


 
 

Melléklet a 28/2021. (IV. 16.) határozathoz 

 

Együttműködési és vagyonhasználati szerződés  
 
amely létrejött  
egyrészről 
Csabdi Község Önkormányzat (2064 Csabdi, Szabadság u. 44., adószáma:  
15727646-2-07, törzsszáma: 727640), képviseli: Huszárovics Antal polgármester, 
(továbbiakban: Önkormányzat),  
  
másrészről  
Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület (székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 35., létesítő okirat 
kelte: 2015.01.26., nyilvántartási szám: PK.62.922/1999/, számlavezető pénzintézet neve, címe: 
Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193., bankszámlaszám: 10102914-46184900-
01000005., adószám:18492192-1-07, képviseli: Vörös Magdolna (minősége: elnök)) 
(továbbiakban: Egyesület) között, (együttesen továbbiakban: Felek) alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett:  
 
 
I. Előzmények  
 
I/1. A szerződő felek megállapítják, hogy az Egyesület 100%-os intenzitású támogatású 
pályázatot kíván benyújtani – a Magyar Falu Program FCA-KP-1-2021/1. pályázati felhívásának 
keretében a 2021/1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása kategóriában – 
annak érdekében, hogy – az Önkormányzat tulajdonában lévő Csabdi, 502. hrsz-ú, természetben 
2064 Csabdi, Kossuth u. 1. szám alatt elhelyezkedő –Vasztélyi Kultúrház épületét részben 
felújítsa, valamint azt a támogatási szerződésben vállaltak szerint öt éven keresztül 
térítésmentesen használja az Önkormányzat közreműködésével és támogatásával, azzal a 
kikötéssel, hogy a település további civil szervezetei, közintézményei és az Önkormányzat 
részére a térítésmentes használatot igényük szerinti időpontokban az Egyesület biztosítja. 
  
I/2. Önkormányzat az I/1. pontban megjelölt, tulajdonában álló ingatlan működtetését az 
együttműködési megállapodástól függetlenül a továbbiakban is vállalja. Ennek keretében fizeti a 
közüzemi díjakat, az épület egyéb fenntartási, karbantartási költségeit.  
 
II. Feladatellátás 
 
Önkormányzat megbízza Egyesületet, Egyesület pedig vállalja, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló 2064 Csabdi, Kossuth u. 1. szám alatti épületben (továbbiakban: Vasztélyi 
Kultúrház) ellátja az alábbi feladatokat: 
 

1. Közösségfejlesztési folyamatok generálását, folyamatkövetést. 
2. Közösségi, egyesületi rendezvények megtartását. 
3. Egészségfejlesztési programok megvalósítását. 
4. Helyszín biztosítását civil és egyéb szervezetek számára. 
5. Az I./1. pontban körülírt pályázatban vállalt feladat ellátásához biztosítja a szükséges 

feltételeket az Önkormányzat részére. 
 
  



 
 

III. A vagyonhasználat általános szabályai 
 
III/1. Az I. pontra tekintettel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 
Nevtv.) 11. § (13) bekezdése alapján Önkormányzat a 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 
Csabdi, 502. hrsz-ú, természetben, 2064 Csabdi, Kossuth u. 1. szám alatti ingatlant és az abban 
lévő, mindennemű ingóságokat (továbbiakban: önkormányzati vagyon) az Egyesület ingyenes 
használatába adja, az Egyesület pedig ingyenesen használatba veszi jelen szerződés hatályba 
lépésétől annak megszűnéséig terjedő időszakra. 

  
III/2. Egyesület vállalja, hogy az átengedett önkormányzati vagyont a szerződési előírásoknak és 
a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja. 
 
III/3. Egyesület kötelezettségei 
 

1. Egyesület vállalja, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat az annak 
tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások, pályázati előírások, szakmai követelmények, 
valamint nyilvántartási kötelezettségek betartása mellett végzi.  
 
2. Egyesület vállalja, hogy a használatába adott önkormányzati vagyon használatáról 
szóló beszámolóját írásban eljuttatja az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 
tárgyévet követő április 30. napjáig. 

 
3. Egyesület vállalja a használatába adott önkormányzati vagyon, illetve az I/1. pontban 
megjelölt projekt keretében beszerzett vagyonleltár szerinti nyilvántartását és évenként 
annak felülvizsgálatát. 
 
4. Egyesület vállalja, hogy Önkormányzat által végzett ellenőrzést mindenben segíti. 
 
5. Az Egyesület az átadott vagyonban bekövetkezett minden bruttó 50.000,-Ft kárértéket 
meghaladó károsodást köteles az Önkormányzat felé három munkanapon belül 
bejelenteni, és a károsodást követő 30 napon belül annak helyreállítását megkezdeni. 
Amennyiben a károsodást külső személy felróható magatartása idézte elő, úgy az 
Önkormányzat a károkozó által fizetett kártérítés összegét az Egyesület részére – a 
helyreállítás költségének erejéig – átadja. 
 
6. Egyesület vállalja, hogy az Önkormányzat számára,  

a.) műszaki állapot felmérése, 
b.) költségvetési, gazdálkodási tervezés, 
c.) beruházások előkészítése, 
d.) vagyonfelhasználás ellenőrzése, 

 
céljából az önkormányzati vagyonnal, gazdálkodási helyzetével összefüggő adatokat 
szolgáltat, annak megkeresésétől számított 15 napon belül.  

 
III/4. Önkormányzat jogai 
 

1. Önkormányzat jogosult, hogy ellenőrizze az önkormányzati vagyon I. pontban 
meghatározott cél szerinti használatát. 

2.  Önkormányzat jogosult adatszolgáltatást kérni az önkormányzati vagyon felhasználására 
vonatkozóan.  

 
 



 
 

IV. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó szabályok 
 
IV/1. Az Önkormányzat jogosult a megállapodás tárgyát képező épületet, vagy annak egy részét 
bérlet útján hasznosítani mindazon célokra, melyek az Egyesület alapszabályával, illetőleg az 
Önkormányzat kötelező vagy szabadon vállalt feladataival összeegyeztethetők. 
 
IV/2. Felek vállalják, hogy az előre betervezett programokkal összeegyeztethető szabad 
kapacitásuk vonatkozásában térítésmentesen biztosítanak egymásnak megfelelő helyszínt az 
általuk szervezett ünnepségek, rendezvények számára. A Felek ebben a kérdésben a tervezett 
programot megelőzően öt nappal egyeztetnek. Ha a rendezvény belépőjegy ellenében látogatható, 
akkor annak bevétele az Egyesületet illeti, kivéve, ha a rendezvény bevételét más előre 
meghatározott célra kívánják fordítani. 
 
IV/4. Az Egyesület jogai, kötelezettségei 

1. Egyesület köteles a helyiségek és az udvar rendeltetésszerű használata érdekében jelen 
szerződés hatálya alatt a szükséges, rendes használati mértéket meg nem haladó 
karbantartási munkákat megfelelő időben és minőségben elvégezni. 

2. Egyesület karbantartási kötelezettsége teljes körűen kiterjed az épület külső és belső 
karbantartására. 

3.  Az Egyesület az igazolt költségének egy összegben való megtérítését igényelheti az 
Önkormányzattól, ha helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett.  

4. Egyesületet teljes kártérítési felelősség terheli a használati időszak alatt keletkezett általa, 
vagy az épületet használók által okozott bármely kár tekintetében, beleértve a harmadik 
személynek okozott kárt is. Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatot a 
használati időszak alatt végzett tevékenységéért semminemű felelősség nem terheli. 

5. Egyesületnek a leltár és fotódokumentáció alapján átadott vagyont, az átadás 
időpontjában rögzített állapotban kell visszaadnia Önkormányzat részére. 

 
 
IV/5. Önkormányzat jogai, kötelezettségei 

1. Az Önkormányzat köteles gondoskodni az épület felújításáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotban tartásáról, kivéve a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkat. 

2. Az épület központi berendezései a következők: 
a. a fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés, ideértve az épületben levő 

vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is, 
b. a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, ideértve az épületben levő vezetékszakaszt is, az 

elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere az épületen kívüli vezetékszakasz 
vonatkozásában. 

 

IV/6. Pályázaton való részvétel feltételei 

a) A megállapodás időtartama alatt, amennyiben az Önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlan felújítására, fejlesztésére pályázati lehetőség nyílik, Önkormányzat a 
rendelkezésére álló saját forrásai és pénzügyi lehetőségei függvényében biztosítja a 
pályázathoz szükséges önerőt. Ebben az esetben a pályázat által keletkezett értéktöbblet 
Önkormányzatot illeti. 
 

b) A megállapodás időtartama alatt, amennyiben ingóságok beszerzésére, fejlesztésére 
pályázati lehetőség nyílik, abban az esetben: 



 
 

- ha Önkormányzat a rendelkezésére álló saját forrásai és pénzügyi lehetőségei 
függvényében biztosítani tudja a pályázathoz szükséges önerőt, akkor a pályázat által 
keletkezett értéktöbblet Önkormányzatot illeti, 

- ha Önkormányzat nem kívánja, vagy nem tudja a pályázathoz szükséges önerőt 
biztosítani, de Egyesület saját önerőből megvalósítja a pályázatot, akkor a pályázat 
által keletkezett értéktöbblet Egyesületet illeti. 

 
V. A szerződés hatálya, megszűnése 
 
V/1. A jelen megállapodást a Felek a Megállapodás aláírásának napjától 2026. december 31. 
napjáig terjedő határozott időre kötik.  
 
V/2. Jelen megállapodást bármelyik a fenntartási kötelezettség lejártát követően Fél 6 (azaz hat) 
hónapos felmondási idővel – a tárgyév december 31. napjára szólóan – mondhatja fel rendes 
felmondással. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
 
V/3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal felmondható. 
 
V/4. Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben az Egyesület a 
III/3. pont 5. pontja szerinti kötelezettségét elmulasztja. 
 
V/5. Jelen szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
az önkormányzati vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet az önkormányzati vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 
minősül átlátható szervezetnek. 
 
VI. Záró rendelkezések 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

 

Csabdi, 2021. április 20. 

 
 
 
 
    Csabdi Község Önkormányzat                  Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület 
  Huszárovics Antal          Vörös Magdolna 

  polgármester                                                                      elnök 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 

A Megállapodást Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatával 
jóváhagyólag elfogadta: 
  
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2021.(IV..) számú határozatával. 
 
Csabdi, 2021. április 20. 
 

                          Dr. Sisa András 
                                 Jegyző 

 
 
 
Jogilag ellenjegyzem:                                                          Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
 
   Dr. Sisa András                                                                    Vida Krisztina 
           jegyző                                                                           költségvetési ügyintéző 

 


