
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  9/Z/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
március 23-án megtartott rendes zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 4069 hrsz.-ú, természetben a Csárda utcában található
ingatlan használatba adására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

159/2010.(III.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete használatba adja a
budakalászi 4069 hrsz.-ú, 706 m2 nagyságú kivett udvar és gazdasági
épület megnevezésű ingatlant, mely természetben a Csárda utcában
található, a Vidra Egyesületnek a határozat mellékletét képező használati
jogot alapító szerződés alapján, a szerződésbe foglalt feltételek mellett.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 214/2009. (IV. 28.) Kt.
határozatának utolsó mondatában szereplő „3 év” határozott időtartamot
határozatlan időre módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati jogot
alapító szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására 2010. április 20. 
       a 214/2009. (IV.28.) Kt. határozat módosítására azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:



Soós Ferencné

A melléklet csatolva.



HASZNÁLATI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,
adószám: 15393661-2-13, képviseletében: Parlagi Endre polgármester) mint
használatba adó (továbbiakban: Tulajdonos)

másrészről Vidra Se (………………... képviseletében:……………..) mint
használó (továbbiakban Használó) között alulírt napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

1. A tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képezi a szentendrei
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a budakalászi 4069 helyrajzi számú,
természetben a 2011 Budakalász, Duna sétány 34. szám alatt található, kivett
udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan)

2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének        sz határozata
alapján a felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott
ingatlanra vonatkozóan ingyenes használati jogot alapítanak a használó
javára a budakalászi ökoturisztikai bázis kialakításának céljára mely,
magába foglalja a Duna menti kerékpáros vízi turizmus iránt a
településünk lakóinak a lakóhelyhez közeli, természet közeli
kikapcsolódásra vonatkozó igényének az elősegítését, valamint az ehhez
a tevékenységhez kapcsolódó szabadidős sportolás biztosításának a
lehetőségét is.

3. A tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher és igénymentes.
Szavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező, jelen szerződés
1. pontjában szereplő ingatlanra vonatkozóan harmadik személynek nincs
olyan joga, mely a használót használati jogának gyakorlásában korlátozná,
vagy akadályozná.

4. A Vidra Egyesület ezen ingatlanon található épület felújítására 1.000.000.-
Ft-ot fordít saját költségén.

5. A használati jogot a felek határozatlan időre alapítják. Felek 6 hónapos
felmondási idővel bármikor jogosultak felmondani a szerződést.

A Tulajdonos a használati szerződést írásban felmondhatja, amennyiben



a) A Használó a jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt
kötelezettségét a Tulajdonos által írásban megjelölt határidőre sem
teljesítette.

            (felmondási idő: az elmulasztott határnapot követő hónap elseje)

b) A Használó a Tulajdonos írásbeli felszólítása ellenére - az
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen
magatartást tanúsít.

            (felmondási idő: a magatartás hónapjának utolsó napja)

c) A Használó a helyiséget  (az épületet, közös használatra szolgáló
területeket) -  Tulajdonos írásbeli felszólításának  ellenére is -
rongálja vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja.

  (felmondási idő: a cselekmény hónapjának utolsó napja)

6. A használati jog megszűnése esetén a Használó köteles az ingatlanra
vonatkozóan elszámolni.

a) Az Ingatlan átadása a használati jogviszony kezdetekor már megtörtént.

b) Felek az átadás-átvételkor a helyszínen leltárt vesznek fel az Ingatlanban
található és ahhoz tartozó felszerelésekről, berendezési tárgyakról, valamint
a közüzemi mérő órákról.

c) Az Ingatlanban folytatni kívánt tevékenységnek megfelelően a helyiség
belső átalakítása, berendezése, felszerelése a Használót terheli.

d) A mindenkori átvevő kötelessége a közüzemi mérőórák átíratása, valamint a
kötelező közszolgáltatások igénybevételének átjelentése, a szolgáltatókkal
történő szerződés megkötése.

e) A használati jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a
Használó köteles a helyiséget kiüríteni és az átvételkori megfelelő eredeti
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Tulajdonosnak - az általa
meghatározott időpontig - visszaadni.

f) Amennyiben a Használó ennek nem tesz eleget, úgy a Tulajdonos jogosult
azt a Használó költségére és veszélyére elvégezni.



g) Az Ingatlan visszaadásáig a Használót terhelik az Ingatlannal kapcsolatos
költségek (közüzemi díjak, épület üzemeltetésével kapcsolatos költségek).

7. A Használó köteles az ingatlant gondos gazda módjára használni.

8. Az ingatlannal kapcsolatos felújítási, bővítési munkákat a Tulajdonos és a
Használó is végezhet. Ha a felújítást vagy bővítést a Használó végzi el,
minden esetben szükséges a Tulajdonos előzetes hozzájárulása. A
hozzájárulást a Tulajdonos költségvetés és legalább tanulmányterv szintű
tervdokumentáció birtokában adja meg. A finanszírozás rendjét külön eseti
megállapodás tartalmazza. Amennyiben Használó bármilyen felújítási,
átalakítási munkát engedély nélkül végez, nem tarthat igényt a felújításra,
átalakításra fordított költségeire. A Használót megilleti az elvitel joga az
általa odavitt berendezésekre vonatkozóan. Az épület tartozékai a
Tulajdonost illetik meg.

9. A Tulajdonos beleegyezését adja ahhoz, hogy a használat joga az ingatlan
terheként visszavonásig a használó javára a Ptk. 165.§ és a 109/1999.
(XII.29.) FVM rendelet 11.§ alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön.

10.Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező
jogi személyek, a Tulajdonost a polgármester korlátozás nélkül jogosult
képviselni, a Használót pedig a Vidra Se ……………..korlátozás nélkül
jogosult képviselni.

11.A Tulajdonos a jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz,
hogy az Ingatlanra a használat jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.
 A szerződő felek megbízzák a Viszlói Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr.
Viszlói Tamás ügyvéd, postacím: 2101 Gödöllő, Pf.:14), hogy a használat
jogának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése tárgyában az illetékes
Földhivatal előtt eljárjon.

12.A jelen használati jogot alapító szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Ptk., a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv., a vagyonrendelet
az irányadóak.

Jelen szerződés 8 (nyolc) példányban készült, melyet a felek az ellenjegyző
ügyvéd felhívására annak aláírása előtt elolvastak, és egyetértő közös
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az okiratot
ellenjegyző ügyvéd előtt jóváhagyólag aláírták.



Kelt, Budakalász, 2010. ………………….

…….……………………                        
…………………………..
 Budakalász Város Önkormányzat       Vidra SE
        képviseletében:          képviseletében:
Parlagi Endre polgármester
 tulajdonos                           használó

Ellenjegyzem: Viszlói Ügyvédi Iroda
                         2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.
                         Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
                         2101 Gödöllő, Pf.: 14
                         Budakalász, 2010. ………………….


