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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
  

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy:  Javaslat a Budakalász Kézilabda Zrt. kérelmére, Sportcsarnok bérleti díj 

csökkentési kérelem elbírálására 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat, a Kaláz Kft. és a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. 
között 2012. október 24. napján határozott idejű, 2012. november 1. napjától 2029. október 
30. napjáig terjedő bérleti szerződés létesült. 
 
2020. április 4. napján a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. beolvadás útján egyesült a 
Budakalász Kézilabda Zrt-vel (2011 Budakalász, Omszk park 1.; adószám: 25585755-2-13), 
amely beolvadás eredményeként a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. általános 
jogutódja a Budakalász Kézilabda Zrt. lett. A Bérlő jogutódlása miatt a bérleti szerződés 
módosításra került. 

 
Veszélyhelyzet idején biztosított jogkörben 88/2020.(XI.25.) számú polgármesteri határozattal 
tulajdonosi hozzájárulást kapott a Budakalász Kézilabda Zrt. a Sportcsarnokon végrehajtandó 
beruházásokra, összesen bruttó 311.233.946 Ft keretösszegben. 
 
Veszélyhelyzet idején biztosított jogkörben 1/2021.(I.15.) számú polgármesteri határozattal a 
beruházás I. ütemére tekintettel, a szerződés szerinti bruttó 1.000.000 Ft/hó bérleti díj 50 %-
os mérséklésre került 6 havi, 2020. november 1. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő 
időszakra. Továbbá szerződés szerinti bruttó 1.000.000 Ft/hó bérleti díj 25 %-os mérséklésre 
került 2020. november 4-től a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig. 
 
Zalaváry Roland, a Budakalász Kézilabda Zrt. vezérigazgatója 2022. január 6-án kelt és január 
17-én pontosított kérelmében tájékoztatott arról, hogy a Sportcsarnokban a Magyar Kézilabda 
Szövetség által jóváhagyott beruházások (csarnoktető bádogozás, szigetelés, csarnok előtér 
részen vizesblokk felújítás, jacuzzi, pihenő rehabilitációs helyiség kialakítása) 2020.-2021. 
évadban elkészültek.  
 
Kérelme szerint újabb beruházásokat terveznek 174.797.454 Ft értékben 2022.01.01.-
2022.06.30. közötti időszakban, melyek az alábbiak: 

- öltöző és folyosók vizesblokkos területének felújítása, akadálymentes 
mosdóval 

- konditerem és öltözőinek felújítása 
A 2022-ben megvalósuló beruházások tekintetében kéri a bérleti díj 50 %-os csökkentését. 

 
2022. február 9-én bejárást tartottunk, melyen megtekintettük a felújításra szoruló öltözőket és 
folyosót. 2022. február 11-én beérkezett műszaki tartalom és árajánlatok alapján ezen öltözők 
és folyosó felújítási költsége: 

nettó anyag  nettó munkadíj nettó összesen bruttó összesen 
28.445.255 Ft  19.170.811 Ft  47.616.065 Ft  60.472.403 Ft. 
 

A bérleti szerződés 4.2.6 pontja értelmében: „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 döntésben rendelkeznie kell. A bérleti díj csökkentésének mértéke 
legalább az érvényes bérleti díj 30%-a és legfeljebb az érvényes bérleti 50 %-a.” 
 
Javaslom az öltözők és folyosó bruttó 60 millió forintos felújítására tekintettel 40%-os bérleti 
díj kedvezmény érvényesítését 3 hónapra 2022. március 1-től 2022. május 31-ig. 



 

 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 
 
Melléklet: Bérleti szerződés 3. sz. módosítása 
 
A Budakalász Kézilabda Zrt. vezérigazgatója az energiahordozók jelentős áremelkedése miatt 
a létesítmény üzemeltetésében beállt komoly nehézségek miatt kérte, hogy a bérleti díjból 
veszélyhelyzeti 25%-os csökkentésen és a beruházás miatti 50%-os csökkentésen felül az 
elkövetkező fél évben további 25%-os kedvezményt biztosítson az Önkormányzat. Ezen 
bérleti díj mentes időszak alatt az üzemeltetési díjtételek átszervezésére időt nyernének és 
ezáltal tudnák a magas szintű üzemeltetést feltételeit biztosítani. Ezen kívül 6 havi 
részletfizetési kedvezményt kért 2 db számla kifizetésére vonatkozóan. 
 
Ezen két utóbbi kérelemről a Kaláz kft. dönt a bérleti szerződés rendelkezése szerint. 

 
 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Omszk parkban lévő 
Sportcsarnok üzemeltetésére - a Budakalász Város Önkormányzat, a Kaláz Kft. valamint a 
Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. között 2012. október 24. napján - kötött bérleti 
szerződés 4.2.6 pontjára tekintettel - a bérleti szerződésben rögzített feltételeknek 
megfelelően átalakítás, felújítás kompenzációja címen - a bérleti szerződésben rögzített bruttó 
1.000.000 Ft/hó bérleti díj összegének 40%-kal történő mérsékléséhez 3 havi, 2022. március 
1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakra, bruttó 400.000 Ft/hó bérleti díj 
elengedéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződés 3. számú módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2022. február 16. 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 
 
 



Bérleti szerződés 3. sz. módosítása 

 

amely létrejött egyrészről  

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. képviselő: Dr. Göbl Richárd 

polgármester), úgy is mint a Kaláz Kft. tulajdonosa, valamint a 

Kaláz Kft. (Cg.: 13-9-09-063522, székhely 2011 Budakalász, Szentendrei út 24., képviseli: Simon 

Péter ügyvezető), a továbbiakban Bérbeadó, 

másrészről a  

Budakalász Kézilabda Zrt. (Cg.: 13 10 041609; székhely: 2011 Budakalász, Omszk park 1., 

adószám: 25585755-2-13, képviselő: Zalaváry Roland vezérigazgató), a továbbiakban: Bérlő között 

az alábbiak szerint: 

1./ A Szerződő felek rögzítik, hogy Budakalász Város Önkormányzata, a Kaláz Kft. és a Budakalász 
Kézilabda Zrt között létrejött 2029. október 30. napjáig érvényes szerződés, mely a Budakalászi 
Sportcsarnok működtetésére, fejlesztésére, üzemeltetésére és őrzésére jött létre (továbbiakban: 
Bérleti szerződés) az alábbiak szerint kerül módosításra. 
 
2./ A Bérleti szerződés 4.2.6 pontja értelmében: „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 
döntésben rendelkeznie kell. A bérleti díj csökkentésének mértéke legalább az érvényes bérleti díj 
30%-a és legfeljebb az érvényes bérleti díj 50 %-a.” 
A Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az öltözők és folyosó bruttó 60 millió forintos felújítására 

tekintettel Bérlő 40%-os, azaz 400.000 Ft/hó bérleti díj kedvezményt kap 3 hónapra: 2022. 

március 1-től 2022. május 31-ig. 

 

3./ Felek kijelentik, hogy a 2012. október 24. napján kelt Bérleti szerződés, jelen 

szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

4./ Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

Budakalász, 2022. február 

 

…………………………  ………………………… ………………………… 

Budakalász Város Önkormányzata Kaláz Kft.   Budakalász Kézilabda Zrt. 

Dr. Göbl Richárd   Simon Péter   Zalaváry Roland 

polgármester    ügyvezető   vezérigazgató 

 
 


