
Pomáz Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

26/2021 (1.28.) számú Önkormányzati határozata 

használatba adási szerződés jóváhagyásáról a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonát 
képező 664 hrsz. ingatlan vonatkozásában 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 4 78/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 
1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
13. § (1) 3. és 7. pontja, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a kizárólagos tulajdonát képező a pomázi ingatlan 
nyilvántartásban 664 hrsz.-on bejegyzett természetben a Pomáz, Beniczky u. 2. szám 
alatt található ingatlan tornaszoba melletti helyiségét, 2021. február O 1. napjától 2021. 
december 31. napjáig terjedő határozott időre a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7) pontja 
szerint közfeladat ellátására tekintettel a Sashegyi Sándor Alapítvány (székhely: 2013 
Pomáz, Iskola u. 2., adószám: 19180818-1-13, nyilvántartási szám: 13-02-0000302, 
képviseli: Kapin Györgyné elnök) térítésmentes használatába adja, az Alapítvány 
keretei közt működő Kevély Táncegyüttes ruhának tárolása céljából. 

2. Az 1. pont szerinti - jelen határozat mellékletét képező - használati szerződés 
megkötéséről a polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 
Határidő: 2021. február O 1. 
Végrehajtásban közreműködik: 

- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
- Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

polgármester 



Pomáz Város Önkormányzata
2013. Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.

Használatba adási szerződés

amely létre jött egyrészről

név:  Pomáz Város Önkormányzata székhely:  2013 Pomáz,  Kossuth Lajos utca 23-25,
adószám: 15731058-2-13, képviselő: Leidinger István polgármester, mint Használatba adó
(a továbbiakban: Használatba adó)

másrészről

név:  Sashegyi  Sándor  Alapítvány,  székhely:  2013  Pomáz,  Iskola  u.  2. ,  adószám:
19180818-1-13, nyilvántartási szám: 13-02-0000302, képviseli: Kapin Györgyné elnök,

mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő; együttesen: Szerződő Felek) 

 között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 

I. Általános rendelkezések

1.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó tulajdonában lévő 2013
Pomáz, Beniczky utca 2. alatti, 664. hrsz-ú ingatlan tornaszoba melletti termét Használatba
vevő  ingyenes  használatába  adja,  abból  a  célból  hogy  a  Használatba  vevő  a  Kevély
Táncegyüttes ruháit ott tárolja.

1.2.A jelen  Szerződés  1.1.pontjában  megjelölt  helyiségben  a  jelen  Szerződés  1.  számú
mellékletében  (a  továbbiakban:  Melléklet)  felsorolt,  a  Használatba  adó  tulajdonában  álló
vagyontárgyak  kerültek  elhelyezésre,  amely  vonatkozásában  a  Használatba  vevő,  a  jelen
Szerződés érvényességi idején belül teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

1.3. A tornaszoba használatba adásának időtartama: 2021. február 01. - 2021.december 31.

1.4. A helyiséget a Használatba adó – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  7.  és  15.  pontjában  rögzített  közfeladata
ellátására tekintettel – térítésmentesen biztosítja.

II. Az ingatlan használata

2.1. A Használatba vevő az ingatlanon semmilyen átalakítást nem végezhet.

2.2. A Használatba vevő vállalja, hogy:
a) a használatba vett helyiséget rendeltetés-szerűen használja,
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b) a használati jogát sem térítésmentesen, sem ellenérték fejében nem ruházhatja át más
személyre vagy szervezetre.

c)  felelősségteljesen jár el az épület nyitásakor, kódolásakor, zárásakor,

d)  a  3.  pontban  rögzített  közfeladatok  ellátásában  való  közreműködésről  utólag,  a
szerződés  bármely  okból  történő  megszűnését  követő  15  napon  belül  szöveges
összefoglalót készít és küldd meg a Használatba adó részére,

e)  az  átengedett  nemzeti  vagyont  a  szerződési  előírásoknak  és  a  tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

f) A Használatba vevő a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem
ruházhatja át más természete személyre vagy szervezetre. az ingatlant a Használatba adó
írásbeli hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg. 

g.)  A Használatba  vevő  köteles  tűrni,  hogy  a  Használatba  adó  a  jelen  Szerződés
betartását a helyszínen ellenőrizhesse.

III. A használati jogviszony megszűnése, megszüntetése

3.1. A  Szerződő  Felek megállapodnak  abban,  hogy  jelen  használatba  vételi  szerződés
megszűnik, ha valamelyik fél a rendkívüli felmondás jogával él. A rendkívüli felmondás
jogával bármelyik Szerződő Fél abban az esetben élhet, ha a másik fél a jelen használati
szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy a jelen jogviszonyra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit  súlyosan,  vagy  ismételt  felszólítás  ellenére  megszegi,  vagy
jogosultságával visszaél. 

  3.2.  A  Szerződő  Felek  súlyos  szerződésszegésnek  minősítik  különösen,  de  nem
kizárólagosan, ha a  Használatba vevő az ingatlant nem rendeltetés-szerűen használja,
azon átalakítást végez.

  3.3.  A szerződést a Használatba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a nemzeti vagyon hasznosítását a Használatba vevő harmadik félre átruházza.

3.4.  Egyebekben  jelen  használatba  adási  jogviszony  megszűnik  a  jelen  szerződésben
meghatározott idő bekövetkezésével, azaz 2021. december 31. napjával. 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – az ingyenes használatra tekintettel – a
felek  jogosultak  azt  bármikor,  15  napos  határidő  közbeiktatásával,  indokolás  nélkül
felmondani. A Használatba adó 30 napos felmondási idővel bármikor jogosult a jelen
szerződést felmondani indokolás nélkül.

4.2.  A Szerződő Felek rögzítik,  hogy jelen  szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.



4.3. A  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  jogviszonyból  eredő  vitás
kérdéseiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem
vezetnek  eredményre,  úgy  jelen  jogviszonyból  eredő  esetleges  jogvitáik  elbírálása
végett  kölcsönösen  alávetik  magukat  a  Szentendrei  Járásbíróság  kizárólagos
illetékességének.

A Felek a jelen használati szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Kelt: Pomáz, 2020. 

Használatba adó Használatba vevő

Jóváhagyom: 

Polgármester

1. számú melléklet

Pomáz Város Önkormányzatának tárgyi eszközei



2013 Pomáz, Beniczky utca 2.szám alatti ingatlanban elhelyezve


