
2. napirend Ügyiratszám: BCS/ /2019.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. december 18-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A sportpálya és játszótér használatáról szóló megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítő:  dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Meghívandó: Kereszturiné Semetka Judit igazgató

Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2017. június 1. napján a balatoncsicsói iskolaépülettel szemben
lévő 036/8 hrsz-ú „kivett sportpálya” megnevezésű, 6524 m2 területű, Balatoncsicsó Község 
Önkormányzat tulajdonában lévő, természetben Szentantalfa község külterületén lévő sportpálya és 
játszótér használatára háromoldalú megállapodást kötött a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, és a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolával.  

Ezen megállapodást felek 2019. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntették, ezért
2020. január 1. napjától más formában kell gondoskodni a sportpálya használatáról, fenntartásáról.

Javasolt a sportpálya használatát oly módon rendezni, hogy az önkormányzat a sportpályát bérbe adja
az iskolának.

A bérleti szerződés tervezete az előterjesztés melléklete. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Szentantalfa 036/8 hrsz-ú sportpálya bérbeadásáról
szóló bérleti szerződést az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti
szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szentantalfa, 2019. december 13.

Schumacher József
polgármester



SPORTPÁLYA BÉRLETI SZERZŐDÉS 
(tervezet)

amely létrejött egyrészről Balatoncsicsó Község Önkormányzata, Balatoncsicsó, Fő utca 25. (képviseli: 
Schumacher József polgármester), továbbiakban, mint Bérbeadó

másrészről    
a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Balatoncsicsó, Fő utca 1/A. (képviseli: Kereszturiné Semetka Judit igazgató), továbbiakban, mint Bérlő 
között

a Balatoncsicsó Község Önkormányzata tulajdonában lévő, a balatoncsicsói iskola épületével szemben 
lévő Szentantalfa 036/8 hrsz-ú „kivett sportpálya” megnevezésű, 6524 m2 területű ingatlan bérbeadása 
tárgyában az alábbiak szerint:

1.  Bérbeadó 2020. január 1-től határozatlan időtartamra a fent körülírt ingatlant Bérlőnek bérbe 
adja.

2. Bérlő köteles a sportpályát rendeltetés-szerűen használni, berendezési, felszerelési tárgyait 
megóvni. A bérbeadás időtartama alatt keletkezett károkról jegyzőkönyv készül, a keletkezett 
károkért a Bérlő felel, köteles azokat megtéríteni. 

3.  A bérleti díj összege 90.000 Ft/hó, melyet Bérlő negyedévente előre köteles megfizetni a 
Bérbeadó által kiállított számla ellenében.

4.  Bérlő kötelezettségei: 
-  a sportpálya, a futókör, a távolugró gödör, a kisméretű röplabdapálya, a pályák közvetlen 

körzetének gondozása az év 12 hónapjában
-  az ingatlan fűnyírása, kaszálása vegetációs időszakban heti szinten 1 alkalommal 
-  locsolás heti 2 alkalommal, az időjárás figyelembe vétele mellett 
-  hengerelés, fűpótlás szükség szerint, 
-  takarítás, képződött hulladék összeszedése, elhelyezése 
- levél eltávolítása, futópálya salak egyengetése, gyommentesítés,
-  kapuk, labdafogó hálók esetében napi ellenőrzés, ennek rögzítése az erre rendszeresített 

ellenőri naplóban, felépítmények ellenőrzése  
- a vízvételi helyek téli fagytalanítása, üzembe helyezése.

 Fentiek megtörténtét Bérbeadó időszakonként jogosult ellenőrizni. 

5. Bérbeadó biztosítja a locsolóvíz vételezését. A víz éves fogyasztási mennyiségének díját a bérleti
díj tartalmazza.

6.  Bérlő bérleményen található ingóságai esetében a kárveszélyt a Bérlő viseli. Bérlő 
tevékenységéért Bérbeadó felelősséget nem vállal. A Bérlő által megtartott foglalkozásokon, 
versenyeken történt eseményekért Bérlő felel. 

 A bérlet időtartama alatt a bérleményben, illetve a Bérlő foglalkozásain, rendezvényein a 
használóknak, részvevőknek okozott károkért, a bekövetkezett bárminemű káresetért Bérlő teljes 
anyagi felelősséggel tartozik. 

7.  Bérlő és Bérbeadó a szerződés értelmezése és alkalmazása, valamint a szerződésből eredő jogaik, 
illetve kötelezettségeik gyakorlása és teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. 



8. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik 
meg rendezni. A békés egyeztetés eredménytelensége esetére a szerződő felek ezen szerződésből 
eredő esetleges jogviták eldöntésére kikötik a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

9.  Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen egybehangzóan értelmezték és mint akaratukkal 
egybehangzóan értelmezték és mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt írták 
alá.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

11. Jelen szerződést Balatoncsicsó Község Önkormányzata /2019. (XII.18.) Bcs. önkormányzati 
határozatával fogadta el.

Balatoncsicsó, 2019. december …..

…………………………..………….. ……..………..….……………….………………….
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
    Schumacher József polgármester            Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kereszturiné Semetka Judit igazgató


