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BÉRLETI SZERZŐDÉS 
(a „Szerződés”) 

  
amely létrejött egyrészről a  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium  
székhelye: 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6.  képviseli: igazgató mint bérbeadó (a továbbiakban „Bérbeadó”) 
 és másrészről a   
Farkasvár Kulturális és Diáksport Egyesület 
székhelye: 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6.  
adószáma: 19374532-1-13 
nyilvántartási száma:  képviseli: elnök mint bérlő (a továbbiakban „Bérlő”)  
 – külön-külön mint „Fél”, együttesen mint „Felek” között –  
 között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
 I.  A Szerződés tárgya 
 
1. A jelen Szerződés útján a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig sporttevékenység végzése céljából megtekintett állapotban bérbe veszi a Szentendre, Rákóczi u. 6. sz. alatti ingatlanban (a továbbiakban: „Épület”) található, 420 m² alapterületű tornatermet (a „Bérlemény”), az 

V.2. pont szerinti napi időkeretben, az alábbi feltételek szerint. A Bérbeadó kijelenti, hogy az Épület a Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, és szavatolja, hogy 
a Bérlemény bérbeadására megfelelő és kizárólagos jogosultsággal rendelkezik. Az 
ingatlan30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képezi.  II. A bérlet időtartama 

 
1. A bérleti jogviszony kezdő napja a jelen szerződés megkötésének napja, utolsó napja a IV. 

pont szerinti fejlesztés üzembe helyezésének napjától számított 15 (tizenöt) év elteltének napja. 
 III. A bérleti díj  
 
1. Bérleti díj nincs, tekintettel arra, hogy Bérlő az iskola tanulóit foglalkoztatja sportcsoportjaiban 
 IV. A Bérlemény fejlesztése 
 
1. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 2011. július 1-jén életbe lépett 
módosításaival, illetve az ezekhez kapcsolódóan elfogadott, szintén 2011. július 1. napján hatályba lépett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.(VI.30.) számú kormányrendelettel bevezetett, a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény (a továbbiakban: „Támogatás”) 
felhasználásával sportcélú tárgyi eszköz beruházást kíván végrehajtani a Bérleményen (a 
továbbiakban együtt: a „Beruházás”), 25.000.000,- Ft beruházási értéken, mely műszaki és formázott: Betűtípus: 11 pt

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, 11 pt, Nem Félkövér
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számszaki teljesítésigazolással biztosított. A tervezett Beruházás műszaki tartalma az 
alábbi:  

  
  
 
  
  
 
 A Bérlő kijelenti és vállalja, hogy a Beruházáshoz szükséges Támogatás megszerzése és a 

Beruházás megvalósítása iránt saját költségén eljár, és a Beruházást saját költségén megvalósítja. Bérlő kijelenti, hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatban a 
Bérbeadóval szemben a jelen Szerződésben kifejezetten előírtakon kívül semmiféle 
megtérítésre, támogatásra illetve ellenértékre nem tart igényt. Felek 3 évben határozzák meg a felújítás elvégzésének határidejét, a jelen szerződés megkötésétől számítva. 
Amennyiben ezen határidőn belül nem történik meg a felújítás, úgy a jelen szerződést bármely fél azonnali felmondással egyoldalúan megszűntetheti. 

 
2. A Bérbeadó kijelenti, hogy a Beruházás megvalósításához hozzájárulását adja. Ennek 

keretében vállalja, hogy a Támogatás elnyerése és a Beruházás megvalósítása során a Bérlővel teljes mértékben együttműködik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Beruházás során 
létrejövő bármely olyan eszköz, amely a jelen szerződés tárgyát képező Bérlemény alkotórészét vagy tartozékát képezi, az Épület tulajdonosának kizárólagos tulajdonába kerül, 
mellyel kapcsolatban a Bérlő megtérítési, illetve elviteli igényt nem támaszthat. 

 3. A Bérlő vállalja, hogy a Beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 (tizenöt) évben a 
Beruházás révén üzembe helyezett létesítmény jelen szerződés szerinti sportcélú üzemeltetését fenntartja. 

 
4. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy a Támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Épület tulajdonosa kiadja az arra vonatkozó külön írásbeli nyilatkozatát, hogy hozzájárul 

ahhoz, hogy a Beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 éves időtartamra a Magyar 
Állam javára az Épület tekintetében az igénybe vett Támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. A Bérbeadó a tájékoztatást tudomásul veszi, és vállalja, hogy a fenti nyilatkozat 
kiadása érdekében az Épület tulajdonosa felé haladéktalanul eljár. 

 5. A Felek megállapodnak, hogy a Beruházáson túlmenően a Bérlő a Bérlemény tekintetében 
bármiféle átalakítást kizárólag a Bérbeadó előzetes írásos hozzájárulásával jogosult 
elvégezni.  V.  A Bérlemény hasznosítása 

 
1. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Bérleményt jogosult sporttevékenység céljára maga 

használni.   
2. 2. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó ingyenesen a Bérlő rendelkezésére 

bocsátja a Bérleményt minden hétköznap az oktatás-neveléssel kapcsolatos bérbeadói használaton kívüli időtartamban, oly módon, hogy évente legalább 10 (tíz) teljes nap 
időtartamban Bérbeadó hétköznapokon is kizárólagosan használja a bérleményt a Felek 
által előzetesen egyeztetettek szerint.  

 
 

Feladat 
Tető javítása 
Öltözők, mosdók felújítása 
Jelenlegi padló cseréje sportpadlóra  
Világítás korszerűsítése 

formázott: Betűtípus: 11 pt

formázott: Betűtípus: 11 pt
formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, 11 pt, Nem Félkövér

Formázott: felsorolás és számozás
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VI. A Bérbeadó kötelezettségei 
 
1. A Bérbeadó biztosítja és szavatolja a Bérleménynek a bérlet teljes időtartama alatti rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát a Bérlő részére. Bérbeadó szavatolja 

továbbá, hogy a Bérleményen harmadik személynek nincs és a bérlet teljes tartama alatt sem lesz olyan joga, amely a Bérlőnek az e Szerződésben biztosított jogosítványai gyakorlását 
és/vagy a Bérlemény szerződésszerű használatát bármilyen formában korlátozná vagy 
kizárná.   

2. Bérbeadó a bérlet teljes időtartama alatt saját költségén biztosítja a Bérlemény tekintetében a 
gondnoki teendők ellátását, a Bérlemény rendszeres takarítását, közművekkel (különösen: víz, villany, illetve gáz/fűtés) való folyamatos ellátottságát, illetve jelenlegi műszaki szintjének 
fenntartását és állagának megóvását. Bérbeadó saját költségén köteles továbbá gondoskodni 
az Épület és a Bérlemény rendszeres karbantartásáról, illetve az Épület és a Bérlemény központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról. 

 
3 A Bérbeadó a bérlet teljes tartama alatt köteles a Bérlő részére biztosítani a Bérlemény Épületen keresztüli megközelíthetőségét. 
 VII. A Bérlő kötelezettségei 
 
1. A Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésének megfelelően, szerződésszerűen használni és hasznosítani, a Bérbeadó mindenkori házirendjének betartása, illetve betartatása mellett. Az 

ezen kötelezettségei megszegéséből eredően az Épületben, illetve a Bérleményben 
bekövetkezett károkat a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérbeadó aktuális házirendje a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. A Bérbeadó vállalja, hogy mindenkori házirendjének 
módosulása esetén a hatályos házirend egy példányát a Bérlő részére haladéktalanul átadja. 

 2. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény mindenkori használata és hasznosítása a 
Bérbeadó által végzett oktatási feladatokat nem korlátozhatja. 

 3. A Bérlő tudomásul veszi és vállalja, hogy az V.2 pontban foglaltak keretein belül a Bérbeadó 
éves munkatervében rögzített, a Felek által előre leegyeztetett programokra és időpontokban 
a Bérlő köteles tűrni a Bérlemény Bérbeadó általi kizárólagos használatát. A Bérbeadó vállalja, hogy a következő naptári évre/tanévre vonatkozó, fentiek szerinti munkatervet 
minden év szeptember 15. napjáig a Bérlő rendelkezésére bocsátja, és a Bérlő arra vonatkozó esetleges kéréseit és észrevételeit a lehető legteljesebb mértékig figyelembe 
veszi, illetve a munkatervet annak megfelelően szükség szerint módosítja. A Bérbeadó 2012-
es évre vonatkozó munkaterve jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi, melyet a Bérlő a jelen Szerződés általa történő aláírásával elfogad és tudomásul vesz.  

VIII. Birtokbaadás  
1. Bérbeadó a Bérleményt a jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg adja birtokba a 

Bérlő részére.  
IX. A Szerződés megszűnése 
 
1. A jelen Szerződés megszűnik 
  - a II/1. pontban meghatározott határidő lejártával, vagy 
  - az arra jogosult általi rendkívüli felmondással, vagy 
 
 - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben.  
2. A Bérbeadó jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni, ha  
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- a Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésszerűen használja vagy rongálja, és ezen 
magatartásával a Bérbeadó vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül sem hagy fel. 

 3. A Bérlő jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni, ha  
 
 - a Bérbeadó megszegi a jelen Szerződés VI. pontjában foglalt bármely kötelezettségét, vagy  
 - egyéb olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely a bérleti jogviszony fenntartását 

ellehetetleníti vagy a bérlet célját veszélyezteti.  
4. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő a megszűnés napját 

követő 15 napon belül köteles a Bérleményt annak átvételkori állapotában Bérbeadó részére visszaadni, nem számítva a rendes elhasználódást és a természetes mértékű kopást, illetve 
a jelen Szerződés szerint megengedett beruházásokat és átalakításokat. A jelen Szerződés 
bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő – figyelemmel a jelen szerződés ingyenességére – sem költségtérítési igényt, sem egyéb téritési (kártérítési, kártalanítási, 
stb.) igényt, sem elhelyezési igényt nem támaszt Bérbeadóval szemben.  X. Egyéb rendelkezések 

 1.  Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban, a Felek egyetértésével érvényes. 
Ha az egyes szerződésbeli rendelkezések érvénytelenek, ez nem érinti a többi rendelkezés 
érvényességét.   

2. Bérbeadó kijelenti, hogy a jelen Szerződés hatálybalépéséhez a Szentendre Város 
Önkormányzat, mint az Épület tulajdonosának jóváhagyása szükséges.   

3. A jelen Szerződés a Felek általi aláírását követően, a Szentendre Város Önkormányzat fenti 
X/2. pontban foglaltak szerinti írásbeli jóváhagyásának megadását követően lép hatályba.  

 
4. Jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok előírásai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései megfelelően irányadók. 
  
Szerződő Felek e szerződést elolvasás és kölcsönösen egyező értelmezés után, képviselőik 
útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi helyen és időpontban írták alá:  
 
Szentendre, 2012.   
 
  

…………………………….. II. Rákóczi Ferenc  
Általános Iskola és Gimnázium  

Bérbeadó 

…………………………….. Farkasvár Kulturális és  
Diáksport Egyesület 

Bérlő 
 
  Mellékletek: 
 1. számú melléklet: Az Épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja 
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2. számú melléklet: A Bérbeadó hatályos házirendje 
 
3. számú melléklet: A Bérbeadó 2012-es évre vonatkozó munkaterve 


