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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. október 31.-i ülésére 

9. napirend 

 
Tárgy:  Búcsú idejére szóló bérleti szerződés felülvizsgálata 
 
 
Előterjesztő:        Schulcz József polgármester  
 
Előkészítő:       Göndörné Frajka Gabriella jegyző 

 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újhartyán központjában lévő „Béla Gödör” területén, az Újhartyáni búcsú idejére szóló 
Bérleti Szerződése mutatványos tevékenység céljára,  Steingruber Pál és társai (Táborfalva, 
Kossuth L. u. 41.) képviseletében Steingruber Pál és az Önkormányzat között lejárt. 
A bérlő megkereste az Önkormányzatot, hogy további öt évre ( 2013-2018) ugyanazon 
feltételek mellett, 300.000 Ft/év bérleti díj ellenében szerződést kötne az önkormányzattal.  
Természetesen a Bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a „Béla gödörben” egyéb 
építési és kivitelezési munkák folynak, úgy a búcsút új helyszínre telepítik át, ahol a bérleti 
jogviszony változatlan feltételek mellett folytatódik tovább. 
Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Bérleti szerződéstervezet elfogadását a „Béla 
gödör” területére az újhartyáni búcsú idejére. 
 
 
 
 

Határozati javaslat: 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,hogy Steingruber Pál és 
társai, Steingruber Márton, Jankovics Kitti Mária, Steingruber Ferencné, Ifj. Steingruber Pál, 
Steingruber Antal, Mihályi Sándorné, Steingruber Zoltánné, ifj. Steingruber Márton ( 
Táborfalva, Kossuth L. u. 41.képviseletében: Steingruber Pál) az Újhartyáni központjában 
lévő „Béla gödör” területének az újhartyáni búcsú idejére, mutatványos tevékenység céljára 
határozott időre 2013-2018. évre bérbe adja. 
A bérleti díj mértéke: 300.000 Ft/év. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: Azonnal 
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Bérleti szerződés 
Amely létrejött egyrészről 

Újhartyán Község Önkormányzata ( Képviseletében: Göndörné Frajka Gabriella jegyző) 2367 

Újhartyán, Fő u. 21. mint bérbeadó ( Továbbiakban: Bérbeadó) és 

Másrészről 

Steingruber Pál és társai, Steingruber Márton, Jankovics Kitti Mária, Steingruber Ferencné, Ifj, 

Steingruber Pál, Steingruber Antal, Mihályi Sándorné, Steingruber Zoltánné, ifj. Steingruber 

Márton ( Táborfalva, Kossuth u. 41. Képviseletében: Steingruber Pál) mint bérlők ( Továbbiakban 

bérlő) között az alul írt napon az alábbi feltételekkel: 

1.) A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az Újhartyán központjában lévő „ Béla Gödör” 
területet az újhartyáni búcsú idejére, (ami minden évben október hónapban lesz 
megtartva,) mutatványos tevékenység céljára 20013-2018 évekre. 

2.) A bérlő a területen az újhartyáni búcsú idején mutatványosi tevékenységet folytat, a 
vonatkozó munka- és egészségvédelmi szabályok, valamint a gépek, berendezések 
kezelésére és használatára vonatkozó előírások megtartása mellett. A szabályszerű 
működésért a bérlő felelős, a szabálytalan, nem az előírásoknak megfelelő 
tevékenységből eredő károkért a bérbeadó semminemű felelősséget nem vállal. 

3.) A mutatványosi tevékenység műszaki feltételeit a bérlő maga köteles saját költségén 
biztosítani, ide értve az áramellátást, és vízellátást. 

4.) A területet a bérlő a rendezvény után köteles rendbe tenni, a keletkezett hulladékot 
eltakarítani és elszállítani. 

5.) A jelen bérleti szerződést a felek meghatározott időre, 2013 évtől 2018 évekre kötik, 
tehát 5 évre. Jelen szerződés aláírásával a bérlő 300.000.-Ft, azaz Háromszázezer forint 
egy összegű kauciót fizet meg az önkormányzatnak, mely összeg a bérleti díj lejártakor a 
bérlő részére visszajár. 

6.) A felek a bérleti díj mértékében  300.000.-Ft/év , azaz Ötszázezer Forint / év összegben 
állapodnak meg, melyet a bérlőnek a kitelepülés előtt egy összegben kell a bérbeadó felé 
megfizetni, minden év szeptember hónapban. A bérlő a bérleti díj mértékét minden 
évben felülvizsgálja, és arról szóló döntéséről legkésőbb az adott év március 1-ig 
tájékoztatja a bérlőt. 

7.) A bérbeadó kiköti, hogy amennyiben a „Béla gödörben” egyéb építési és kivitelezési 
munkák folynak, úgy a búcsút új helyszínre telepíti át, ahol a bérleti jogviszony 
változatlan feltételekkel folytatódik tovább. 

8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek a Ptk. Idevonatkozó 
rendelkezéseit tartják irányadónak. 

 

A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 Újhartyán, 2012. október 31. 

 

 ___________________   _________________________ 

  Bérbeadó     Bérlő 

 


