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Előterjesztés címe és tárgya: A Vértesacsa, Fő út 54. szám alatti ingatlan használatba adása 

a Vértesacsáért Egyesület részére 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Mama klub évek óta folyamatosan használja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló, Fő út 54. szám alatti ingatlant a klub rendszeres összejövetelei céljára. Az ingatlan 

üzemeltetésével összefüggésben természetszerűleg keletkeznek olyan közüzemi költségek, 

melyek megtérítését az igénybe vevők eddig is vállalták, azonban ennek pénzügyi rendezése 

aggályos módon folyt eddig, szerződés hiányában. 

Mivel a Mama klub nem egyesületi formában működik, ezért a helyzet rendezése érdekében a 

Vértesacsáért Egyesület vállalta, hogy a közüzemi díjak megtérítését velük kötött 

megállapodás alapján, számla ellenében negyedéves elszámolással rendezi. 

Az egyesülettel kötendő megállapodás tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, és egyben 

kérem a Tisztelt Képviselők jóváhagyó döntését. 

 

 

Vértesacsa, 2015. január 22. 

 

        Kovács Zoltán  

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

 

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

/2015. (I. 27.) számú határozata 

A Vértesacsa, Fő út 54. szám alatti ingatlan használatba adása a Vértesacsáért Egyesület 

részére 

 

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mama klub működésének 

támogatása céljából az alábbiak szerint határoz: 

1., A Vértesacsa, Fő út 54. szám alatti ingatlant a Mama klub részére, annak rendszeres 

összejövetelei megtartásának céljára, a Vértesacsáért Egyesülettel kötött megállapodás 

szerint biztosítja. 

2., A határozat mellékletét képező, az ingatlan használatba adásáról szóló szerződést 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:        Polgármester 
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Használatba-adási szerződés 
 

 

 

egyrészről  

Vértesacsa Község Önkormányzata  

jogi személy székhelye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty Mihály utca 2  

számlavezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank Nyrt.  

Bankszámlaszám: 11736020-15727086 

adószám: 15727086-2-07 

törzsszáma:727080 

képviseli: Kovács Zoltán polgármester 

(továbbiakban: Tulajdonos)  

 

másrészről  

a Vértesacsáért Egyesület 

jogi személy székhelye: (8089 Vértesacsa, Fő út 54.) 

létesítő okirat kelte: 1992. 

nyilvántartási szám: PK.61.219/1992/6 

számlavezető pénzintézet neve, címe: BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Vértesacsai 

Fiókja 

Bankszámlaszám: 58300093-11000004 

adószám:18481082-1-07 

képviseli: Kara Nikoletta (minősége: elnök), - a továbbiakban: Használatba vevő - között 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  

 

 

1. Szerződő Felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Használatba vevő 

működteti a civil szervezetként nem bejegyzett Mama klub-ot, mely a településen élő 

nyugdíjasok önszerveződő közössége. 

 

2. Tulajdonos – a kötelező önkormányzati feladatellátás célját nem veszélyeztető módon 

– a Használatba vevő ingyenes használatába adja a Mama klub heti rendszeres 

működtetetése céljára és a klubfoglalkozások időtartamára a Tulajdonos kizárólagos 

tulajdonát képező Vértesacsa, Fő út 54. szám alatti ingatlant (a továbbiakban: 

Ingatlan). 

 

3. Használatba vevő vállalja, hogy az átengedett Ingatlant a szerződési előírások és a 

tulajdonosi rendelkezések betartása mellett és a meghatározott hasznosítási célnak 

megfelelően, a jó gazda gondosságával használja. 

 

4. Használatba vevő vállalja a Mama klub üzemelése során az Ingatlanon tartózkodó 

személynek magatartása folytán keletkezett károk megszüntetését, illetőleg a kár 

megtérítését, az épület tisztán tartását, a keletkezett hulladék saját költségre történő 

elszállítását. 

 

5. A Használatba vevő vállalja, hogy a Mama klub működésének időtartamára eső, a 

használati órák, mint vetítési alap és az Ingatlanra, mint fogyasztási helyre szóló 

fogyasztási számlák szerint számított közüzemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz) 

arányos részét Tulajdonos részére, a Tulajdonos által negyedévente kibocsátott 

számla alapján megtéríti.  
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6. A szerződés 2015. február 1. napján lép hatályba és határozatlan tartamra szól. 

 

7. Felek a szerződést rendes felmondással a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, 

30 napos felmondási határidővel a hónap utolsó napjára mondhatják fel.  

 

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  

Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

Vértesacsa, 2014. január ….  

 

................................................                      ........................................................                   

        Tulajdonos      Használatba vevő                                               

  Kovács Zoltán                                                            Vértesacsáért Egyesület           

    polgármester                                                                    Kara Nikoletta 

                                                                                        elnök                                  
 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

 

Dr. Sisa András  

        jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Kochné Köntös Etelka 

pénzügyi ügyintéző 

 

Záradék: 

A Megállapodást Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (I….) 

számú határozatával jóváhagyólag elfogadta: 

  

 

 

  Dr. Sisa András jegyző  

 


