
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  17/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én
megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Sportkontingensről szóló szerződés módosítására

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

275/2010. (VI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monument 2000 Kft. és
Budakalász Város Önkormányzat között, a Kalászi sportcsarnoki kontingens 2010.
május 1. és 2011. december 31. közötti igénybevételére, felhasználására vonatkozó, a
határozat mellékletét képező szerződésben foglaltakat elfogadja, azzal, hogy a bérleti
szerződés 2) b./ pontjába az alábbi mondat kerüljön be: „Hétköznap - előre egyeztetett
módon - legalább heti 30 óra keretet biztosít árkategóriánként 15-15 órás
megoszlásban az Önkormányzat intézményei és sportegyesületei számára.”, s
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.), mint bérlő, képviseletében eljár Parlagi Endre polgármester (továbbiakban:
Bérlő),
másrészről
a MONUMENT 2000 KFT.  – Budakalászi Sportcsarnok üzemeltetője – képviselője Heiszer
Zsolt ügyvezető, mint bérbeadó, (továbbiakban: Működtető, Bérbeadó) között az alulírott helyen
és időben, az alábbi tartalommal:

1) Szerződés tárgya: Bérlő bérbe veszi, Bérbeadó pedig bérbe adja a Kalászi Sportcsarnok
szolgáltatásait (2011 Budakalász, Omszk park 1261/15 hrsz.) 2010.május 1. napjával az
alábbiak szerint.

2) Felek megállapodnak abban, hogy a küzdőcsarnok bruttó bérleti díja (mely a
rezsiköltségeket is tartalmazza) az Önkormányzat részére:

a./ Hétköznap (2010. évben):  07.00 – 17.00-ig   9 896 .-Ft/óra
   17.00 – 22.00-ig 12.370 .-Ft/óra

Hétvégeken és ünnepnapokon: 07.00 – 22.00-ig 12.370 .-Ft/óra

b./ Hétköznap(2011. évben):  07.00 – 17.00-ig 12.207 .-Ft/óra
   17.00 – 22.00-ig 15.259 .-Ft/óra

Hétvégeken és ünnepnapokon: 07.00 – 22.00-ig 15.259 .-Ft/óra

Működtető vállalja, hogy - előre egyeztetett módon - hétköznap legalább heti 30 óra keretet
biztosít, árkategóriánként 15-15 órás megoszlásban az Önkormányzat intézményei és
sportegyesületei számára.

3) Abban az esetben, ha a Bérlő rendezvény céljára veszi igénybe a bérleményt és az este 22.00
órán túl is tart, a bérleti díj meghatározása a túlnyúló időszakra a fenti időpontok utolsó
órájára fizetendő bérleti díj alapján történik.

4) Bérlő jogosult a bérleti díj terhére a Sportcsarnok nagytermének szolgáltatásait igénybe venni.
Bérbeadó az Önkormányzat dolgozóinak a konditerem és az aerobic terem szolgáltatásainak
listaárából 50 % kedvezményt biztosít.

5) A bérleti díj fenti meghatározási módja a bérleti jogviszony teljes időtartamára érvényes.

6) Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó a naptári időszakok és a díjak jelenleg fennálló
arányát megtartja az Önkormányzat felé. Felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleti
szerződésben lekötött időtartam nem csökken a szerződés időtartama alatt.

7) Bérlő 2010. évben havi nettó: 778 945 forint + Áfa bérleti díj fizetése mellett, 2.a. pont
szerint meghatározott óradíjakkal köt le sportcsarnok-kapacitást. A 2011. évben a 2.b. pont
szerint meghatározott óradíjak alapján biztosítja a Sportcsarnok használatát az önkormányzat
által támogatott intézmények, sportegyesületek számára.

8) Bérlő az általa bérelt időszak használatát engedményezheti a városban működő közoktatási
intézmények és a településen működő sportegyesületek és civil szervezetek, az



Önkormányzattal szerződéses viszonyban álló személyek, szervezetek részére, amelyek
tevékenységüket a bérleményben önálló felelősség mellett végzik.

9) Fizetés 2010. évben havonta egyenlő részletekben, a számla benyújtását követő 10
munkanapon belül átutalással történik, a számlán feltüntetett számlaszámra.

10) Késedelmes fizetés esetére a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik
Bérbeadó felé, késedelmi kamatként megfizetni.

11) Abban az esetben, ha a Bérbeadó a Bérlő által előre lekötött időponton változtatni kíván, azt
csak a Felek közös megegyezése alapján teheti meg.

12) Bérlő a Sportcsarnok és az azt kiszolgáló létesítmények (öltöző, zuhanyzó, stb.) használatára
is jogosult. Abban az esetben, ha a bérlő vagy az általa kedvezményezettek a csarnok
létesítményeinek használata során kárt okoznak, kötelesek azokat a károkozók megtéríteni. A
káreseményt a bekövetkezte után haladéktalanul írásban rögzíteni kell és a feljegyzést a bérlő
számra át kell adni.

13) A szerződés 2011. december 31-ig, határozott időre szól. A Bérbeadó a bérleti szerződést
írásban felmondhatja, amennyiben:
a) A Bérlő a bérleti díj, vagy egyéb fizetési kötelezettségének a megállapodott határidőig

nem tesz eleget, s ennek jogkövetkezményeire a Bérbeadó újabb határidő kitűzésével –
írásban figyelmeztette, s e határidő eredménytelenül eltelt;

(felmondási idő: elmulasztott határnapot követő hónap elseje),
b) A Bérlő a jelen szerződésben a vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségét – a

Bérbeadó által írásban megjelölt határidőre sem – teljesítette, különösen, ha a Bérlő a
bérleményt felszólítás ellenére nem a rendeltetésének megfelelő módon használja;

(felmondási idő: az elmulasztott határnapot követő hónap elseje),
c) Az ingatlanon a Bérlő, illetve azon személyek, akik a Bérlő érdekkörébe tartoznak, olyan

magatartást tanúsítanak, ami súlyosan zavarja a Bérbeadó, illetve a többi szolgáltatást
igénybe vevő tevékenységét, illetve nyugalmát, és ezt a magatartást felszólítás ellenére
sem hagyják abba;

(felmondási idő: a magatartás hónapjának utolsó napja),
d) A Bérlő vagy a vele együtt lévő személyek a helyiséget Bérbeadó írásbeli felszólításának

ellenére is rongálják, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják
(felmondási idő: a cselekmény hónapjának utolsó napja).

14) Amennyiben a bérbeadó és a Kaláz Kft., mint tulajdonos közötti bérleti szerződés megszűnik,
a jelen szerződés is megszűnik. Ha a Kaláz Kft., mint tulajdonos felé a bérbeadó két hónapot
meghaladó bérleti díjtartozást halmoz fel, úgy az Önkormányzat a jelen szerződés 7., valamint
13. pontjában rögzített módon és mértékben a tárgyidőszakra szóló bérleti díjat a Kaláz
Kft.-nek fizeti meg.

15) Jelen szerződés mellékletét képezi a bérlő által igénybe vehető időpontok (órarend) listája.

16) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak.

17) A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budakalász, 2010.   ….



Parlagi Endre polgármester   Heiszer Zsolt ügyvezető
                bérlő                                                           bérbeadó


