
A 123-460/2020. számú e l őtetj esztés 4. melléklete 

HASZONKÖLCSÖNSZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészrő l 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkor·mányzata 
székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
képviseli: Horváth Csaba polgármester 
adószám: 15735777-2-42 
(a továbbiakban: Haszonkölcsönbe adó), 

másrészről 

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
Képviseli: Hámori György ügyvezető 
cégjegyzékszám: O l-09-952368 
adószám: 2308844 1-2-42 
(a továbbiakban: Haszonkölcsönbe vevő) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 

l) A nemzeti közneve lésrő l szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § értelmében 20 17. j anuár l
jével a korábban az önkormányzatok müködtetésében l évő iskolák működtetési feladatai 
átadásra kerültek a Tankerületi Központoknak. 

2) Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi 
Központ) között 2016. december 22-én létrejött Megállapodás 1/a. melléklete szerint az iskolák 
műfüves pályáinak működtetése 2017. j anuár l-jé t követően is az Önkormányzat feladata 
maradt. Az Önkormányzat és a Tankerületi Központ között 2016. december 22-én megkötött 
Vagyonkezelési szerződés 4. pontjaszerint a müfüves pályákat i sko la i dőben köznevelési célra 
a Tankerületi Központ térítésmentesen használhatja. A műfüves pályákat tanítási törzsidőn 
kívül az Önkormányzat hasznosíthatja. A müfüves pályák üzemeltetése és hasznosítása 
tárgyában az Önkormányzat és a Tankerületi Központ külön megállapodást köt. 

3) A 2) pontban említett megállapodást (a továbbiakban: Üzemeltetési Megállapodás) az 
Önkormányzat és a Tankerületi Központ 2017. február 28-án megkötötte. A Megáll apodás 4. 
pontjaszerint a Tankerül eti Központ biztosítja, hogy az Önkormányzat a Sport Nkft-n keresztül 
az iskolai müfüves pályák tanítási törzsidőn kívüli hasznosítását megszervezze és lebonyolítsa. 
A Megállapodás 5. pontja szerint a Tankerületi Központ tudomásul veszi, hogy az 
Önkormányzat e feladatát a Sport Nkft. koordinálásával és irányításávallátja el. 

4) A 3) pontban írt fe ladatok ellátása érdekében az Önkormányzat Képvi se lő-testül ete a 2020. 
szeptember 17-i-i rendkívüli ülésén a 456/2020. (IX. 17.) számú önkormányzati határozatával 
úgy döntött, hogy a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Fele l ősségü 

Társasággal a j elen haszonkölcsön szerződés megköti. 



5) A Felek rögzítik, hogy az alábbiakban megjelölt műfüves pályák a Haszonkölcsönbe adó lll 
arányú kizárólagos tulajdonát képezik, amelyek üzemeltetése a Tankerületi Központtal kötött 
megállapodás alapján az Önkormányzat feladata, tekintettel arra, hogy azok nem kerültek a 
Tankerületi Központ vagyonkezelésébe. 

Sorszám Intézmény neve Intézmény címe Nyilvántartás szerinti megnevezés 

l. 
~uglói Heltai Gáspár 1148 Budapest, Padlizsán müfüves borítású labdarúgópálya 20 x 
Altalános Iskola u.ll-13 . 40 

Budapest XIV. 

2. 
Kerületi Kat1ka 1148 Budapest, Kaffka M. müfüves borítású labdarúgópálya 20 x 
Margit Általános köz 2-6. 40 
Iskola 
Budapest XIV. 

3. 
Kerületi Móra 11 44 Budapest, Újváros müfüves borítású labdarúgópálya 20 x 
Ferenc Általános park 2. 40 
Iskola 

Zuglói Munkácsy 
1142 Budapest, Csáktornya müfüves borítású labdarúgópálya 20 x 4. Mihály Általános 

Iskola és A.M.I. park l. 40 

Budapest XIV. 

5. Kerü leti Németh 1148 Budapest, Lengyel u. műfüves borítású labdarúgópálya 20 x 
Imre Általános 23 . 40 
Iskola 
Budapest XIV. 

6. 
Kerületi Széchenyi 1147 Budapest, Telepes müfüves borítású labdarúgópálya 30 x 
István Általános u. 32. 15 
Iskola 

Szent István Király 
1145 Budapest, Columbus müfüves borítású labdarúgópálya 20 x 7. Zeneművészet i 

Szakközépiskola u. ll . 10 

Zuglói Hajós Alfréd 
11 42 Budapest, Ungvár u. müfüves futsal labdarúgópálya 20 x 

8. K.T.NY.Általános 40 
Iskola 36. 

ponyvával 

Hunyadi János Ének-
1148 Budapest, Wass műfüves borítású labdarúgópálya 9. zenei, Nyelvi 

Általános Iskola 
Albert tér 12. 20*40 

Zuglói Arany János 
1145 Budapest, Újvidék tér müfüves borítású labdarúgópálya 

10. Általános Iskola és 
A.M.I. 

3. 20*40 

6) Haszonkölcsönbe adó kijelenti , hogy az l. pontban megjelölt müfüves pályákat ingyenesen, 
ellenszolgáltatás nélküL a müfüves pályák üzemeltetési feladatainak ellátására és 
hasznosítására határozatlan időre haszonkölcsönbe adja, Haszonkölcsönbe vevő pedig jelen 



szerzödés aláírásával, általa ismert állapotban baszonkölcsönbe veszi az l. pontban megjelölt 
műft.i ves pályákat. 

7) A Haszonkölcsönbe vevő tudomásul veszi, hogy a műfüves pályákat tanítási törzsidőben 
köznevelési célra a Tankerületi Központ térítésmentesen használ hatj a. Tanítási törzsidőnek a 
tanév rendj érő l szóló miniszteri rende letben meghatározott tanítási napo k 8.00-17.00 óra 
közötti időszakát kell érteni. 

8) A Haszonkölcsönbe vevő a je len szerzödés aláírásával vállalja, hogy a Haszonkölcsönbe adó 
és a Tankerületi Központ közötti szerzödésben a Haszonkölcsönbe adót terhe lő alábbi 
kötelezettségeket teljesíti: 

évente l alkalommal dekompaktálás, a feladat ellátása érdekében megfelelöen 

karbantartott géppel; 

az érintett iskolák intézményvezetöi által megjelölt munkatársakkal megbízási 

szerződés megkötése a bérbeadással kapcsolatos, a Tankerületi Központ és a 

Haszonkölcsönbe adó között kötendö megállapodásban fogla lt tevékenységekre; 

a hasznosításból befolyt, az adott bérlőre vonatkozó bevétel 5%-nak felhasználásával az 

érintett, a Zugló Kupában részt vevő iskolák részére, az iskolákkal történő egyeztetést 

követően sporteszközök vásárl ása és azok használatba adása a Tankerületi Központ 

részére, azzal, hogy azokat csak az érintett iskola használhatja. 

A Felek rögzítik, hogy a fenti kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítésébő l a 
Haszonkölcsönbe adót terbe lő kötelezettségekért, az ebbő l ered ő károkért a Haszonkölcsönbe 
vevő tartozik fe lelősséggel. 

9) A műfüves pályák hasznosítására vonatkozóan a Haszonkölcsönbe vevő saját nevében, saját 
fe le lősségére és javára szerzősét köthet, az ebből származó bevételek a Haszonkölcsönbe vevőt 
illetik meg. 

10) A Haszonkölcsönbe vevő a szerződés tárgyát képező műfüves pályákat rendeltetésüknek 
megfe le lően köteles használni , hasznosítani , illetve saj át költségén fenntartani, üzemeltetni, 
á llagának megóvásáról, vagyonvéde lemről gondoskodni . A Haszonkö lcsönbe vevő köteles a 
szerzödés megszűnésekor a szerződés tárgyát képező müftives pá lyákat rende ltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban a Haszonkö lcsönbe adónak visszaadni . 

ll) A Haszonkölcsönbe vevő felel a szerzödéses j ogviszony időta11ama alatt minden olyan 
kárért, ame ly a nem rendeltetésszerü vagy a szerzödésse l ellentétes magatar1ás következménye. 

12) A Haszonkölcsönbe adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal [elmondani, amennyiben: 

a haszonkölcsön meghatározott cé lja lehetetlenné vált; 
a Haszonkölcsönbe vevő a do lgot rongálj a, nem rendeltetésszerűen vagy nem 
szerződésszerűen használja, vagy egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a 
Haszonkölcsönbe vevő nem fogja épségben visszaadni ; 
a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Haszonkölcsönbe adónak szüksége van 

a dologra. 

13) Szerződö Felek rögzítik, hogy a baszonkölcsön tárgya a nemzeti vagyo nról szó ló 20 ll.évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: N vt.) alapján önkormányzati vagyonnak minősüL erre 



tekintettel a Felek az Nvt.-nek az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó 
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

14) A jelen szerződés 2020. október l-jén lép hatályba. A szerzödő Felek a jelen szerződés 
indokolás nélküli felmondására 90 napos fe lmondási idő betartásáva l jogosultak. 

15) Haszonkölcsönbe vevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (l ) bekezdése alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

16) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv. az Nvtv. és az 
önkormányzat vagyonáról , a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
18/20 16 (III .4.) szám ú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal núndenben megegyezőt jóváhagyólag Íl1ák alá. 

2020 SlfPT 2 5. 
Budapest, 2020 .. . .............. . 

polgármester megbízásából 
Ho1'Yáth Zsolt alpolgármcste•· 

Budapest, 202 0 . ... .. .... .lQ~. SUP! J 0. 




