
Melléklet a 352/2016.(VII.26.) KT-határozathoz 

 

 

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött 

egyfelől Fót Város Önkormányzata - képviseli Bartos Sándor polgármester (2151 Fót, 

Vörösmarty tér 1 sz.) -, mint Használatba adó, 

másfelől az Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület Fót - képviseli Székely Lajos elnök (2151 

Fót, Kossuth L. u. 36.) -, mint Használatba vevő, 

a továbbiakban együtt, mint Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

Bevezető: 

Használatba adó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 1. pontjában ismertetett 

sportlétesítményt a Használatba vevő 2016. július 1-31. között jogcím nélkül, saját felelősségére 

ingyenesen használta és használja. 

 

1. Használatba adó 2016. augusztus 1-jétől kezdődően határozott időre, 2016. december 31-ig a 

Használatba vevőnek használatba adja a teniszpályákat és az azok működtetéséhez szükséges 

területeket - továbbiakban sportlétesítmény – amelyek természetben a Fót Kossuth u. 36. alatt 

találhatók, az alábbi területmegosztás szerint: 

- az ingatlan nyilvántartásban a fóti 1594/2 hrsz-on felvett sportpálya megjelölésű 24.442 m2 

területű önkormányzati tulajdonban levő ingatlanból cca. 1.800 m2 területet, amely területen 

helyezkednek el a teniszpályák egy része, a teniszpályákhoz tartozó szertár valamint a 

közlekedő és parkoló terület. 

- az ingatlan nyilvántartásban a fóti 1565/2 hrsz-on felvett állami tulajdonú területből – Károlyi 

István Gyermekközpont jogelődjével kötött együttműködési megállapodás alapján az 

önkormányzatnak, teniszpályák megvalósítására használatba átadott – cca 2.200 m2 területet, 

amelyen a teniszpályák másik része helyezkedik el, a megállapodásban rögzített 1 pálya 

térítésmentes használhatóságát figyelembe véve.  

 

2. A Használatba vevő a sportlétesítményt – 2016. augusztus 1.-2016. október 31. közötti (a 

tényleges használat idejére szóló) időtartamra havi bruttó 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint 

használati díj megfizetése ellenében - használatába veszi. 

 

3. Az sportlétesítmény birtokba adásának időpontja: 2016. augusztus 1. napja, a Használatba vevő e 

naptól jogosult a sportlétesítmény birtoklására, használatára, köteles annak közterheit viselni. 

 

4. A Használatba vevő saját költségén végezhet fenntartási és korszerűsítési munkákat a 

sportlétesítményen, amennyiben azok nem építési engedély kötelesek. Az építési engedélyhez 

kötött építési, bontási és felújítási munkákat használatba vevő csak Használatba adó előzetes 

engedélyével végezhet. 

 

5. A Használatba vevő a sportlétesítmény használata során köteles betartani az építési, köztisztasági, 

környezetvédelmi előírásokat. 



6. A Használatba vevő a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem ruházhatja át 

más személyre vagy szervezetre, a sportlétesítményt a Használatba adó hozzájárulása nélkül meg 

nem terhelheti. 

 

7. A Használatba vevő köteles tűrni, hogy Használatba adó jelen szerződés betartását a helyszínen 

ellenőrizhesse, köteles felszólításra adatot szolgáltatni a sportlétesítménnyel kapcsolatosan. 

 

8. Amennyiben a Használatba adó a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt az 1. pontban 

részletezett sportlétesítmény használatára további használatba vevőkkel is használatba adási 

szerződést köt, azt a Használatba vevő tűrni köteles: megállapodva a további használatba 

vevőkkel a teniszpálya-használati időbeosztásban. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók 

 

A fenti szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Az 

Önkormányzat képviselője a fenti megállapodást Fót Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 352/2016.(VII.26.) KT-határozatának felhatalmazásával írja alá. 

 

 

Fót, 2016. július 28. 

 

 

     Bartos Sándor   Székely Lajos 

     polgármester        elnök 

 


