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Előterjesztés 
 

Tárgy: Javaslat a Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálására   

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzata 2012. október 18-án döntött arról, hogy 17 
éves szerződést köt a Sportcsarnok működtetésére a Dunakanyar 
Létesítményüzemeltető Kft-vel. 
 
A szerződés 4. pontja szerint „a Bérlő a Sportcsarnok létesítményen a szerződés 
aláírásától számított 3 naptári éven belül legalább 170 millió Ft bruttó összegű beruházást hajt 
végre… Az elvégzett beruházások a 3.9 pontban meghatározottak szerint a Bérbeadó 
tulajdonába mennek át. 
A beruházásokra vonatkozó előírások: 
 
„4.2 A Bérlő kizárólag a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett felújítást, beruházást valósíthat 
meg saját költségén úgy, hogy a Bérbeadó abban anyagi terheket nem vállal. A Bérlő az 
1.000.000 (egymillió) Ft. + ÁFA összeget meghaladó, és/vagy építési engedély-köteles 
beruházásait kizárólag az alábbi eljárásrend szerint végzi: 

 
4.2.1 A Bérlő összeállítja az általa tervezett beruházás műszaki, szakmai dokumentációját, 
elvi építési engedélyét, költségigényét, fedezetének hitelt érdemlő bemutatását a pályázati 
kiírásban rögzítettek szerint, a beruházás külső forrásának igénybevételét megalapozó, a 
bérlemény bármilyen megterhelését célzó kötelezettségek körét; a vállalni kért tulajdonosi 
kötelezettség kockázatait érdemben csökkentő, vagy kizáró elemek körét; és azt 
döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti. A Bérlő a beruházási igény ismertetése 
során kitér a beruházás garanciáira, a beruházáshoz szükséges idő nagyságára, és javaslatot 
tesz arra, hogy mekkora százalékkal kéri csökkenteni a bérleti díjat. Az Önkormányzat 
részéről szerződéskötési, kár-, vagy egyéb felelősséget, vagy kötelezettséget a beruházási 
igény előterjesztése, vagy elutasítása nem alapoz meg. A felek a beruházás műszaki 
paramétereit, biztosítékait, a tulajdonosi ellenőrzés kereteit külön szerződés keretében 
szabályozzák, amelyet a képviselőtestület a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat feltételeként 
hagy jóvá. 
4.2.2 Az Önkormányzat a Tervtanács, illetve az általa szükségesnek tartott szakértők 
véleményének kikérésével, de legfeljebb a Bérlő által beterjesztett beruházási igény 
benyújtásától számított 30 napon belül érdemi döntést hoz. A határidő indokolt esetben egy 
ízben, 10 nappal meghosszabbítható. A Képviselő-testület döntése során, a döntés 
megalapozottságának érdekében hiánypótlást rendelhet el. A Képviselő-testület meghatározza 
a beruházás elvégzésének időtartamát, és a bérleti díj csökkentésének mértékét és időtartamát. 
4.2.3 A Bérlő a képviselő-testületi határozat kézhezvételét követően teljesíti, hitelesen 
igazolja a Képviselő-testület által meghatározott követelményeket, biztosítékokat, végrehajtja 
a beruházást, majd annak elkészülte után, zárásként projektjelentést tesz a Képviselő-
testületnek.  
4.2.4 Lezáratlan beruházás esetén új beruházási igény nem terjeszthető elő.  
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4.2.5  Ütemezett projekt önálló projektnek számít.  
4.2.6  Jelen szerződés 4.2.1 pontjában meghatározott bérleti díj beruházásonként legfeljebb 
egy alkalommal, a beruházással kapcsolatos munkálatok indokolt időtartamára, de maximum 
6 hónap időtartamra csökkenthető, erről a Képviselő-testületnek döntésében rendelkeznie kell. 
A bérleti díj csökkentésének mértéke legalább az érvényes bérleti díj 30 %-a, és legfeljebb az 
érvényes bérleti díj 50%-a. A kedvezményes bérfizetési időszak időtartama nem 
hosszabbítható meg, és más időtartammal nem összeszámítható. 

 
A bérlő az első felújítási szakasszal elkészült, arról összefoglalót készített, 
amely az előterjesztés melléklete. A Budakalászi Polgármesteri Hivatal az 
elvégzett munkát ellenőrizte, az erről szóló összefoglaló az előterjesztés 
melléklete. 
A bérlőtől a mellékelten csatolt új beruházási igény érkezett, amelynek 
volumene elérheti a 156 millió forintot. A Tervtanács a benyújtott 
elképzeléseket – mivel azok nem konkrét tervek – előzetesen véleményezni nem 
tudja. A bérlő által csatolt garanciák a bérlő tulajdonosának nevére szólnak, 
alapvetően reklámszerződések. 
 
A bérlő további igénye a létesítmény légkondicionáló berendezéseinek kijavítása 
és beszámíttatása, ez azonban ellentétes a szerződés 3.8, 4.2, 4.2.4, 4.2.6 
pontjaival, így a becsatolt formában nem teljesíthető. Ezek a szerződéses pontok 
tartalmazzák, hogy a bérlő a megtekintett állapotot ismeri, beruházást pedig 
kizárólag ő végez a saját költségén, arra, hogy utólag a bérbeadó által teljes 
körűen megtérítendő hibára hivatkozzon, nincs mód.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 
1.sz. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sportcsarnok bérlője, a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. 
beruházási igényét. A Képviselő-testület jóváhagyja a bérlő „kézilabda-
pálya, öltözők, gépészet felújítás” megnevezésű felújítási programját a 
csatolt műszaki leírás és árajánlatok szerint, az igénybejelentésben 
megjelölt időtartamot és a bérleti díjcsökkentés 50%-os mértékét 6 hónap 
időtartamra (a Kaláz Kft. 2013. július hónaptól esedékes számláiban) 
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Kaláz 
Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a bérleti alapszerződés 4.2.1 szerinti, az adott 
beruházási ütemre vonatkozó a határozat mellékletét képező külön 
szerződést aláírja. 

 

Felelős: Rogán László polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
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2.sz. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sportcsarnok bérlőjének, a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft.-nek a 
létesítmény légkondicionáló berendezéseire vonatkozó beruházási igényét. A 
Képviselő-testület megállapítja, hogy a bérlő által történő, ám a Kaláz Kft. 
felé a kibocsátott számlákba beszámítandó javítási, felújítási költség iránti 
igény nem egyeztethető össze a felek között létrejött bérleti alapszerződés 
3.8, 4.2, 4.2.4, 4.2.6 pontjaival. Ennek megfelelően a bérlő engedélyt kap a 
fenti beruházás elvégzésére, de annak terheit teljes körűen előlegezi és viseli, 
a beruházást a Képviselő-testület a „kézilabda-pálya, öltözők, gépészet 
felújítás” megnevezésű bérlői felújítási program részének minősíti.   

 
 
Felelős: Rogán László polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
 
 
mellékletek: 
bérlő igényei 
bérlő által csatolt garanciák 
bérlő és a tervtanács levelezése 
beruházás első ütem projektjelentése 
 
 
 

Budakalász, 2013. június 19. 
 

Rogán László 
Polgármester 


