
8/596-2/2015

KÖZTERÜLET BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviseletében Krisztin
N. László polgármester (továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről a Teljesítménytúrázók Társasága képviseletében Csornai Edina (8248
Nemesvámos Pap István u. 72.) (továbbiakban: Bérbevevő) között a mai napon az alábbi
feltételek mellett:

1./ Bérbeadó bérbe adja, a Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat tulajdonát képező ún.
Alsó bazársor (hrsz: 2557/2.) Móló felöli területéből a közterület-felügyelő által kijelölt 30
m2 területet, a "Kék Balaton teljesítmény túra" célállomáshelyének biztosítása érdekében.

2./ Bérbeadó és Bérbevevő a bérleti szerződést határozott időtartamra 2015. július 18.-tól
19.-ig napjáig kötik.

3./ A Bérbeadó a területbérleti díjat az alábbiak szerint határozza meg:

a 1/2014.(1.24.) sz. rendelet 9.§ (2) bek. szerint "a közterület-használati díj mértéke
korlátlanul csökkenthető: b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység

esetén, jelen cél érdekében díj mentes.

4./ Bérbevevő a bérbevett területet tovább albérletbe nem adhatja.

5./ Bérlő a saját működéséhez szükséges engedélyeket köteles beszerezni, illetve jelen
megállapodás a közreműködő szakhatóságok engedélyében foglalt előírások megvalósítása
esetén érvényes.

6./ Bérbevevő köteles a bérelt területet tisztán tartani, azt folyamatosan takarítani és a
biztonságos akadálymentes gyalogos közlekedést biztosítani. Köteles továbbá a
rendelkezésére bocsátott terület egészéről a keletkezett hulladékot összegyűjteni, saját
költségén elszállíttatni.

7/ Szabálytalan közterület-használatnak minősül, ha a közterület-használó jelen
megállapodásban foglaltakat megszegi, vagy elmulasztja.

8/ Felek megállapodnak, hogy bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, ha
Bérbeadó a közterületet jelen megállapodás 1. pontjában foglaltaktói eltérő célra, vagy attól
eltérő módon használja.

9./ Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a megállapodásban foglaltak nem
teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapul szolgál a szerződés azonnali
hatályú felmondás ára. A megállapodás megszűnése esetén bérlő köteles az eredeti állapot
helyreállításának elvégzésére, kártalanítási igény nélkül.

10./ Felek közötti kapcsolattartás: Bérbeadó képviseletében, a Badacsonytomaji Közös
Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. Tel.: 87/571-270,
103-asmellék, e-mail: kozteruletfelugyelo@badacsonytomaj.hu) jár el, bérbevevő önmagát
képviseli.
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11./ Ezen szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettséget a Badacsonytomaj Város
Önkormányzata Képviselő-testület 1/2014.(I.24.) szárnú (továbbiakban: rendelet) rendelete
írja elő, illetve az abban foglaltakban szereplő díjtételeken alapszik.

12./ Felek a jelen területbérleti megállapodásból eredő esetleges jogvitás ügyek eldöntésére
kikötik a Tapolcai Járásbíróság illetékességét.

13./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. ide vonatkozó
rendelkezései a mérvadóak.

14./ Bérbevevő köteles a tevékenysége során a közegészségügyi és járványügyi feltételeknek
maradéktalanul eleget tenni.

15./ Bérbevevő köteles jelen megállapodás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a
helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult - a rendelet 17.§ (1) bekezdésében
felsorolt - személyek felhívására felmutatni.

Badacsonytomaj, 2015. június 29.

bérlő

Ellenjegyezte:

Wolf Viktória
jegyző

~.~
BADACSONYl BORVIDÉK



BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
Telefon: 87/571-270;
Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Ügyiratszám: 8/596-3/2015
Ügyintéző: Sipos Ferenc

Tárgy: Közútkezelői engedély

Teljesítménytúrázok Társasága
Budapest,
Pf.: 11O
1590
cs.edu85@gmail.com

Tisztelt Címzett!

A 1988. évi 1. Tv. 36. §-a alapján mint az Önkormányzati utak és közterületek kezelője
nyilatkozom, hogya Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában álló (Fő út, Balaton
utca) közutak területének futóverseny miatti igénybevételére a Teljesítménytúrázok Társasága
(1590 Budapest, Pf.? 110) által csatolt GPS helyszínrajz alapján megjelölt útvonalra vonatkozó
közútkezelői hozzájárulást, 2015. július 18. és 2015 július 19. napjára megadom, az alábbi
feltételek betartása mellett:

-A megjelölt útszakaszok lezárása Tilos!

Az esetleges balesetekért, illetve a közútkezelői nyilatkozatban foglaltak betartásáért az
engedélyes köteles felelni.

Felhívom figyelmét, hogy hozzájárulásunk csak az önkormányzati tulajdonban lévő utakra
vonatkozik, nem jogosítja fel a megjelölt, de nem az Önkormányzat tulajdonában álló utak
használatára (71-es számú másodrendű főútvonal).

Badacsonytomaj, 2015. június 29.

Tisztelettel:

Wolf Viktória jegyző nevében és megbízása alapján:

Horváth Márta
Műszaki osztályvezető

Kapják:
- Címzett
- Irattár


