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mint Használó, a továbbiakban: Használó 

- külön-külön említve: Fél, együt tesen: Felek -között az alábbi feltéte lekke l: 

l. A SZERZÖDÉS TÁRGYA: 

A Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Ké pvi se l ő -testül ete 181/2015. számú (IV. 23.) 

határozat ában a nyári napközis t ábor (a továbbiakban: Tábor) helyszín éül a Va rga Zoltán Sportpályát 
(cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5.,) jelölte ki, 2016. évtő l a Használó és az Önkormányzat által 
2017. június 17-én megkötött kö zszolgáltat ási sze rződ és (a továbbiakban : Szerződ és) rendelkezik a 

nyári t ábor sze rvezésérő l, mint ellátandó feladatró l. A Szerződés alapján a nyári napközis tábor 

megszervezését és lebonyolítását a Használó végzi. 

1.1.) Felek rögzíti k, hogy a j elen sze rződés célja a Tábor lebonyolít ásához szükséges, a Post ás Sport 
Egyesület t erület én található, a Felek által korábban megtekintett terület és 5 (öt), külön WC
helyiségge l rend e lkező, zá rható öltöző használatba adása (a terület és a hely iségek a 

továbbiakban együttesen: Terület) 

1. 2. ) Haszná latba adó t érítésmentesen a Használó használat ába adja a Területet 2020. j ún ius 26. 

napját ól 2020. augusztus 28. napjáig. 

2.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

2.1.) Használatba adó köt eles a Területet a Használó rendelkezésé re bocsátani l egkésőbb 2020. j únius 

26. napjáig. 

2.2. ) Használó j ogosult a főépületbe n hűtősze k rénye ket elhelyezni. Haszná ló tudomásul veszi, hogy a 
Használatba adó nem bi zt osít számára tanári szobát és zá rható irodát. Használó t udomásul veszi, 
hogy a Terül eten, valamint a fenti helyi ségekben hagyott értéktárgya kért Használatba adó 

fe le lősséget nem vállal. 
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2.3.) Amennyiben Használó sátrat vagy ugráló várat helyezne el a Területen, az azzal kapcsolatos 

fenntartási, üzemeltetési és karbantartási feladatok Haszná lót terheli k, va lamint a sátorban vagy 

ugráló várban bekövetkezett bármilyen jellegű kár Használót terheli, azért Használatba adó 

felelősséget nem vállal. 

2.4.) Használó tudomásul veszi, hogy a teljes létesítményre kizárólag 7:00 és 17:00 óra között léphet 

be. 

2.5.) Használatba adó szavato lja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Használó számára az 1.2. pont 

szerint biztosított haszná lati időszakban harmadik szemé lynek nincs olyan j oga, amely Használó 

használatát akadályozná, vagy korlátozná. Használatba adó jogosult a Használó tevékenységét 

ellenőrizni, esetleges kifogásait Használóval közölni. A Használatba adó szavato lja továbbá, hogy 

a Terület a használat egész tartama alatt szerződéssze rű használatra alkalmas, és megfelel a 
szerződés e lőírása inak . Használatba adó szavatolja továbbá, hogy a teljes létesítmény megfelel 

a hatályos tűz- és munkavédelmi előírásoknak, minden szükséges engedéllyel rendelkezi k. Fe lek 

rögzítik, hogy a használat tartama alatt a takarításta Használó naponta köteles elvégezni és a 

szemetet saját költségén elszállítani. 

2.6.) Használó a Területet nem jogosult további használatba vagy bérbe adni. Használó köteles a teljes 

létesítményen belül hatályos házirendet, munkavédelmi és baleseti e l őírásokat, valamint a 

hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartani és harmadik személyekkel betartatni. Használó 

kijelenti, hogy a Haszná latba adó által készített házirendet megismerte és azt a Szerződés hatálya 
alatt betartja. 

2.7.) Használó köteles az általa használt, a Használatba adó tulajdonát képező sporteszközöket 

rendeltetésszerűen használni és az eszközök állagát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett 

károkat, így az álta lános használatból adódó mértéket megha ladó mértékű állagromlásból 

származó, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Használó viseli . 

2.8.) Felek rögzítik, hogy Használó a használat t eljes időtartama alatt a használt területeken bármilyen 

általa a rendeltetésszerű, szerződésnek megfel e lő használaton túlmenően okozott vagy neki 

felróható okból keletkező kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

2.9.) Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Használó köteles az egészségügyi 

ügyeletet biztosítani, a tábor során bekövetkezett balesetekért kizá rólag Használó tartozik 

felelősséggel. 

2.10.) Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén Felek a helyszínen haladékta lanul 

j egyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevételeiket Haszná ló által 

esetlegesen okozott károkkal kapcso latos igények érvényesítése érdekében, Használatba adó 

haladéktalanul, de legkésőbb a károkozást követő napon köteles Használót a károkozás tényérő l 

igazolhatóan értesíteni. 

2.11.) Használó tudomásul veszi, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a te ljes lét esítmény t erületén 

elektromos berendezéseket kizárólag a saját fe le lősségére használhatja. 

2.12.) Ha sználó köteles a Területet visszaadni teljesen kiürített állapotban legkésőbb 2020. szeptember 

02. napj áig. 

3.) SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

3.1.) Fe lek m egá llapodnak, hogy a Szerződés a használat céljára és a hatá rozott időtartamra 

tekintettel csak azonna li hatályú felmondássa l szüntethető meg súlyos szerződésszegés esetén. 

3.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonna li hatállyal fe lmondani, amennyiben a másik Fél 

sú lyosan vagy i smét lődő módon Sze rződés rende lkezése it megszegi és a szerződésszerű 

állapotot, írásbeli felszó lításra, amelyet a más ik fé l igazo lhat óan és a sze rződésszegés 
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észlelésétől számított 15 (tizenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban megjelölt időpontig 

-ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap- nem állítja helyre. 

Felek súlyos szerződésszegé nek minősítik Használó részéről különösen, ha: 
-a Használó a Területet nem a használati célnak megfelelően haszná lja; 
- a Használó a Területet rongálja, vagy egyébként rendeltetésellenesen haszná lj a; 
- a Haszná ló ill etékte lenül albérletbe adja vagy más módon harmadik személy használatába 
átengedi a Területet; 

Felek súlyos szerződésszegének minősítik Használatba adó részéről különösen, ha a Használatba adó a 
szerződés- és rend eltetéssze rű használatot nem teszi lehetővé. 

3.3.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben kívülálló harmadik személyek szándékos magatartása, 

vagy egyéb, Feleknek fel nem róható események következtében (vi s ma iorL a Területet nem 
lehet használni, úgy egymás felé anyagi követelést nem támasztanak. 

4.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

4.1.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződésse l összefüggő bármely nyilatkozatot írásban, magyar 
nyelven kell megtenni és akkor minősül a Szerződés alkalmazásában t eljesítettnek, ha azt 
személyesen adták át átadás-átvételi elismervény ellenében vagy ajánlott-tértivevényes posta i 

küldeményként a másik fél székhe lyére megküldték. A fentiek szerint elküldött nyilat kozat a 
postára adástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek és joghatályosnak minősül, ha 

a t értivevény "nem kereste", "elköltözött", ) smeretlen cím" vagy "nem vette át" jelzéssel 
érkezik vissza a feladóhoz. 

4 .2.) A Szerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tö rvénykönyv bérletre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

4.3.) Fe lek a Szerződésbő l származó esetl eges jogvitáikat elsőd legesen egyezt etés útj án, a 
nyilvánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz. 

4.4.) A Szerződés elválaszthatatlan mellékl etét képez ik: 

l. sz. a Használatba adó házirendje; 

A Szerződés négy, egym ássa l szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet Felek, 

elolvasást és értelmezést követőe n , mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2020. június .... ~~ ... 

Használó 
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