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Iktatószám: J/    -     /2021        

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

INGATLAN INGYENES HASZNÁLATÁRÓL 

 

 

mely létrejött egyrészről: Jánossomorja Város Önkormányzata (székhely: 9241 

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

polgármester), mint tulajdonos, (továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: Bősárkányi Római Katolikus Plébánia (székhely: 9167 Bősárkány, Kossuth 

Lajos utca 31., adószám: 19885317-1-08, képviseli: Wolf Pál István plébános), mint használó 

(továbbiakban: Plébánia) 

 

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

 

 

Előzmények: 

Jánossomorja Város Önkormányzata 1993-tól ingyenes használatot biztosított a Bősárkányi 

Római Katolikus Plébánia részére a Jánossomorja, 2531 helyrajzi számú ingatlan egy részén. 

 

 

1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és birtokában áll a 2531 helyrajzi számú 

Közösségi Ház, mely természetben 9167 Jánossomorja, Hanságliget-Boróka utca 1. 

szám alatt található. A Közösségi Háznak része egy 50 m2 alapterületű, kápolna 

rendeltetésű helyiség (továbbiakban: kápolna).  

 

2) A felek megállapodnak abban, hogy a Plébánia az 1. pontban körülírt helyiséget 

feladatai ellátásához szükséges tevékenység céljára veszi használatba. A 

Plébániakápolnát az ingyenes használati megállapodás megkötése előtt megtekintette, 

és azt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak tartja.  

 

3) A Plébánia feladatai ellátásához, megszervezéséhez szükséges felszereléseket, 

tárgyakat hétfőtől vasárnapig 0-24 órában az épületben tárolhatja. A liturgikus-, egyéb 

egyházi, kulturális eseményekhez kapcsolódó céljai érdekében pedig hétfőtől 

vasárnapig 7:00 – 22:00 között használatba veheti az 1./ pontban megjelölt kápolna 

rendeltetésű ingatlant. 

 

4) Az Önkormányzat szavatosságot vállal arra vonatkozóan, hogy a Plébánia az ingatlant 

az ingyenes használat időtartama alatt zavartalanul használhatja, a Plébánia pedig 

kötelezettséget vállal annak rendeltetésszerű használatára. 
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5) Az ingatlan 2.) pontban megjelölt időtartamtól eltérő időpontban történő 

használatának lehetősége is fennáll a Plébánia részére, ehhez azonban az 

Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges, mely a hivatal@janossomorja.hu, 

illetve a (96) 565-245 elérhetőségeken beszerezhető. Önkormányzat kötelezi magát, 

hogy a Plébánia kérését indokolatlanul nem fogja visszautasítani.  

 

6) A felek megállapodnak abban, tekintettel a Plébánia egyházi jogi személy voltára, 

céljára, és tevékenységére, hogy a Plébánia az ingatlan használatáért ellenértéket 

(bérleti díjat,) nem köteles fizetni, azt az Önkormányzat ingyenesen biztosítja részére. 

 

7) Felek megállapodnak, hogy az ingatlan használatával járó költségek és kiadások közül 

a fűtés- és áramdíj a Plébániát, a víz-, és hulladékszállítás díja az Önkormányzatot a 

birtokbavételtől kezdődően terheli. 

 

8) Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, amelyet rendes felmondással bármelyik 

fél 90 napos felmondással felmondhatja. Az Önkormányzat azonnali hatállyal 

felmondhatja a megállapodást, ha az ingatlan állapotában a Plébániának felróható 

okból, a nem rendeltetésszerű használatból eredően fennálló állapotához képest romlás 

következett be, és annak kijavítását a Plébánia az Önkormányzat írásbeli 

felszólításától számított 15 napon belül nem kezdi meg. A Plébánia köteles a kijavítást 

a munka jellegének és nehézségének megfelelő időtartamon belül elvégezni.  

 

9) Az ingatlan használata során, vagy azzal összefüggésben az ingatlanban bekövetkező 

károkért a Plébánia felelősséggel tartozik az Önkormányzat felé. A Plébánia mentesül 

a felelősség alól, ha a kárt ellenőrzési körén kívül eső vagy előre nem látható 

körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt 

elhárítsa.  

 

10) Felek rögzítik, hogy az ingatlanba történő bejutás érdekében az Önkormányzat 

korábban átadott 2 db, azaz két darab kulcsot a Plébánia által megjelölt illetékes 

plébánia részére. A Plébánia által megbízott szervezet, személy köteles a részére 

átadott kulcsokat megőrizni, illetéktelentől távol, biztonságos helyen tartani, és a 

szerződés megszűnésekor azokat az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni. 

 

11) A Plébánia jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az ingatlanban csak 

a használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult átalakítási, felújítási 

munkálatokat végezni, azonban köteles a károk elhárításához szükséges valamennyi 

elvárható intézkedést megtenni. A felek tudomással bírnak arról, hogy az előzetes 

írásbeli hozzájárulás kiadására Jánossomorja Város Polgármestere jogosult. Az 

előzetes hozzájárulás iránti kérelmet az Önkormányzat székhelyének címére, vagy a 

hivatal@janossomorja.hu e-mail címre kell megküldeni. 

 

12) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) ide vonatkozó szabályai az irányadóak. 

mailto:hivatal@janossomorja.hu
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13) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat egyeztetés útján 

rendezik, annak sikertelensége esetén a Mosonmagyaróvári Járásbíróság kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat.   

 

14) Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatályosulásához a használó belső egyházi 

felügyeletét ellátó Győri Egyházmegye képviselőjének hozzájárulása szükséges. 

 

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

mindenben egyezőt írták alá. 

Jelen megállapodást Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2021. (…) 

Kt. határozatával hagyta jóvá. 

 

Jánossomorja, 2021.          

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

   Jánossomorja Város Önkormányzata 

 

képviseli: Lőrincz György polgármester 

Bősárkányi Római Katolikus Plébánia  

képviseli: Wolf Pál István plébános 

 

 

 

A Győri Egyházmegye, mint felettes egyházmegyei hatóság részéről jóváhagyom és 

záradékolom: 

 

 

 

…………………………………………. 

Győri Egyházmegye 

Dr. Veres András  

megyéspüspök 

 


