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BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  20/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. augusztus 30-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt Megújuló
energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 számú pályázaton
való indulásra

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

291/2011.(VIII.30.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 ” című
pályázaton való indulás előfeltételeként 10 évre szóló, kétszer öt évvel
meghosszabbítható bérleti szerződést köt a Kaláz Kft.-vel, mint a Sportcsarnok
tulajdonosával. A bérleti szerződés alapján Budakalász Város Önkormányzata
vállalja a határozat mellékletét képező, megismert bérleti szerződésben
rögzített valamennyi kötelmet. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
Sportcsarnok bérbevételének költségvetési fedezetének alakulását a
költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell, Budakalász Város
Önkormányzata 2012. évi átmeneti költségvetéséről szóló rendeletben tervezni
kell. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megismert formában történő aláírására. 

Határidő:  azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette
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Melléklet csatolva!
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BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Kaláz Kft.
székhelye: Budakalász, Szentendrei út 24., 2011

adószáma: 10566460-2-13

bankszámlaszáma: 12001008-00263922-00100007

képviseli: Udvarhelyi István ügyvezető

 a továbbiakban: Bérbeadó, valamint

Budakalász Város Önkormányzata
székhelye: Budakalász, Petőfi tér 1.

adószáma:

KSH száma:

törzsszáma:

képviseli: Rogán László polgármester

a továbbiakban: Bérbevevő

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

Előzmények:

A Kaláz Kft. kizárólagos tulajdonát képezi a Budakalász, Omszk Parkban 1861/21 hrsz. alatt felvett,

Sportcsarnok funkciójú létesítmény, amelyet létesítésétől kezdődően a gazdasági társaság

bérleményként hasznosított. Budakalász Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő

oktatási, nevelési intézmények, valamint a városban működő civil sportszervezetek sportolási

igényeinek biztosítására már korábban is bérlőként használta, és jelenleg is használja a létesítményt.

A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés egyik célja annak biztosítása, hogy a Bérbevevő részt vegyen

a KMOP 3.3.3-11 kódjelű pályázaton. A felek ismerik a pályázat által támasztott követelményeket és

kötelezettségeket. A felek, szem előtt tartják azt a körülményt is, hogy a gazdasági társaság jelenleg

legfontosabb bevételi forrása a Sportcsarnok. Figyelemmel egymás gazdasági érdekeire, a Bérbeadó

és a Bérbevevő az alábbi bérleti szerződés megkötését határozzák el.   

I. A szerződés tárgya:
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I/1 Bérbeadó üzemeltetési és teljes körű használati, hasznosítási céllal bérbe adja Bérbevevőnek a

budakalászi 1861/21 hrsz.-ú, Sportcsarnok megnevezésű – a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező -

ingatlan (a továbbiakban: bérlemény) teljes területét. A tulajdonos szavatol azért, hogy a bérleményen

harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a bérbevevőt a bérlemény szerződésszerű

használatában és hasznosításában akadályozná. Abban az esetben, ha a Bérbevevő a bérleti

szerződés időtartama alatt más harmadik személyen vagy szervezeten keresztül üzemelteti, vagyis

hasznosítja a bérleményt, úgy az Önkormányzat és a később bevont harmadik fél vonatkozásában a

jelen szerződésben előírt kötelezettségeket maradéktalanul érvényesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy az

Önkormányzat által az üzemeltetésbe utóbb bevont harmadik fél valamennyi olyan kötelezettséget és

terhet viselni tartozik, amelyet a jelen szerződés a Bérbevevőre megállapít.

I/2 A Bérbeadó 2011. évben elvégezte a bérleményben lévő vagyontárgyak tételes leltározását, amely

a jelen szerződés mellékletét képezi. A bérleményben lévő, felleltározott vagyonelemek a bérlemény

részei, vagyis azok a bérleti szerződés részét képezik (1. sz. melléklet).

I/3 A szerződés hatályba lépése: A szerződés 2012. január 1. napjával lép hatályba. A bérlemény

átvétele átadás-átvételi eljárás keretében, a műszaki állapot egyidejű rögzítésével, jegyzőkönyv szerint,

leltár alapján történik. A szerződés határozott időre, tíz évre szól azzal, hogy a szerződés futamideje

opcionálisan, az Önkormányzat egyoldalú szándéknyilatkozatával, változatlan feltételekkel további

kétszer öt év határozott időtartammal meghosszabbítható. A felek kijelentik, hogy a megjelölt 10

éves határozott időtartam lefedi a KMOP 3.3.3-11 kódjelű pályázatban vállalandó fenntartási időszakot.

Abban az esetben, ha a fenntartási időszak a 10 év határozott időtartamot meghaladja, a Bérbevevő

vállalja a szerződés opcionális meghosszabbítását a szükséges időtartamig. A felek kijelentik, hogy a

rendes felmondás jogával nem élnek.

III. A Bérbevevő jogai és kötelezettségei:

III/1 A bérleti szerződés hatályba lépésével az Önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy
bérleti díj megfizetése ellenében a bérleményt korlátozás nélkül használhatja, hasznosíthatja.
Bérbevevőt terheli ugyanakkor a bérlemény működtetésével összefüggő bérleti díj-, valamint
közüzemi költségek megfizetése. A Bérbevevőnek minden költségvetési évben költségvetési
rendeletében biztosítania kell a bérleti szerződés teljesítésével együtt járó kiadások fedezetét.
A Bérbeadó ennek tervezhetősége érdekében tájékoztató adatként közli az elmúlt 3 gazdasági
évben a bérlemény működtetése kapcsán felmerült közüzemi díjak összegét. 
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III/2. A Bérbevevő a birtokba lépés napjától köteles viselni a bérlemény valamennyi költségét, beleértve

valamennyi közmű díját, a bérleti díjat, önkormányzati üzemeltetés esetén a létesítmény

management-díját, valamennyi javítás, karbantartás díját. A felek kifejezetten úgy állapodnak meg,

hogy a szerződés időtartama alatt a bérbevevőt terheli a mindennapi használat során felmerülő

valamennyi javítási, karbantartási költség, mindennemű közteher, valamint az egyébként a tulajdonos

érdekkörébe eső és a tulajdonost terhelő, az épület állagát érintő valamennyi felújítás, javítás és

karbantartás is. A Bérbevevő az épület berendezéseire és tartozékaira vagyonbiztosítást köt. A

Bérbevevő jogosult az intézményt felújítani, ahhoz állami, vagy EU-s forrást, illetve magántőkét igénybe

venni, és a beruházást sajátjaként aktiválni. Az elvégzett beruházásból, felújításból, javításból eredő

bármely növekmény (például: közüzemi díjak csökkenése, magasabb hasznosítási díj

alkalmazhatósága harmadik féllel szemben) a Bérbevevőt illeti, vagyis a Bérbeadó ezen okból bérleti

díj növelést nem követelhet.

III/3. A Bérbevevő a létesítményt és annak eszközeit köteles rendeltetésszerűen használni,
megóvni és tisztán tartani. A Bérbevevő a létesítményben minden olyan tevékenység
végzésére jogosult, amely a létesítmény állagát nem rombolja, károsítja. Ennek során joga van
a bérlemény belső és külső átalakításához, funkciója részben, vagy egészben történő
megváltoztatásához, ha olyan tevékenységet kíván végezni a bérleményben, amelyhez az
átalakítás, vagy a funkcióváltás szükséges. Minden módosítás azonban a Bérbevevő költsége,
annak megtérítését nem követelheti a bérbeadótól, és a bérleti szerződés lejártakor, ha a
Bérbeadó erre írásban felhívja, az eredeti állapotot saját költségén köteles helyreállítani, ezért
ellentételezésre nem jogosult. Nem áll fenn az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
bérbevevői kötelezettség olyan esetben, ha az átalakítás a létesítmény gazdaságosabb
működtetésével összefüggő beruházásként (pl. a létesítmény energetikai fejlesztése) valósult
meg. A Bérbevevő kijelenti, hogy a fentiekre is figyelemmel az ingatlan területén alapvetően
sportcélú üzemeltetési tevékenységet, illetve sportrendezvényeket kíván rendezni, ugyanakkor
jogosult az ingatlan rentábilis hasznosításának érdekében a tulajdonos érdekeit nem károsító
rendezvények, események szervezésére. 

III/4. A Bérbevevő köteles és jogosult:

 az ingatlan rendeltetésszerű használatra való alkalmasság fenntartására és biztosítására,

 gondoskodni az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb

hatósági előírások betartásáról, valamint az ezek megszegéséből eredő – jogszabályban előírt

károk megfizetéséről,

 a multifunkciós ingatlan nyitvatartási idejéről helyben szokásos tájékoztatás útján tájékoztatni a

lakosságot, továbbá köteles a nyitvatartási időt, valamint a szolgáltatási díjtételeket a

létesítmények bejáratánál elhelyezni, naponta nyitva tartani és üzemeltetni az épületet.

 a közüzemi díjakat megtéríteni.
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 az ingatlan egészének, valamint az azon található felépítményeknek a karbantartását,

állagmegóvását folyamatosan, a jó gazda módjára ellátni.

 az ingatlanban, valamint az azon található felépítményekben bekövetkezett bármilyen

károsodás – a szerződés időtartama alatt a vis maior esetekben is – a Bérbevevő felelősségi

körébe tartozik.

III/5. Megtérítési igény nélkül a Bérbevevő jogosult a multifunkciós létesítmény területén egyéb, saját

költségkerete terhére történő beruházás megvalósítására is. A Bérbevevő jogosult az általa elvégzett

beruházásokat a saját könyveiben szerepeltetni, és saját eszközként aktiválni. a Bérbevevő által

elvégzett felújítások, beruházások aktivált értékét a Bérbevevő térítésmentesen adja át a Bérbeadónak

a létesítmény visszaszolgáltatásakor. A szerződés időtartama alatt a Bérbevevő köteles és jogosult az

ingatlanokat érintő tulajdonosi jogokat gyakorolni,

IV. A Bérbeadót megillető díj mértéke
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadás a korábban kialakult piaci bérleti díjak

alapján 2.255.350 Ft + áfa/ hó, amely díjat üzemeltető a tulajdonos által benyújtott számla lapján, a

számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással köteles megfizetni. A bérleti díj minden

évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelő összeggel emelkedik. A

bérlemény közüzemi díjait a Bérbeadó előlegezi és a Bérbevevő – számla és havi elszámolás alapján -

viseli.

A Tulajdonos (Bérbeadó) jogai és kötelezettségei:
V/1 Tulajdonos jogosult – a szerződés tartalmával összefüggésben – az ingatlan, valamint az azon

található felépítmények üzemeltetését, állapotát, a beruházások, munkálatok kivitelezését ellenőrizni,

és észrevételeit, kifogásait írásban megtenni.

V/2 A Tulajdonos köteles a szerződés tárgyát képező ingatlant birtokba adni a Bérbevevő részére. A

Tulajdonos köteles az ellenőrzési jogosultság és a hozzájárulási kötelezettség gyakorlása során csak a

szükséges legkisebb mértékben zavarni a Bérbevevőt jogainak és kötelezettségeinek ellátásában.

VI. A Feleknek a KMOP 3.3.3-11 kódjelű pályázaton történő sikeres részvételét megalapozó
vállalásai:

VI/1 A Felek tudatában vannak annak, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 33-34. § foglaltak szerint a

kapott támogatás ellenében biztosíték-nyújtási kötelezettség áll fenn a támogatás visszavonása, a
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támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás

visszafizetésének biztosítékaként.

VI/2 Budakalász Város Önkormányzata, mint Bérbevevő, mint kedvezményezett nyilatkozik arról, és

kötelezettséget vállal arra, hogy:

- a projekt meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást

visszafizeti,

·- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 122/A. § (1) és (2)

bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll,

-·Nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt

céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

·- a projekt részbeli vagy egészbeli meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén

– a

támogatást a közreműködő szervezet vagy az NFÜ döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott

jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul

veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege az adott projektre vonatkozóan a

kedvezményezett részére megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámítódik, ennek

hiányában a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonják.

- A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a projekt fenntartási jelentése elfogadásáig csak

az NFÜ előzetes egyedi engedélyével és az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott

feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.

VI/3 A Bérbeadó, mint Tulajdonos visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a
KMOP 3.3.3-11 kódjelű pályázat Budakalász Város Önkormányzata általi benyújtásához,
annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá arról is, hogy az ingatlan a  kötelező
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll

VII. A szerződés megszűnése, egyéb rendelkezések:

VII/1 Tulajdonos jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a

Tulajdonosnak a Bérbevevő felé a jelen szerződésben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek

elmulasztása vagy megszegése miatt írásban tett figyelmeztetése – az abban előírt határidőig –

eredménytelen marad (rendkívüli felmondás).

VII/2 A Bérbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés bármely okból történő

megszűnése esetén a szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül az ingatlant, valamint az
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azon található felépítményeket rendeltetésszerű használatra alkalmas, az eltelt időhöz igazodó

állapotban, leltár szerint a Tulajdonosnak visszaszolgáltatja. A szerződés megszűnéséből eredő

valamennyi kötelezettségéért a Bérbevevő felelős.

VII/3A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései irányadóak. Abban
az esetben, ha a KMOP 3.3.3-11 kódjelű pályázat hiánypótlása szükségessé teszi, a felek a
jelen szerződés hiánypótlási felhívással érintett szakaszait újratárgyalják. 
VII/4 A jelen, 6 számozott oldalból álló szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint

szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Budakalász, 2011. augusztus 29.

Rogán László polgármester      Udvarhelyi István ügyvezető
Budakalász Város Önkormányzata     Kaláz Kft.
Bérbevevő        Bérbeadó


