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13./ E L Ő T E R J E S Z T É S 

a 2021. szeptember 15-ei képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: A Jánossomorjai Sportegyesület ingyenes használati megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester 

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata és a Jánossomorjai Sportegyesület között ingyenes 

használati megállapodás jött létre a Jánossomorja, 589 hrsz. vonatkozásában. 

A hatályos ingyenes használati megállapodás 6-7. pontja szerint a közüzemi díjak megfizetése 

az alábbiak szerint történik: 

„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.”  

 

A közüzemi díjak vonatkozásában az alábbi módosítási javaslatot teszem: 

 

„6./ Az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjak közül az Önkormányzat fizeti meg a víz-

szennyvíz díját. 

 

Az áramdíj esetében: 

690031100048934 számú mérő tekintetében az Önkormányzat 

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

 

A gázdíj esetében: 

39N050243638000W mérési pont azonosító tekintetében az Önkormányzat 

39N052433760002 mérési pont azonosító tekintetében az Önkormányzat fizet a szolgáltató 

felé.” 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

 



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

Jánossomorjai Sportegyesület és Jánossomorja Város Önkormányzata között létrejött 

ingyenes használati megállapodás módosítását kezdeményezi 2022. január 1-jei 

hatállyal a közművek tekintetében az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Jánossomorjai Sportegyesület vezetőjét értesítse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és abban foglaltakról 

dönteni szíveskedjen. 

Jánossomorja, 2021. szeptember 2. 

         Lőrincz György s.k. 

               polgármester 


