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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az OWC Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbítására 
 
 

Tisztelt Bizottság! 

 

Az OWC Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) a Budakalász, OMSZK parkban található nyilvános 

WC üzemeltetési szerződésének a meghosszabbítását kérte.  

Javasoljuk az üzemeltetési szerződés a 2022.-es idényre történő meghosszabbítását az alábbi 

üzemeltetési feltételekkel. 

Nyitvatartási idő: 

2022. április 1-től október 31-ig hétköznapokon 10.00 és 20.00 óra között, hétvégén és 

ünnepnapokon 8.00 és 20.00 óra között, vagy az időjárási viszonyoknak megfelelően 

naplementéig. 

Üzemeltető vállalja, hogy a WC takarítást igény szerint elvégzi, biztosítja a WC használatához 

a WC papírt, folyékony szappant és papír kéztörlőt. 

A helyiséggel kapcsolatos valamennyi közüzemi fogyasztás ellenértékének megfizetése 

Tulajdonost terheli. 

Javasoljuk, hogy a WC üzemeltetési díja 2022. április 1. és október 31. közötti időszakban 

100.000 Ft + ÁFA / hó összeg legyen. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az 
OWC Kft. üzemeltetési szerződését meghosszabbítja. Az üzemeltetési jogviszony 2022.-es 
idényre jön létre. 
 A WC üzemeltetési díj nagyságát az alábbiak szerint állapítja meg: 

➢ a nyilvános WC üzemeltetését az Üzemeltető minden naptári év április 1. és október 
31. közötti időszakában 100.000 Ft / hó + ÁFA, összegért vállalja a szerződésben 
meghatározott feltételekkel, amelyet a Tulajdonos kompenzálással (beszámítással) 
térít meg Üzemeltető részére. 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a 
polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 

 
Budakalász, 2022. március 9. 

    Kóder György 
   bizottság elnöke 



 
Ikt.szám: 1/                 /2022 

 
 

A 2019. május 15. napjától hatályos, 1095/1/2019. számú 
BÉRLETI SZERZŐDÉS 
3. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószáma: 
15730961- 2-13), mint bérbeadó képviseletében: Dr. Göbl Richárd polgármester, a továbbiakban: 
Bérbeadó, másrészről OWC Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Omszk park 1861/21.; cégjegyzékszám: 13 
09 141626, adószám: 12904475-2-13, képviseli: Kersák Péter Krisztián ügyvezető), mint bérlő, a 
továbbiakban Bérlő, együttesen Szerződő felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi 
tartalommal: 
 
A Szerződő felek a közöttük létrejött, 2019. május 15. napjától hatályos bérleti szerződést egyező 
akarattal az alábbiak szerint módosítják: 
 
I. Szerződő felek a bérleti szerződés 1. pontját az alábbi, új bekezdéssel egészítik ki: 

Szerződő Felek megállapodnak az OMSZK parkban található nyilvános WC kulcsos rendszerben 
történő üzemeltetéséről az alábbi feltételekkel: 

Bérlő vállalja, hogy a WC használatát kulcsos rendszerben biztosítja. A kulcs a wakeboard pálya 
kijelölt helyén átvehető nyitvatartási időben, mely információ a WC bejáratánál kifüggesztésre 
kerül.   
Nyitvatartási idő: 
2022. április 1-től október 31-ig hétköznapokon 10.00 és 20.00 óra között, hétvégén és 
ünnepnapokon 8.00 és 20.00 óra között, vagy az időjárási viszonyoknak megfelelően 
naplementéig. 
Bérlő vállalja, hogy a takarításokat igény szerint elvégzi, biztosítja a WC használatához a WC 
papírt, a folyékony szappant és a papír kéztörlőt. 
A helyiséggel kapcsolatos valamennyi közüzemi fogyasztás ellenértékének megfizetése 
bérbeadót terheli. 

II. Felek a bérleti szerződés 4. pontját az alábbi, új bekezdéssel egészítik ki: 
A WC üzemeltetését bérlő 2022. április 1. és október 31. közötti időszakban 100.000 Ft + ÁFA / hó 
összegért vállalja, mely összeget bérbeadó kompenzálással téríti meg. 

A módosítás visszavonásig érvényes. 
 
Jelen szerződésmódosítás a 2019. május 15. napjától hatályos, a 1095/2019. számú bérleti szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi és annak egyéb pontjait nem érint. 
 
Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Budakalász, 2022. április  
 
 

Bérbeadó részéről:  Bérlő részéről: 
 
 
 
 

  

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 

Budakalász Város Önkormányzata 

 Kersák Péter Krisztián 
ügyvezető 
OWC Kft. 

 


