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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a Budakalászi Munkás Sportegyesület 746/10/2014. sz. szerződés 

módosítására  
 

Tisztelt Bizottság! 

 

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószáma: 15730961- 2-13), 

2014.március 31-én a 746/10/2014 számú használati jogot alapító szerződést kötött a Budakalászi 

Munkás Sportegyesülettel (székhely: 2011 Budakalász, Omszk park 2.; adószám: 19175780-1-13), az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a budakalászi 1861/19 helyrajzi számú szabadidő park 

megnevezésű 13 ha 7658 m2 nagyságú ingatlanon lévő 1176 m2 nagyságú műfüves pályára, és a hozzá 

tartozó épületekre, amely természetben Budakalász, Omszk park 2. szám alatt fekszik. 

 

A 36017/2 számú 2018. május 14-én kelt földhivatali bejegyző határozat alapján az 1861/19 helyrajzi 

számú 13 ha 7658 m2-es terület megosztásra került. A 746/10/2014 szerződést érintő 1861/19 helyrajzi 

számú terület új helyrajzi száma: 1861/24 és 1 ha 5509 m2 területű, melyből 1176 m2-t bérel a BMSE. 

 

A 2011 Budakalász, Omszk park 1861/24 hrsz-ú 20015097 számú felhasználási helyen lévő 

mérőhelyen napelemes rendszer, háztartási méretű kiserőmű kialakítására került sor. A BMSE 

kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, hogy a napelemes rendszer által megtermelt energia a BMSE 

részére továbbszámlázott villanyszámlájában jóváírásra kerüljön.  Az igénybejelentés alapján az ELMŰ 

ad-vesz mérőt szerelt fel a felhasználási helyen, melynek fogyasztás elszámolási számlája az 

önkormányzat részére kerül megküldésre.  

 

Javasoljuk, hogy a számlában megjelenő villamos energia visszatáplálás mennyisége a BMSE részére 

kerüljön elszámolásra, ami a tényleges fogyasztást mérő mellékmérő által mért továbbszámlázott 

fogyasztás mennyiségét csökkenti. 

 

Melléklet: Használati szerződés módosítás 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy a Budakalász Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 
képező Budakalász 1861/24 hrsz-ú, 2011 Budakalász, Omszk park 2.,  20015097 számú felhasználási 
helyen lévő mérőhelyen kialakított napelemes rendszer által termelt  villamos energia visszatáplálás 
mennyisége a BMSE részére kerüljön elszámolásra, ami a tényleges fogyasztást mérő mellékmérő által 
mért továbbszámlázott fogyasztás mennyiségét csökkenti. 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a 
polgármestert, a használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
Budakalász, 2022. május 13.  

Kóder György 
bizottság elnöke 



 
Ikt.szám: 1/                 /2022 

 
 

A 2023. augusztus 1. napjáig hatályos, 746/10/2014. számú 
HASZNÁLATI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., 
adószáma: 15730961- 2-13), mint használatba adó tulajdonos képviseletében: Dr. Göbl 
Richárd polgármester, a továbbiakban: Tulajdonos, másrészről a Budakalászi Munkás 
Sportegyesület (székhely: 2011 Budakalász, Omszk park 2.; adószám: 19175780-1-13, 
képviseli: Sárosi Tibor elnök), mint használó, a továbbiakban Használó, együttesen Szerződő 
felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 
 
A Szerződő felek a közöttük létrejött, 2023. augusztus 1. napjáig hatályos használati jogot 
alapító szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: 
 
I. A 2. pontot érintő változás: Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képezi a budakalászi 
1861/24 helyrajzi számú szabadidő park megnevezésű 1 ha 5509 m2 nagyságú ingatlan, amely 
természetben Budakalász, Omszk park 2. szám alatt fekszik.  
 
II. A Szerződő felek rögzítik, hogy a 2011 Budakalász, Omszk park 1861/24 hrsz-ú 
20015097 számú felhasználási helyen lévő mérőhelyen napelemes rendszer, háztartási méretű 
kiserőmű kialakítására került sor. A napelemes rendszer által megtermelt energia Használó 
részére továbbszámlázott villanyszámlájában történő jóváírásra kerül.  Az igénybejelentés 
alapján az ELMŰ ad-vesz mérőt szerel fel a felhasználási helyen, melynek fogyasztás 
elszámolási számlája a Tulajdonos részére kerül megküldésre. A számlában megjelenő 
villamos energia visszatáplálás mennyisége a Használó részére kerül elszámolásra, ami a 
tényleges fogyasztást mérő mellékmérő által mért továbbszámlázott fogyasztás mennyiségét 
csökkenti. 

 
 
Jelen szerződésmódosítás a 2023. augusztus 1. napjáig hatályos 746/10/2014. 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. május ………. 
 
 

Bérbeadó részéről:  Bérlő részéről: 
 
 
 
 

  

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 

Budakalász Város Önkormányzata 

 Sárosi Tibor 
elnök 

BMSE. 
 


