 d6,s el 6 irrisainak.

B6116 a fentieken tul minden olyan kdteleze(ts6get v6llal 6s kifejezetten
elismer a Miifiives Futballp6ly6ra ndzxe, melyet az eredeti az
el6zmdnyekben hivatkozott a 2008. janudr 29-6n egys6ges szerkezetbe
foglalt b6rleti szerz6desiikben az Oltcizri6piiletre 6s a 1e16t6ra

vonatkoz6an v6llalt, fliggetlentil att6l, hogy azok eset6ben b6rleti dij
frzetese nem terhelte.

Sz;erzfido felek az el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. jamtdr 29-6n
egys6ges szerkezetbe foglalt b6rleti szerz6d6s0k 3. pontj6nak utols6
bekezdds6t az alilbbiak szerint m6dositj6k:
,,B6116 kdtelezetts6get viilal arra, hogy a szerz6d6s alilirasdt kdvet6 15

napon beltil B6rbead6 javrira inkassz6 jogot enged a b6rleti dij
vonatkozAsiban ds a szfmlavezetl bankja fel6 ilyen nyilatkozatot tesz, mely
jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan rdszlt k6pea. Ezen rendelkez6s - B6rlti
riltali megs6rt6se srilyo-s szgrzldlsszeg6snek min6stil 6s azonnali hat6lyu
felmond6st vonhat maga ut6n."

4./ Szerzbd6 felek az ellzmlnyekben hivatkozott a 2008. jarru6t 29-€n
egys6ges szerkezetbe foglalt b6rleti szerz6d6siik 7. pontjilt az alilbbiak
szerint m6dositj6k:
,,Bdrli5 tudom6sul veszi, hogy az itgatlaton elhelyezett dolgokat saj6t

veszdlydre tfuolja. Az Onkormilnyzat az alilbbi esetekben felel6ss6g6t

rdszvetelt az MLSZ 6ltal szervezett relev6ns k6pz6seken. Az MLSZ az
Sltala szervezett programokhoz (els<isorban Bozsik program 6s szabadidri
futball) kapcsol6d6an jogosult a Futballpdlya ingyenes haszndlatilra a
B6rl6vel egyeztetett id6pontban. Az MLSZ a p6lya haszntiathra
vonatkoz6 igdnydt atervezett program id6pontj6t l5 nappal megeltizoen
kdteles bejelenteni. Az MLSZ |ltali kizhr6lagos hasznosit5s maxim6lis
id6tartama dvente 20 nap.
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kifejezetten kiz.6rja:

- azi.zemszerii mtik<jd6s kcir6ben keletkezett b6rmely k6r;

- a Futballp6ly 6n l6vo dolgokban keletkezett k6r;
- baleseti k6rok, bettirds, alkalmazoltak 6s harmadik f6l k6rokoz6sa.
- Futballp6lya iizemid6n kivtil bekdvetkezett harmadik f6l 6ltal
okozott k6rok6rt
- vis maior esetek, kivdve a kifejezetten a Futballp6ly6n
bek6vetkezett vis maior karok, melyek megt6rit6s6re senkit s em

lehet kritelezni.

A B6rlem6ny teljes ter0let6n beliil bektivetkez6 b6rmely m6s k6resem6ny
eset6n is a helyre6llit6si kdtelezettsdg, illetve a felel6ss6g teljes
m6rt6kben kizdr6lag a Bdrllt terheli.
Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy kdtelesek egym6st halad6ktalanul
6rtesiteni, amennyiben b6rmilyen k6resem6ny kdvetkezik be.
A b6rl6 kdteles az lngatlanban keletkezett k6rosod6sokat haladdktalanul
helyrerillitani. Amennyiben ezen kdtelezetts6g6nek a B6rbead6 ir6sbeli
felhiv6sa ellen6re hat6rid6n beliil nem tesz eleget, rigy a Bdrbead6
jogosult a keletkezett k6rok helyre6llit6s6val kapcsolatos munk6k a 86116

ktiltsdg6n tcirt6nS elv6geztet6s6re, illetve egy6b k6rt6rit6si kiivetel6seinek
drv6nyesit6sdre.

Felek egybehargz6an kijelentik, hogy a krirvesz6ly - az Onkorminyzat
vagy az MLSZ riltal sz6nd6kosan, vagy srilyos gondatlans6ggal okozott
k6r kiv6tel6vel - a B6rl6t terheli.

5.1 Szerz6d6 felek az el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. januSr 29-en
egys6ges szerkezetbe foglalt b6rleti szerz6d6stik 11. pontj6t az alihbiak
szerint m6dositjrik:
,,A B6116 a B6rbead6 ellzetes 6rtesitdse mellett jelen szerzhdes 1. pontj6ban
meghatirozott B6rlemdny teriilet6n rekLimt6blakat helyezhet el saj6t
ktiltsdg6n, a miifiives Futballp6ly6n tal6lhat6 palinkokon, 6s az azt hat6rol6
kerit6seken a hirdet6s joga bele6rtve az abb6l szirrl;,az6 bevdteleket is
azonban kizafilag az IvILSZ-I mint beruhriz6t es az Onkorm6nyzatot mint
Bdrbead6t illeti. ,,

6./ Szerzildi5 felek az el6zm6nyekben hivatkozott a 2008. jatuir 29-6n
egysdges szerkezetbe foglalt b6rleti szerz6d6siik jelen m6dosit6ssal nem
6rintett r 6 szeit egyebekben v6ltozatl anul fenntartj rik.

7.1 Szeru5db felek megrillapodnak abban, hogy a b6rlettel risszefligg6 vitriik
eld<int6sdre 6rt6khatrirt6l fiigg6en a Pesti K<izponti Keriileti Bir6srig 6s a
F6v6rosi Bir6s69 kiz6r6lagos illetdkesseg6t kdtik ki.
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8./ Jelen szerz6dCsbcn ncm szabdlyozoLL kCrddsekben a Ptk az 1993. dvi
LXXVIII. tv.6s az Onkorm6nyzat mindenkor hat6lyos rendeleteiben foglalt
rendelkez6sek az irlny ad6k.

Szerzodo felek a jelen szerzodest elolvas6s 6s drtelmezds ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t j6vihagy6lag irlik al6,

Budapest, 2012. ..S?+f.E Ac '

Kov6cs P6ter
polgrl rmester

d6

MLTC
k6pviseli: Szemler Istvdn

Elntik

frfuilffi*q'--

t -it Jt,:lrfrhi dj&L h'Ul)" dl ,'iq

sz:r;iJts iogi tzrqroob6l

KiirrstlfzAi 3z@oltb6l ad'lel!:

Ki,kr6CYfr&i Ld tradced:rt flh*'"*---

@/t

:,]

I





i,- A. 4at(elL-tr*

t.'

li
I

I
!Il. l;t. f n11:'':

.,, ...' i

Bdrleti szerz6dds
M6dositdsokkal egys6ges

f,SrfC, k
mely l6trejdtt egyr'6szr61 a Budapest F6viiros XW, ker. rmtuyzat (1,163.
Budapest Havashalom u. 43,) k6pviseli Kov6cs Pdterpolg6nnester, mint
b drbead6 (tovdbbiakban: B 6rb ead6),
mrisrCszr6l a M6ty6sft5ldi Lawn Tennis CIub (IvILTC), 1165 tsudapest
Btikdnyftldi rit 27., nyilv6ntart6si szim: 4372., k6pviseli: Szemler Iswan eh6l
(tov6bbiakban: ilertO; ktiztiu a Gazlasilg 6s Tulajdonosi Bizotts6g
26 8D007 .(fr .)3) sz. hatAr:ozata alapj 6n, az allhbi feltdtelek szerint:

El6nn6nYek

Felek rdgzitik, hogy az MLTC (Bp. XVI. ker. B0lcenyfiildi u.27.) 6JtaJ 1991.
november 1-6n megkdtttt meg6llapod6s, valarnint 1995. okt6ber 5-6n a XVI.
ker. Oakormdnyzat 6ltal kiadott hoz-zAjdrulls alapjfia azlvnTC haszndija a XVI.
ksr. Erzsdbet-liget 10584265 he\rajzi sz6m alafri 849 m2 terfiletet, az azon 6116

iizletkdnt nyitv6ntartott .5A1. m2 hasznos alaptertilet0, tenisz klub 6pUtetet,
tovdbbd a 105842142 hrsz-ri ktjzteriiteti besorolds{r ingatlauon tal6lhat6 tenisz -
6s sportprilyakat.

Felek rtigzitik, hory 2002. jrlnius 5-6n kelt szerz6dds a 849 m2 teriiletff
rc554735 hrsz-ri inlathn Urlet€t rgndezi, mig a 1058,42t42 hrsz-on)tal6lhato, a
teniszp6Jy6k, sportpdJyrik haszrl latira,valamint a szolgdltat"issal'dsszeffigg6
megdllapodrisra kiildn megrillapodAst k6t6ttek 2001. jrilius 20-6n, melyet 2003.
december I 8-6n m6dositottak

A Budapest XVL ker- T6ncsics u. - M6sziros J. utca - Di6sy L. utca - lJjszisz
utca - Bdkdnyftildi ft 6ltal hat6rolt teriiletre vonatkoz6, szabllyozitsi terv
16D005.N.25.) rendelet melldklete, a T 75?19 szdm$ zirad5kolt tdnajz szerint
a 105842t35 brsz 6s a 105842t42 hrsz ingatlanok telekhat6r rendezest a XV.
Ker. Onkorm6nyzat Epitds0gyi Irod6ja 27|75DOO5 szimon enged6lyezte; E
szerint a 105842/35 hrsz-ri rngaflan teriilete 2 ba 6913 m?.re b6vtilt A
105842/35 hrsz ingatlan ingatlan-nyilvrflntaft6s szerinti besorolisa kivett
szot gitttat6 egys dg, sporttel ep.

Az MLTC 1995-ben a tirgyi ingatlanon rill6 6ptiletben l6v6 Btif6t azlvfl-TC-
BUFE Kereskedelmi ds Vlnd6g-16t6 Bet6ti Trirsas6pak (szekhely: 1165 Bp.
Btikdnyffildi t. 27. c€glegyzlkszlma: 0 I -06414088) albdrletbe adia

Felek rcigzitik, hog1, az Onkorrnrinyzat €s az MLTC kdmtt a Gazdasigi ds

Tulajdonosi Bizottsr{g 30812005.()il.10.) sz. halirozata alapjtm, 2005.12.12.
-^-:I- L I-l -.: ----t!)!- t1---!r-1-'.. t.t- ---. n!..1 .' - rr:-r----rr

\
\
\

'L:...

I



2

tulajdon6t kdpez6 Budapest, XVL ker, Erzsdbet-liget 10584?/35 hrsz. alatti

26913 nL2 nagys6grl ingatlanra, a rajta 6U6 574 rn2 feldpitn6riyre hat6rozatlan

id6tartamra, az alilbbi c6ft a:

41 rD helyisdg BIIFE
529 m2 helyisdget sport, klub6let
26339 m2 teriilet tenis4pdly6k, tutballpdlya.

, lelen sznrzfid6s alapjdn Bdrbead6 a tulajdondt k6pez6 Budapest XW. ker.
Erusdbet-lige-t 105842f'5 alattt269l3 m2 ndrys6gu ingatlan! a rajta 6116

574 n2 + 336,03 m2 alaptertiletfi fel6pitn6nye!&el, a szerz6d6s
mell6klet6t k@e2fi, a korabbi 6tad6skor keszitett birtokbaaddsi

Fentiek alapjdn Felek a 2005.12.12-i B6rleti sz,erzfrd{st annak lll5. pontja
alapj6a, al9t.ejdtl rij 6llapomak megfelel6en az al|bbiak szerint m6dos{tjrik, ds

egys6gbe foglalj6k

1./

jegyzdktlnyvben szerepl6

klub6let

2./ B6116 az ingatlan has?n[1].1t66,4 b6rleti

ezesi tdrgyalftal egyfitt
al6bbi celra:

szerint kdtelesr

26339 tr teriilet teniszprilyrik, tutballp6lya
336,03 rn2 dltdzdCptileg lel6t6
48 f6r6helyes parkol6
tov6bbiakban: Bdrlemdny
Felek rdgz{tit hory B6116 a szerzttdds al6irasakor birtokon belul van,
nincs sztiksdg kiiliin birtokbaadrlsi eljdras lefolytat/s6ra- 86116 ismeri az
ingatlan mriszaki ri{lapot6t.
Az tiltdz6dpiiletre, valamint az annak tetejdn l6v6 lalfitora vonatkoz6,
2007.06.26. napj4n kelt birtokbaad6si jegfz6ktnyv (tovdbbiakban:
Birtokbaad.isi jeg;z6ktinyv) jelen b6rleti sz*rzfrdds elviilaszthatatlan
rdszdt kdpezi.(l. sz. mell6klet)

az
eti dijat fizetni:

574 m2 dpulet b6rleti dija, 2005.01.0 I -200 5.12.3 l-ig.
173.581.-Ft/6v+A-FA

A bdrleti dij
2006. 1+61 a bdrleti dij mdrtdk6t a szerz6dds 4. pontja hatfuozra
meg. :

o 26339 m2.teriilbt, 6s
t 336,03 m2 ti,lttiz66piilet, 6s a rajta 1dv6 80 m2 1el6t6 haszn6lata

L!..,.! ---- --L-- - t.

\

\

Felek rdezitik, hogy a 105842/35 hrsz. alattt 26913 m2 nagsfigh ingatlanon
336, 03 nO alapteriilerii dltdzi5 dpiilet, valamint annak tetejdn elhelyezked6 80

m2 alapteriilehi le16t6 dptilet a Bdrbead6 beruhrlzrisdban megdptilt, a B6rleti
szerz6d6s 1 1 /2. pontjibanmeghatrirozottak szerinJ.

Bdrl6 r6sz6re bdrbe
41

I
I
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2$39!f tunl amint a3-36.03 -.)
a Birtokbaad6si

dsberendezdsi tdrgydk has zn A1 atA6rt

fizetdsdre nem kdteles, ennek fejdben az allbbi kdtelezettsdgek
terhelik:

- B6116 kdteles biztositani versenysport rendezv6nyek lebonyolit6s6t
Ktilitnbdz6 szabadid6sport rendezv6nyek, versenyek sznrvezislt
lebonyolitris6t A szabadid6sport tekintetCben els6sorban a XVI. kerfllet
lak6i szdmrira k6teles ingyenes sportoldsi lehet6s6get birtosit".'i. Az itr
szabllyomtt feladatoh6l a felek kiildn megrillapodrisban, illetve jeten
szerz6d ds melldklet6ben r 6szf,etezik.

- Bdrl6 kdteies az ingatlwt\ a sportp6lydkat 6s az azon fenn6ll6 sportc6lti
ldtesitmdnyeket, illefve fel6pitn:dnyeket, valamint a Birtokbaadrfui
jegyz6k6nyvben szerepl6 felszerqldsi ds berel4eaaqi ti,rgakat
folyarnatosdn karbartartani, mffszaki rillapotukit, a jelenlegi rillapotban
meg6vni, oz elthez sziiks6ges munkilatoka! beruhrizlsokat saj6t
kttltsdgdn, folyamatosan ell6tni. Ezrlt beliil az esetleges

meghibrisoddsoket ktiteles haladdktalanul saj6t kdlts6gdn kijavitani,
cser6r6l, p6tlAsr6l gondoskodni.

- Bdtl6 kdteles az 1 pontban megfiatfuozott, plly|zat sor6n fehijitott es
' megdpltett feldpifindnyekhez kapcsol6d6, a teljes beruhriadst &int6, -

Bdrbead6t megillet6, .= garauci6lis munk6latok sztiks6gessdg€t a
B6rbead6nak bbjelented. i 

.

Amennyiben ezen kdtelezetts6get megszegi, es a B6rbead6 elesk' a
garancia €rv6nyesit6s6nek lehet6sdgdt6l, az ebb6l fakadd B6rbead6i k6rt
kiiteles megtdriteni.
- 86116 kdteles a ldtesim6nyt rlgy haszu6lni, hogy az biztositsa a sport
utrlnp6tl6s neveldse! diriksport rendqzvenyeh versenyek lebonyolitrisdl
Ennek feltdteleit ds rdszleteit a felek k0l6n megrillapoddsban, illetve a

- jeLenszerzfides melldkletdben rlszhetszik .

Bdrl6 kdteles gondoskodrd a lekeritett teriiileten beiil a ztildfelulet
feantartr{s6rol, a fdk kezel6s6r6l, a burkolatok sikoss6g-mentesit6sCr6t, 6s

a terrilet tisztin tartAsr6l. A slkoss6g-mentesit6s sordn a Bdrl6 kiiteles
ktimyezetkim6l6 anyagot hasznritni.
- B6rt6 kdteles rdszlGs nyilvdntarlist vezetni a ktivetkez6kr6l:.

a., a lebonyoiitott rendezv6nyekr6l,
b., az iizemeltetds ktiltsdgeir6l,
c., az elv5gzettkarbantartrisi, feftijitasi mukrlkrol, ,

d., valamennyi olyan tev6kenysdgr6l 6s pdnztigyi teljesitdsr6l, amely' jelen szerz6dCsbet foglalt feladatainak teljesitdsCre vonatkozik.

{;.. t

Szerz5d6 hogy
annak tetejdn
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Ezen nyilvdntirt6sokat B6rbe ad6 kdr6sdre ktiteles halad6ktalanul

bemutatni. Kiiliin felkdrds ndlkiil kdteles a beszrimol6t.6vente egyszer

elkdszlteni ds azt a Bdrbe ad6nak 6tadni.

3J Bdrl6 az 574 mz dpiilet haszn6latAra 2005. december 3l-ig eseddkes

bdrleti dijat erytisszegben az Onkorm6nyzat 11784009-15516006 szdmf
sz.6n16jtu a 200 5,0 4. I -ig me Efi zette.
Felek megdllapodnak abbaru hogy 15 napot meghalad6 fizetbsi kdsedelem

eset6n Bdrl6 a lejfurt larlozisitt a Ptk szerinti kamat k6tszeres6ben

meghatdrozott m6rtdkfi kdsedelmi kamattal kdtelos megfizetri.
Birl6 kdtelezettslget vallal ana, hory a szerzbdls al irlsAt ktivet6 15

napon beliil B6rbead6 javlra inkassz6 jogot enged 6s a szimlavezetd
bankja feld ilyen nyilatkozatot tesz, mely jelen szerz6des elvrilaszthatatlan
rlszrlt kepezl. Ezen rendelkez{s . Bdrl6 6ltali megs6rt6se srilyos szerzbdds
szegdsnek min6s0l 6s azonnali hatdly0 fehnond6st vonhat maga ut6n.

4.1 Szorzfidb felek megdllapodnak abban, hory a 86116 kiilOn hozz6j6rul6sa
ds jelen szerzfidls m6dosit6sa ndlkiil az 6ves bdrleti dijat minden 6vben -
trirrydv janudr l. napjrit6l keztbd(t halillyal - Bdrbead6 feltilvizsg6lja 6s

megemeli legfeljebb a tirgXlvet megel6z6 6-we a KSH iltal kdu5tett
infl6ci6s 6rindex 6rt6kdvel. Ets6 fuben erre 2008. 6vben keriil sor.
Fentieknek megfelel6en a KSH 6rindex kdzzet$te.l*t k0vet6ep B:efieail!
haladdhalanul irrisban k6zli B6rl6vel az ririndex alapj6n korrig4lt dves
b6rleti dijdt.
Amennlben a Bdrbead6 fentiek szerinti kdzldsdre a t6rgy6vben ker[lt
sor, s a Bdrl6 a ktizl6s id6pontj6ig mir teljesitett e sz.erzodls szerinti -
6vente eseddkes - b6rleti dij 6hrtal6st, erre az esetre felek meg6llapodnak
abban, hogy a B6rbead6 azigy fennill6 b6rleti dij tartozls kiil6nbdzetdt a

k6zl6st ktivet6 h6napra es6 els6 szimlfiban 6rv6nyesiti 6s sz6molja fel,
visszarnen6legesen.

,5.1 B6rbead6 szavatol azdrt, hogy a 86116 a bdrbe adott ingdtlant a b6rlet
id6tartama alau zavatatanulhaszn6lhatja.

\
\

A jelen pontban megltatArozotlak megsdrtdse s0lyos szerz6ddsszegdsnek

min6siil, enngk minden jogkdvetkeaoadnydvei.

B6116 kdteles a bddeti szerz6dds l, pontj6ban megieldlt ingatl4qt, tgy az
azon 6116 6ptletben l6v6 helyis6geket rendeltet6sszertlen hasaralni,
karb antartani 6s rillag6t meg6vni.
B6rbead6 a bdrlet id6tartama alatt, a 86116 sztiksdgtelen h6boritrisa n6lkiil
ettdn6rizheti a haszn6latot, kd,vetelheti a B6r16t6l a rbndeltetesbllenes, .

nem a szerz6d6sben megieltllt funkci6nak megfelel6, 'vagy
szerz6ddsellenes haszn6lat megsziintet6s6t, tovibbi rr rt 

F 
hpzn6latbol

6.1
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ered6 k6rok megldrlt6sdt.
A mindenkor hat6lyos jogszabrilyokban vagy hat6s6gi el6irasokban kttzcilt
tfizv6delmi feladatok 6s egy6b kdtelezettsdgek teljesit6se, az ingatlol
Bdrl6jdnek a feladata.
Bdrl6 kdteles Bdrbead6t haladdktalanul irasban drtesiteni a hatrllyos
jogszabityok 6s jelen sz*rzldds alapjr{n - terhel6 felujidsi muakiilatok 6s

Lllagmeglvui muakrik elvdgzdsenek sztiksdgessdgdrdl, ide nem drtve a

sznrzbdls 10.) pontj6ban foglaltakat, melyek Bdrl6 kotelezettsig6J

Az drtesitdsi kOtelezettsdg el:aulasztasa esetdn a 86116 felel6s az esetleges

kdrokdrt.

7J 86116 tudom6sul veszi, hogy az ingatltrnon elhelyezett dolgokat saj6r

veszdly&e tArolja.

8.1 Ielek megrillapodnak abban, hogy azingatlan mtikddtetes6vel kapcsolatos
mindennemtl kdznznmi dij sziml|val igazolt kriltseselt Birl6 az al6bbiak
szerint egyenliti ki: 6tnevdbeu kdti me a szol szerzbddss

csatoma
a

megdllapod6st kotrek, amellyel
ingatlanban nem szerezhet.

I eges .benrhd"lsok6l a
azonban 86116 tulaj

kdzvetlen

donjogot az

9 BerLd az ingatlanon a Rdrbead6 el6zetes enged6lye n6lktll nem vlgetha
dpitdsi, 6talakit6si munk6t A Bdrbead6 el6zetes engeddlye nem mentesfti .

a B6rl6t a hat6s6gi enged6lyek megszerzds6nek ktitelezetts6ge al6l.
Szerz6d6 felek mdr most rdgzitik, hogy amennyiben Bdrl6 a B&bead6' el6zetes hozzAjhnilsta ndliiit,,ug;' Lrt"i"ritt tiltako#sa ellen6re
elv6gzett beruh{z6sok ellendrt6k6t 86116 soha semmilyen jogcimen
B6rbead6t6l nem ig6nyelheti.
'A szerz.6d6s bdrmely m6don t6rt6n6 megsz6n6se eset€n a meg nem
tdritett beruh6zisokkal keletkezett,felszerel6si targyakat az ingatlan
6llagvddeLne ndlkiil leszerelheti ds elviheti. Bdrbeado villasnasa izeint
k6telezheti B6rl6t a jelen eredeti rillapot helyre6llitds6ra-
Bdrl6 tudomrisul veszi, hory az esefleges enged6ly ndlk[li beruhrizisa
alapj6n - a jogszabrilyban r6gz!tett'10 6ves id6tartamon tul Sem -'
szerezhet az ingatlanon r6dpitdssel tulajdonjogot, 6s a beruh,izis
ellen6rt6k6t jogalap n6tktili gazdagodAs cim6n sem kiivetelheti
Perbead6t6l.

Jelen pontban fogla.ltak.megsdrt6se sulyos szeru6d6s-szeg6snek min6stil
6s Birbead6 azonnali hatr{lyu felnond6s6t vonhatja maga utria

I0:/'A BErl6 az 6piilet homlokzatrin a Bdrbead6val el6zetesen eg)rcztetett
kivitelii uibl6t helyezhet el sai6r k6lts6sdn. n I
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11-l A Bdrl6 a Bdrbead6 eTlzptes 6rtesit6se mellett jelen szerz6dds 1'

pontj6ban meg]'tatfurozotlB6rlem6ny teriiletdn rek}irnt6blakat helyezhet el

saj6t kdltsdg6n.

l2.l ABdrllkdteles gondoskodni az ingatlanon
a.) ahells6gek burkolatainak fefiijit{sfr6t, p6t1asil6t, iilet6leg cserej6r6l

b.)a helyisdgekli ez tartozl tizlethomlokzat, kirakatszekr6ny,. v6d5-,

el6tet6, emy6s sz€rkezet,biztons6gi berendezdsek karbantartdsrir6l,

c.) a helyis6gekben folytatott tevdkenysdg ktirdben feLneriil6 felirjitdsr6l,
p6tlisr6l, illet6leg cserdr6l:

d.) az 6pfl1et olyan kdTponti berendezdseinek kubantartzr,ar.6l, anielyeket

a b 6rt6 kizAr 6lagosan haszuil, illet6le g tart iizemben,
e.) az 6piile! tov6bb6 a kdzis haszrAlata szo1g6l6 helyisdgek 6s tertilet
tisztrintart6sar6l, megviftigit6sA16l, qb6r16 tev6kenys6g6vel dsszefiigg6 -
nem h{ztarlAsi - szemdt elszlllft6srii6l.
f) a sportprilyrik kert6szeti fenntattris6t folyamatosan vfigeni, a gyepet.
megfeleld id6kt zdnk6nt felfjita4i.
g.)A sportp6ly6t 6vez6 zrilds6vot kasz6lni, a keletkezett hulladdkot saj6t

kdlts6gen elszdllitani,
h.)A me!16v6 f6kat gallyazni, tiv6pr csak a Polg6rmesteri Hivatal
engeddly6vel lehet.

l3l A felek jelen szerzbddst rendes feluondrissal a
el6ir6sok szerint mondhatj6k fel 6 felrno

mindenkori jogszab6lyi

ndrisi id6vel. :

A Bdrbead6 a rendkivitli (azonnali hat6lyir) felmond6s jog6val 6lhet a Ptk-
ban, 6s az Onkorrn6nyzat mindenkor hat6lyos rendeleteinkben ds a jelen
szerz6ddsben elirtakon tul az al6bbiakb an meghatirozott esetekben:

ha a B6116 ismdtelt felsz6lit6sra sem fzeti a b6rleti dtjat, vagy 60 napon
trili k6sedelembe esik,
ha a Bdd6 az ingafl4nt nem rendeltetdsszer[ien, vagy ndm a szeru6ddsben
megieldtt funkci6rahaszn6lja, .

a szerzbdds 16.) pontjdban foglattak megs6rtese eset€n,
a 86116 a B6rbead6 hoz,zijitlali*a n6lkiil v6gez, illetve v6geztet
beruh6zrist, illetve fehijitdsr, AtalakitAst.

Az azonralihatAlyt fetnpndris esetdn Bdrl6 kdteles az ingatlant 15 napon
belil kitiriteni, a terilletet 6tadni, amely6rt k6rtdrit6st nem igdnyelhet,
86116 egyben kdtelezetts6get vrillal arra, hogy amennyiben a felrnond6st
kcivet6en a kiiirit6si ktitelezetts6g6nek nem tesz elege! 6s ebb6i a
Bdrbead6t k5r 6ri (kiiltinds tekintettel a pityiuati feltdtelelce) azdrt teljes
feleldssdggel tartoak. ft /

14"-l
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L7J A Bdrl6 tudomasul veszi, hogy a szerz6d6s id6tartama alatt'az ingatlan
hasmalatat harmadik szemdlynek nem engedheti 6t, albdrletbe nem
adhatja, tov6bb6 nem terhelheti .meg, ide. nem drtve a B6rbead6
tulajdonosi howAjinalasakfint a GazJ;asfigi Bizotts6g 7411998. (U. 12.)
szrimri hatArozata birtokfiban a bdrlemdnyben l6v6 Bfifr helyis6gpt

' tizemeltet6 MLTC-BUFE Kereskedetni 6s Venddgl6t6 BT-t. A bCrlete
vonatkpzo : jogosults6g 6ruh6zdsa a. B6rbeail6 el6zetes ir6sbeli
enged6lydve,l t(irtdlhet a mindenkor hatalyos Onkormrinyzati .rendelet

16./ Amerrnyiben a bdrl6 a szeru6d6s megszLlu6sdnek napj[n azingatlant nem
tlrltend ki, kdteles hasardlati'dljat flzetni arbdrbead6 rdszdre ara az id6re,

amtg azt jogctrn n6lktil haszn6lja. A frasardlati dlj m6rt6ke a mindenkori
hatAlyos rendeletben foglaltak szerint alakul. Jelen szerz6dds alAirdsakor
hat6lyos rendelet: Budapest F6v6ros XVI. keriileti Oqkorm6nyzat
42/2004.(X.J8.) rendelete az 5nkormfiaynt,tulajdondban 6116 lak6s Cs

helyis6gek b6rlet6re vonatkoz6 eryes szabilyolr6l. (29.$)

18./ A b6rleti szerz6d6s El6andnyek masodik bekezdds6ben hivatkozott k0l6n
meg6llapod6sok alapj6n, a kor6bban vrillalt ktitelezettsdgek a B6rl6t a
tov6bbiakban is terhelik az al6bbiak szerint:

b.)Az MLTC 6prilisban, jriniusban 6s okt6berben egy-egy alkalombal
keriileti sporhapot szpruez, az Onkormrinyzat mindenkori spgrtdrt felelds

l4.l A szerz6d6s megsziindse eset6n 86116 cserehelyisdgre nem tarthat ig6nyt.

15./ Bdrl6 a szerz5d6s megszrlndse esetdn az 6ltala - lr b6rbead6 el6zetes
. . enged6lye alapj6n - be6pftett tiugyakaldllags6relem nilhil leszerelheti,

illetue a felek kdzc,tt ldtrejtitt meg6llapod6s alapjan Berbead6 armak

ellendrtdk6t megtdritheti, 6s kriteles az trlgatlant kiiiritetten Bdrbead6
rendelkezCsdre bocs6tani oly m6don, hogt az alkalaas legyen a

rendeltetdsszerfi baszl,illag hasznosit6s folytatAsfua-
A bdrlet megszfin6sekor a gyepesltett 6s a salakos pllyi:kat eredeti

rillapotukban visszaszolg6ltatni, A terfilet visszaszolg6ltatrisa a

a.)Az MLTC az id6j6ftisi viszonyokt6l fiigg6en -ioa* 6v 6prilis 15. 6s

, okt6ber 31. k6z6tt hdtkdznapokon 8-14 6r6ig terit6smentdsen egy salakos
tenis4p6lya-has mtlatot biztosit, szervezeti keretek kdztitt a kertilet iskolii
szfumdra teniszoktatls cdljrira. A sportklub lehet6s6geihez mdrten
korldtozott sz6mban ehhez iit6t 6s labd6t i$ biaosit. AplTyahasznilatot az
iskol6k egrmas kdzitt, az Onkormrinyzat mindenkori sportdrt felel6
bi2otts6ganak feliigyelete mellett egyeztetik, es megrillapoddsula6l a
sportegyestiletet drtesltik.
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bizotlsdgdval egyeztetve a sporteryestilet.. ezen alka}naha iugyenes

sportol6si lehel6sdget biaosit. Az Onkorm4nyzat a Program
kialakilis6ban, szemdlyi feltdtelek biztosit6s6ban segitsdget ny[jt, illetve
a programokat meghirdeti.

tdritesmentesen sportol6si lehet6sdget biaosii az

dolgoz6inak, el6zetesen egyeztetetl id6pontban es

c.)Az MLTC
0nkorminy t
nagysdgrendben.

d.)A fut6prilyrin ingyenes haszn6latot biztosit a keriilet lakosai szimdra
kocogris iey*a.

l9J Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a b6rllttel dsszefiigg6 vit6ik
elddntdsdre 6rt61&attut6l ff.igg6en a Pesti Kd4ponti Keriileti Bir6s6g 6s a
F6vrirosi Blr6srig kiztrr6lagos illet6kessdgdt ktitik ki.

Szerz6d6 felek kijelentilq hogy szerz\d5,skdtdsiilnek a jelen pontban
foglalt k0telezettsdgek teljesltdse el6feltdtele,volt, eze.ket, azonbaa
el6zetesen - ktiztis megegyezdssel esetenk6nt - m6doslthalj6k.
Szerzid1 felek riigdtik, hogy a jeld:r pontban foglaltak megszegCse,
illetve nem teljesitdse srilyos szerz6ddsszegdsnek min6sfil annak minden
jogkiivbtkem6nydvet.

Jelen szerz6d6sben nem sz-ablLyozott kdrd6sekben a Ptk az 1993. dvi
L)O(Vitr ty. 6s az Onkormrinyzat mindenkor hatrilyos rendeleteiben
fo glalt rendelk ezis ek az iranyad6k.

20./

Szerz6d6 felek a jelen sz,erz-od€st elolvas6s 6s
mindenbgn me Bggezbt j6v ihagy6lagirj6k al6
Budapes! ?o'e ? t c. / -., 1 o,

6rtelnez6g ut6n, mint akaratul*al

,os x la-__-,
a,
!
2o ",.ffi
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