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nÉnlnrt szpnzŐoÉs

amely léhejött egyrészről Pomáz Város Önkormányzata (székhelye: 2013 Pomáz' Kossuth L. u.23-25.'
képviseletében eljár: Vicsi László polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó)

másrészről Pomázi EgervárÍ-Halmai F'ocisuli Sport Egyesiilet, (székhelye: 2Ol3 Pomáz, Fáy András u. 46.,
képviseletében eljár: Halmai Gábor elnök)' mint bértő (továbbiakban: bérlő) között alulírott napon és helyen,
az alábbi feltételek szerint:

I.
Ár,rar,ÁNos RENDELKEzÉSEK

I Aszerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi Pomáz 311 hrsz_ú 10033 m2
nagyságú, Pomáz 3l2 hrsz-ú 7554 rn2 nagyságú és Pomáz 304t2 trsz-ú 1443 Ín2 nagyságú
te'rmészetben,2073 Pomáz, Sport u. 10 sz. alatt lévő jelen szerződéssel bérbeadott felépítményes
labdarugó pálya rendeltetésű ingatlanok. (továbbiakban: bérlemény)

A szerződő felek megállapodnak.abban, hogy a bérbeadó Pomáz Város Önkormányzat Képviseló-
testiiletének 1l5/2012.(vII.l0')sz.Ök. hatfuoiata alapján labdarugó pálya miiködtetéséie bérbe adja, a
bérlő e célra bérbe veszi jelen bérleti szerződés I. fejezet l. pontjában meghatározott bérleményt 2b12.
szeptember 05. napjától 2022. szeptember 05. napjáig l0 (íz) rnptá/. évre szóló hatarozott
időtartamra.

2.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az L fejezet 2. pontjában megltatározott 10 (tíz) napuári
év időtartam letelte után a bérlőt 5 (öt) éwe szóló előbérleti jog illeti meg - a jelen szerződésben
foglaltakkal azonos f€ltételekkel _ abban az esetben, amennyiben a2022. szeptemier 05.-i időpontot
megelilzií 30 naptári napon belül írásban anól nyilatkozik, hogy az e|őbérleti jogával kíván élni. Nem
nllik meg, illetve nem gyakorolható az élőbérletijog abban az esetben, ha a bérleti jogviszony a
bérlőnek felróható okból szűnik meg.

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő a bérleményt a bérleti jog fennállása alatt évente
legalább 20 naptÍn nap időtartamban ingyenesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja sporttal
(kÍilönösen iskolai-, diák- és szabadidősporttal) kapcsolatos események lebonyolításara Pomáz Város
onkormányzata sporttal kapcsolatos közfeladatai illátí'u, így ktilönösen az önkormányzati iskolai
testnevelési és sporttevékenység gyakorlásának megteremtése, a sporuági és iskolai területi
versenyrendszerek kialakítiísa és az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítrísa, kiilönös tekintettel
a családok, a hátrányos l'relyzetÍÍ társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok sportjára, továbbá
közösségi célú események lebonyolítása céljábó7' Pomáz Város Önkorményzata jogosult a fentiek
szerint rendelkezésére álló időtartamban a bérleményen kutturális, művészeti, sportcélú, illetve egyéb
hasonló rendezvényeket megrendezri, mely rendezvényekből szÁrmazó bevételek az bérbeadót illetik
meg.

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amerrnyiben a bérbeadó jelen szerződés I. fejezet. 4.
pontjában meghatározottak alapján venné igénybe a bérleményt' akkor annak feltételeit - idöpbntját' a
használat módját, a használat során keletkező közműköltségek elszámolását, a pályafelügyelet és az
esetleges helyreáliítísi költségek fedezését - ktilön írásos megállapodásban rögzítik. Étareíbuna bérlő
kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbeadó rendelkezésére álló szabad időpontokról a bérbeadót
legalább 6 havonta írásban tÁjékoztatja, továbbá a bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a
tájékozaó alapján legkésőbb az igénybevétel napját megelőző 30 naptári nappal elöbb írásban értesíti a
bérlőt.

6. Aszerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérbevett területen a bérlő építési munkátlszárólaga
bérbeadó továbbá - amennyiben jogszabáIy előírja - ktilön hatósági engedély birtokában alapján
végezbet.

A bérlő kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés I. fejezet 2. pontjában meghatározott
tevékenységéhez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket beszerzi, illetve a sporttelep
épületének a tevékenység gyakorlásához ' szükséges felújítasát, berendezését, felszerelését saját
költségén ebégzi, úgy hogy az annak funkcióját ne változtassa meg' Abban az esetben amennfben
tevékenységének gyakorlásához a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a mriködési
engedélyt nem tudja megszerezni, abban az esetben a helység felújíuásával, berendezésével,
felszerelésével kapcsolatban felmerült költségeit egyedül viseli. E üírgyban polgríri jogi igénnyel nem
léphet fel a bérbeadóval szemben. A bérlő köteles figyelembe venni a tulajdonos észrevételeit a
helység felujítasával, berendezésével, felszerelésével kapcsolatban.

7

1

,)
&P D-

L{_r



I

il.
A BÉRLETI nÍ.l És rcyÉn xÖr,rsÉcnr

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő köteles minden hónap 15' napjáig jelen szerződés
tárgyátképező bérlemény haszrrálataért előre havi Nettó 42.000 ..Ft, azaznegyventáttoezer forint bérleti
díjatPomáz Város Önkormányzata fizetési számlájára cimezve á nenztgyi Csoport által kibocsátott
számla alapján annak K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403057-50485456_5'4s100í bankszá mlaszámára
átutalva a bérbeadó részére megfizetni. _ 

' ----'

A szerződő felek rögzítik, hogy a fenti bérleti díjat a bérbeadó 7/2o02.(I|I.2l.) számú, többször
módosított önkormányzati rendeletének 38' $. (2). bek. alapján a Magyar Nennzeti nan< evesjelentésén alapuló, a Központi Statisztikai uivatal álta| köziitetr infláciős rata ngveiembwételével
minden év januárjában módosíthatja.

A sznnÍJdő felek megállapo&rak abbar-r" ho.s-v ha a Mr!ő ielen sz'erz-őrléshő! adÁr|ó hé.'lcti áíi ffzpt{oi
kötelezettsegének hatlriáoben neÍn tesz eregeirigy a ptrc száni;chá;;-iiet"'r.tJ"r'' 

'.ffi;iköteles fizetri'

A sznuődő felek megallapodnak abbaÍL hogy a bérlemény és az azon lévő felépítmény fenntartásával,
karbanüartásával és üzemeltetésével kapcsóiatos költségei<et és terheket a bérlő viseli'

ilr.
ALBÉRLETBEADÁs

A szerződő fetek megállapodnak abban, hogy a bérlő jelen bérleti szerződés tárgyát képező
bérleményt harmadik személy részére albérletbe nem adiatja a bérbeadó előzetes- és írásbeli
hozzájárulása nélktil.

A BÉRLETI Jocvlszonv rvr#szuxÉsn, MEGSZÜNTETÉ.E

A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést rendes felmondással nem jogosultak
megsziintetni

A szerződő felek megállapodnak abban,_hogyjelen bérleti szerződés megszűnik, ha valamelyik fél a
rendkívüli felmondás jogával él. A rendkívüli felmondás jogával bármelyik szerződő fél abban az
esetben élhet, ha a másik fél a jelen bérleti szerzoaésult eredő ktitelezettségeit, vagy jelen
jogviszonyra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit súlyosan, vagy ismételt - és lelaúbb í @yolc)naptári napos tiirelmi idót biztosító - felszólítas ellenére is *"g.'"gi.

A..::tr9Í_f"lek súlyos szerződésszegésnek minősítik kiilönösen, de nem kizarólagosan, ha a bérlő
a bérleti díjfizetési kötelezettségének írásbeli _ legalább 8 (nyolc) naptári napos rrat7riooí biztosító _
írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, a bérleményt-nem rend"ltetésszeníen l, n"'n
labdarugópálya működtelésére használja, oda a bérbeadó 

"ng"áély" 
nélkiil más személyt befogad, az

ingatlant a bérbeadó beleegyezése nélkiil albérletbe adja, u ue'teti jogot a bérbeadóiozrájÁíá';
nélktil másra átruházza, továbbá a bérbevett területen engedély ner[riri vagy engedélytői eltérii
építési munkát végez.

A szerződő felek megállapogs abban, hogy a szerződésben kikotött 2022. szeptember 05._i
határidő bekövetkeáével ésa I. 3. pontban megaaúarozott nyilatkozat hiányával a bérleti jogviszony
megszűnik. Amennyiben a bérlő szerződés I. fejezet 3' pontjában meghaiározott módon ejoiertetljogával_nem kíván élni, akkor elhelyezési igény nélktií köieles a béielt területet a bérbeadónal
visszaadni.

2.
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3.
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AZ IN GATLoil"o, 
"*Ár,.q,ra1' A bérlő a bérlemény labdarugópálya céljára jogosult használni és hasznosítani. A bérlő felel a

rendeltetésellenes használatból eredó valamennyi kárért.

I

2.

3.

q
2 t8L



vI.
EGYÉB RENDELKEzÉsnx

A szerződő felck megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérlő előzetes értesítését követően
jogosult a bérelt terület állapotvizsgálat céljából bármikor megtekinteni és bejámi. A bérlő a bejárás
folyamatos biztosításárajelen bérIeti szerződéssel is kötelezettséget vállal.

A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen bérleti jogviszony tárgyátképezt5 bérelt terület
állagát'legalább az átvételkori állapotnak megfelelően _ ide nem értve a rendeltetésszeríihasználal,
üzemeltetés és karbantartás melletti állagromlást - megőrzi, a bérleti jogviszony megszűnése, vagy
megszüntetése esetén a bérleményt tisztán rendeltetésszerii használatra alkalmasan bocsátja vissza a
bérbeadó birtokába.

I

2.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen bérleti szerződést csak közös megegyezéssel és
csak írásban jogosuitak mó<iositani.

A szerződő felek rögzítik, hogy je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
rendelkezései az irányadóak'

5. Aszerződő felek megállapodnak abban, hogyjelenjogviszonyból eredő vitás kérdéseiket elsősorban
békés úton próbálják rendemi. Amerrnyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy jelen
jogviszonyból eredő esetlegesjogvitáik elbírálása végett kölcsönösen alávetik magukat a Szerrtendrei
Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Eá követően a szerzbdő felekjelen három (3) oldalból álló bérleti szerződést elolvasás és megértés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt öt (5) eredeti, egymással megegyező példányban j
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Kelt Pomázon,2012.
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Pomáz Város

képviseli: Vicsi László,
bérbeadó

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Pénzügyi ell1njegyző:

Balogné Berend Gabriella Viktória
pénzügyi csoportvezető
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