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Jánossomorja Város Önkormányzata 

              Polgármesterétől 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

 

 

a 2018. február 14-ei képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

 

Tárgy:  589 helyrajzi számú ingatlan térítés nélküli használatba adása 

   

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester 

 

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jánossomorjai Sportegyesület azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az évek 

óta általuk használt ingatlan tekintetében kössön a két fél szerződést, melyben az ingatlan 

használatának alapelveit, feltételeit határozzák meg. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2018. (II.14.) Kt. 

határozata 

 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sportegyesület részére az előterjesztés mellékletében megállapodásban foglaltak szerint 

térítésmentes használatba adja az 589 helyrajzi számú, természetben 9241 

Jánossomorja, Ibolya u. 1. szám alatt található kivett sporttelep megnevezésű ingatlant. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2018. március 1. 

 

 

 

 

Kérem T. Testületet fentiek megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Jánossomorja, 2018. február 5. 

 

 

 

                              Lőrincz György s.k. 

                                    polgármester 
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Melléklet 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

INGATLAN HASZNÁLATÁRÓL 

 

 

A szerződés létrejött egyrészről: Jánossomorja Város Önkormányzata (székhely: 9241 

Jánossomorja, Szabadság u. 39., adószám: 15727938-2-08, képviseli: Lőrincz György 

polgármester), mint tulajdonos, (továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: Jánossomorja Sportegyesület (székhely: 9241 Jánossomorja, Ibolya u. 1., 

adószám: 19881904-1-08, képviseli: Kiss Sándor elnök), mint használó (továbbiakban: 

Egyesület) 

 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1/ Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és birtokában áll az 589 helyrajzi számú, 9241 

Jánossomorja, Ibolya u. 1. sz. alatt található kivett sporttelep ingatlan. Az ingatlan az alábbi 

részekből áll:  

- öltöző, tekéző épület 

- füves labdarúgó pálya, edző pálya, aszfalt borítású kézilabdapálya. 

 

2./ A felek megállapodnak abban, hogy a helyi sport népszerűsítésére és az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek elősegítése érdekében határozatlan idejű megállapodást kötnek az 1. 

pontban meghatározott ingatlan ingyenes használatáról, azzal, hogy ez nem jelenet kizárólagos 

használati jogot, az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a Sporttelepet az 

Önkormányzat és intézményei előre egyeztetett időpontban használja. 

 

Az Egyesület vállalja, hogy: 

a) tevékenyen közreműködik a helyi labdarúgás utánpótlás-nevelésében; 

b) gondoskodik az Egyesület szakosztályainak helyi versenyszerű működési feltételeinek 

a megteremtéséről; 

c) elősegíti Jánossomorja város jó hírnevének elterjesztését, mind az országon belül, mind 

azon kívül; 

d) rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget biztosít szervezett keretek között a 

település lakosai számára; 

e) elősegíti sportoló közösségek kialakulását; 

f) az óvodai és iskolai testnevelés- és sporttevékenységhez színteret biztosít. 

 

3./ A felek megállapodnak abban, tekintettel az Egyesület céljára, tevékenységére és a 2. 

pontban meghatározott célokra, hogy az Egyesület az ingatlan használatáért ellenértéket nem 

köteles fizetni, azt az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a részére. 
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4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy  

a) törekszik arra, hogy költségvetési helyzete függvényében anyagi támogatást nyújtson az 

Egyesület számára. A támogatás tárgyévi várható keretösszegét a Képviselő-testület az éves 

költségvetésének elfogadásakor határozza meg. A támogatás megállapítása az Egyesület által 

benyújtott kérelem alapján hozott Képviselő-testületi döntéssel történik, melynek során 

alkalmazandók az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 

szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletben, továbbá a magasabb rendű jogszabályokban 

a civil szervezetek támogatása vonatkozásában meghatározott szabályok.  

 

5./ Az Egyesület az ingatlant (annak egységei kivételével) évente egy alkalommal (búcsú 

idejére-június) bérbe adhatja, illetve annak használatát átengedheti. Az ebből befolyt bevételre 

az Egyesületet jogosult. 

 

6./ Az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjak közül az Egyesület fizeti meg a víz-szennyvíz 

díját. 

Az áramdíj esetében: 

 

690031100048934 számú mérő tekintetében az Egyesület 

0950870797/001 számú mérő tekintetében az Önkormányzat fizet a szolgáltató felé. 

 

A gázdíj esetében: 

39N050243638000W mérési pont azonosító tekintetében az Egyesület 

39N052433760002 mérési pont azonosító tekintetében az Önkormányzat fizet a szolgáltató 

felé. 

 

7./ A használat időtartama alatt az Egyesület köteles az ingatlan állag-megóvására és az 

általános állapot fenntartására, ezen belül a szokásos, illetve a használathoz kapcsolódó, 

különösen az ingatlanon lévő közművek (a falakon kívüli víz, csatorna-, áram-, fűtésvezetékek-

és berendezések) karbantartására.  

A rendszeres karbantartás körét meghaladó felújítási vagy helyreállítási munkák költségei a 

tulajdonos Önkormányzatot terhelik, ezek szükségességéről az Egyesület haladéktalanul 

köteles értesíteni az Önkormányzatot. Az értesítés elmaradásából, illetve a késedelmes 

értesítésből eredő kárt az Egyesület köteles az Önkormányzat részére megtéríteni.  

Az Egyesület az ingatlanon felújítási, beruházási tevékenységet csak az Önkormányzat előzetes 

– írásban engedélyezett – jóváhagyása alapján végezhet.  

 

8./ Az Egyesület az ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni. Az Egyesület köteles 

az ingatlanon lévő sportpályát, zöldterületeket az ingatlan teljes terjedelmében gondozni, 

azokat rendeltetésének megfelelően kezelni. Az egyes sporteseményekre a pályák megfelelő 

előkészítése az Egyesület feladata.  

 

9./ Az Önkormányzat jogosult az Egyesület szükségtelen és indokolatlan zavarása nélkül az 

ingatlan rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát ellenőrizni.  

 

10./ Az ingatlanba történő bejutás érdekében az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával 

egyidőben átad 3 db, azaz három darab kulcsot az Egyesület elnöke, Kiss Sándor személy 

részére. Kiss Sándor jelen szerződés aláírásával a 3 darab kulcs átvételét elismeri. 

 

Az Egyesület köteles a részére átadott kulcsokat megőrizni, illetéktelentől távol, biztonságos 

helyen tartani, és a szerződés megszűnésekor azokat az Önkormányzat részére 
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visszaszolgáltatni. 

 

11./ Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal, hogy azt bármelyik fél jogosult a másik 

félhez intézett írásbeli felmondással, 90 napos határidővel, indokolás nélkül felmondani.  

 

12./ Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal egyoldalúan 

megszüntetni, amennyiben az Egyesület súlyos szerződésszegést követ el. Ilyen súlyos 

szerződésszegésnek minősül, ha az Egyesület  

- az ingatlant a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően használja vagy annak használatát 

jogosulatlanul másnak átengedi;  

- az ingatlan állagmegóvásáról, karbantartásáról nem gondoskodik megfelelően;  

- azingatlanon engedély nélkül beruházást vagy felújítást végez;  

- a pénzbeli támogatással nem számol el a támogatás nyújtásáról szóló megállapodásban 

foglaltak szerint;  

 

13./ A megállapodás megszüntetése esetén az Egyesület köteles 3 munkanapon belül az 

ingatlant – kitakarított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - az Önkormányzat 

birtokába visszaadni.  

 

14./ A szerződés bármely okból történő azonnali hatályú megszüntetése esetén az Egyesület 

részére az Önkormányzat további támogatást semmilyen formában nem nyújt, és az Egyesület 

ezen időponttól a sporttelep jelen megállapodásban szabályozottak szerinti ingyenes 

használatára nem jogosult.  

 

15./ A használat megszűnését követően az Önkormányzat más ingatlant nem köteles biztosítani 

az Egyesület részére.  

 

16./ Felek a megállapodás teljesítése során kötelesek szorosan együttműködni. Ennek során 

minden olyan akadályról, körülményről kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amely a 

megállapodás teljesítése szempontjából lényeges.  

17/ Az ingatlanon elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károkért az Egyesület tartozik 

felelősséggel. 

18/ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá. 

 

 

Jánossomorja, 2018. …………………… 

___________________________  ______________________________ 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata   Jánossomorja Sportegyesület 
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