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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült
jegyzőkönyvéből

Tárgy:  Javaslat a szerződéskötésre a „Luppa-fesztivál 2012” rendezvény
szervezőjével.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot.

400/2011.(XII.15.) Kt. határozat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti szerződést köt az
Oktedra Kft-vel (2000. Szentendre, Kalászi út 3., képviseli: Jardek Péter
ügyvezető). A bérlet tárgya a Budakalász külterület 0226/1 helyrajzi számon
nyilvántartott, 3,1738 ha nagyságú szántó megnevezésű ingatlanból 5000 m2
terület. A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 2012. május 1-től
október 30-ig tart. A Képviselő-testület a szerződés megkötése során az alábbi
feltételek kötelező érvényesítését rendeli el:

1. A bérlő a bérelt területen kizárólag az építési szabályoknak megfelelő
rendezvényteret és épületet állíthat fel, amely alkalmas arra, hogy a határozott
időre, 6 hónap időtartamra kötött bérleti szerződés lejártát követő egy héten
belül elbontható legyen.
2. A bérlő a bérelt területen köteles az építési, valamint a tevékenysége végzése
kapcsán hatáskörrel és illetékességgel rendelkező valamennyi szakhatóság
előírásait, rendelkezéseit betartani, a szükséges engedélyeket saját költségén
beszerezni.
3. A bérlő valamennyi általa elvégzett értéknövelő beruházást ingyenesen átad a
bérbeadó részére. Az értéknövelő beruházásokként kizárólag az alábbi
(szabályosan elvégzett) beruházások tekintendők: közművek telepítése. Az



értéknövelő beruházásokra az eredeti állapot visszaállítására irányuló
kötelezettség nem vonatkozik.
4. A bérlő köteles 330.000 Ft. havi bérleti díjat előre, egy összegben megfizetni
a szerződés aláírásával egyidejűleg.
5. A bérlő köteles a teljes bérleti időszakra vonatkozó bérleti díj összegével
(6*330.000 Ft.= 1.980.000 Ft) egyező mértékű kauciót a szerződés
megkötésével egyidejűleg a bérbeadónál elhelyezni. A felek a bérleti jogviszony
lezárását rögzítő jegyzőkönyvben megállapítják, hogy a terület eredeti állapotba
történő visszaállításához szükséges-e olyan további cselekmény, amelyet a
bérbevevő megtenni elmulasztott, avagy arra nem hajlandó. Ezen esetekben a
bérbeadó egyoldalú nyilatkozattal a bérlő által megfizetett kaució terhére az
eredeti állapot visszaállítását, vagy a terület rekultivációját elvégezteti, ennek
anyagi terheit a kaució összegébe beszámíthatja.
6. Abban az esetben, hogyha a bérlő olyan jellegű létesítményt kíván
megvalósítani, amely csak aránytalan költségek mellett, vagy hosszabb idő alatt
volna elbontható, avagy tartós használat céljából épülne, és ezzel a 6 hónapos
bérleti jogviszony időkeretén túlnyúlna, a Képviselő-testületnek a bérlő által
szakmailag előkészített indokok és tervek alapján előzetesen külön döntést kell
hoznia. 
A Képviselő-testület - a fent felsorolt kitételek érvényesítése mellett -
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
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