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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

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

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A BMSE elnöke 2014. február 21-én az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező, 
746/2/2014. ikt.számon nyilvántartott kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. 
Ebben az  önkormányzat által 2008. évben, az Omszk parkban megépített műfüves 
sportpályák használatára, hasznosítására kötött „Használati jogot alapító szerződés”-t 
és annak 2012. januári módosításának felülvizsgálatát kezdeményezi. Mind ezek 
mellett ajánlatot tesz a szerződés pénzügyi feltételeinek módosítására. 
 
Előzmények: 
Budakalász Város Önkormányzat a 2008. évben megépített műfüves sportpályákat 
használatra és hasznosításra átadta a BMSE labdarúgó szakosztályának. Az ezt 
szabályozó szerződés az előterjesztés 2.sz. mellékletét képezi. 
 
Ennek a (alap)szerződésnek a módosítására került sor a BMSE elnökének kérelmére a 
374/2011.(XI.24.), 375/2011.(XI.24.) és  16/2012(I.26.) Kt. határozatok alapján. Az e 
határozatok alapján 2012. január 31-én módosított szerződés az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képezi. 
 
„374/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BMSE elnökének kérésére 
hozzájárul, hogy a műfüves pálya használtára vonatkozó a 435/9/2008. ikt. számú 
„Használati jogot alapító szerződés”-ben meghatározott bérleti díj alapján a 2010. 
és 2011. évben felhalmozódott tartozására fizetési haladékot ad 2012. június 30-ig, a 
tartozás rendezését ezt követően tárgyalja, és hoz döntést. Erre az időszak(ok)ra a 
késedelmi kamatkövetelésétől eltekint.  
Határidő: 2012. júniusi rendes testületi ülés 
Felelős: polgármester, BMSE elnöke 
 
375/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves pálya használtára 
vonatkozó, 2008. július 22-én kelt  435/9/2008. ikt. számú „Használati jogot alapító 
szerződés”  3. pontjában meghatározott 270 000 Ft havi bérleti díj fizetési 
kötelezettség teljesítését 2012. január 1-től a díjfizetés ütemezését aszerint módosítja, 
hogy a szerződésben meghatározott bérleti díj összege havonta, minden hónap 5. 
napjáig kerül számlázásra és a sportegyesület részéről történő kiegyenlítése minden 
hónap utolsó napjáig megtörténik. 
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A Képviselő-testület a szerződés további pontjában meghatározott rendelkezéseket a 
szerződés változatlanul hagyása mellett fenntartja.  
Határidő: 2012. január 1-től számlázás havonta 
Felelős: polgármester, BMSE elnöke” 
 
A BMSE elnöke – Sárosi Tibor – a 2012. január 10-én kelt kérelmében a fent 
nevezett szerződés további módosítását kérte, annak érdekében, hogy az egyéb 
(TAO) támogatások igénylése érdekében szerepeljen a műfüves pálya használata a 
sportegyesület konkrét céljának megfelelően. Így a 16/2012.(I.26.) Kt. határozat 
alapján további szövegrésszel, bekezdéssel került kiegészítésre a szerződés. 
 
„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” 
 
 
Jelenlegi tényállás szerint a BMSE az elmúlt évek során e szerződés és annak 
módosítása szerint 8.733.316 Ft tartozást halmozott fel, amelyet az önkormányzat 
nem kíván elengedni, ugyanakkor a sportegyesület fenntartható működésének 
figyelembe vétele mellett méltányolja a részletfizetési kérelmet, a tartozás 
kiegyenlítésének szándékát. Így a kérelemben foglalt 40.000 Ft/hó tartozás törlesztést 
vállalható összegnek tartom, amely biztosítja az egyesület működését illetve a 
hátralék fizetése is megtörténik hosszabb futamidőben. 
 
Ugyanakkor az önkormányzat a felelős gazdálkodás érdekében a műfüves pálya 
használati díjáról nem mondhat le, a pálya használatáért használati díjat számol fel, 
amelynek kötelezettsége a BMSE-t terheli, mint használót. Viszont annak mértékét a 
BMSE elnökének kérelmét és a sportegyesület működési körülményeit figyelembe 
véve az önkormányzat csökkentheti. Ennek összegét a kérelemben foglaltak szerint 
havi br. 40.000 Ft összeg erejéig javaslok meghatározni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Budakalászi 
Munkás Sportegyesület műfüves pálya használata érdekében használati díjfizetésre 
irányuló, 2014. február 20-án kelt csökkentési kérelmét. A Képviselő-testület 
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felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alábbi feltételekkel módosítsa a 2008. július 
22-én kelt, 435/9/2008. ikt. sz. „Használati jogot alapító szerződés”-t: 

− a műfüves pályák használatáért a sportegyesület labdarúgó szakosztályát havi 
40.000 Ft használati díj fizetési kötelezettség terheli, amelyet minden hónap 5. 
napjáig szerződés szerint folyósít, 

− a szerződés módosítás a 16/2012.(I.26.) Kt. határozat szerint az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: „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.”, 

− a sportegyesület 2014. március 1. napjától az önkormányzat felé a szerződés 
tárgyában e napon fennálló tartozását havi 40.000 Ft összeg megfizetésével 
törleszti, amelyet minden hónap 5. napjáig szerződés szerint folyósít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e szerint módosított szerződés 
aláírására. Ezzel egyidejűleg a 2012. január 31-én kelt, 309/9/2012. ikt.sz. „használati 
jogot alapító szerződés - módosítás” érvényét veszti.  
 
Határidő: 2014. március 01. 
Felelős: polgármester, BMSE elnöke 
 
 
Budakalász, 2014. február 21.  

 Rogán László 
  Polgármester 

 
 


