
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  2/2012

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a BMSE kérelmére történő, Budakalász, Omszk park  3. 
alatt lévő műfüves pálya bérbeadására vonatkozó  „Használati jogot
 alapító szerződés” módosítására

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2012(I.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2011.(XI.24.) sz.
Kt. határozatban foglaltak alapján,  és a BMSE elnökének kérelmére a 2008.
július 22-én kelt  „Használati jogot alapító szerződés”-t módosítja a határozat
melléklete szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés
aláírására.

Határidő: 2012. január 31.
Felelős: polgármester, BMSE elnöke

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette



4./2012. (I.26.) sz. előterjesztés melléklete

ikt.sz.: ……./…../2012

HASZNÁLATI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS - MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
képviseletében  ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, mint használatba adó tulajdonos (továbbiakban:
Tulajdonos)

másrészről BUDAKALÁSZ MUNKÁS SPORT EGYESÜLET (2011 Budakalász, Omszk park 3.) elnöke
SÁROSI TIBOR, mint használó (továbbiakban: Használó) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

1. A 2008. július 22-én kelt, 435/9/2008. ikt.számon nyilvántartott „Használati jogot alapító
szerződés” 3. pontját a 375/2011.(XI.24.) Kt. határozat alapján az alábbiak szerint módosítják:

A Felek megállapodnak abban, hogy a használati jog ellenében a Használó a Tulajdonos
részére havi 270.000 Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint  használati díjat köteles fizetni,
amelynek kiegyenlítése a Budakalász Város Polgármesteri Hivatal által havonta, minden hónap
5. napjáig kiállított átutalásos számla ellenében, minden hó utolsó napjáig teljesítésre kerül.

2. A 2008. július 22-én kelt, 435/9/2008. ikt.számon nyilvántartott „Használati jogot alapító
szerződés” 2. pontját a …../2012.(I.26.) Kt. határozat alapján az alábbiak szerint módosítják:

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Használó jogosult a szerződés tárgyát képező
területet a labdarúgás sport, utánpótlás nevelés céljára használni, hasznosítani, de a
hasznosítás jogát csak a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább
harmadik személy részére.

3. A 2008. július 22-én kelt, 435/9/2008. ikt.számon nyilvántartott „Használati jogot alapító
szerződés” módosítással nem érintett, egyéb pontjai változatlanok maradnak, így azok hatálya
továbbra is fennáll.

4. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budakalász, 2012. január ….

Rogán László          Sárosi Tibor
Polgármester         BMSE elnöke

A szerződés szükségességét igazolom:    Rogán László polgármester



A szerződést készítette és szerkesztette:   Villám Zsuzsanna osztályvezető

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: Nagy Zsolt aljegyző, irodavezető

A szerződés jogi szempontból megfelelő:   Dr. Papp Judit irodavezető

Dr. Udvarhelyi István G. irodavezető

A költségvetési keret rendelkezésre áll, ellenjegyzem:   Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

A szerződés készült 5 példányban. (Tulajdonos – 1.-3. példány, Használó – 4.5. példány)


