


                                                                                            112/2021(V.07) számú határozat melléklete1 

 

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről: 

Név:                             Pomáz Város Önkormányzata 

Székhely:                     2013 Pomáz, Kossuth u. 23-25. 

Levelezési cím:           2013 Pomáz, Kossuth u. 23-25. 

Képviseli:                    Leidinger István polgármester 

Cégjegyzékszám:        - 

Adószám:                    15731058-2-13 

Bankszámlaszám:        10403057-50485456-57481008 

 

továbbiakban, mint Használatba adó, 

 

másrészről 

 

Név:                              Pomázi Civil Szövetség 

Székhely:                      2013 Pomáz, Tél utca 6/A. I. 7.  

Levelezési cím:            2013 Pomáz, Tél utca 6/A. I. 7.  

Képviseli:                     Tringelné Gyarmati Fruzsina elnök 

Telefon/fax:                  +3630/643-0775 

Cégjegyzékszám:          13-02-0007946 

Adószám:                      19294227-2-13 

Bankszámlaszám:          10403057-50526983-77541004 

 

továbbiakban, mint Használó 

 

együttesen Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: 

 

1. Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a Pomáz, belterület 29 hrsz-ú, kivett 

lakóház, udvar megjelölésű, természetben 2013 Pomáz, Hősök tere 2. szám alatt 

található 917 m2 nagyságú ingatlan és a rajta lévő 82 m2 nagyságú épület. 

 

2. Használatba adó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) 

bekezdése alapján a Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatások 

közfeladatának ellátása céljából térítésmentesen használatba adja Használó részére az 

1. pontban megjelölt ingatlant.  

 

3. Felek kijelentik, hogy a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és 

azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása” körén belül meghirdetésre került 

VCA-KP-1-2021/1 kódszámú pályázat, amely a közfeladatot ellátó civil szervezetek 

 
1 Beiktatta: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 120/2021 (V.26.) számú önkormányzati 

határozatának 2.pontja. Hatályos: 2021.V.26-tól. 



részére hivatott forrást biztosítani az ellátott közfeladathoz kapcsolódóan ingyenesen 

használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához. 

 

4. Használó vállalta, hogy a 3. pontban meghatározott pályázaton elindul, melyhez 

Használatba adó hozzájárult. 

 

5. Használó vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott pályázat megnyerése esetén a 

Használatba adó által előzetesen jóváhagyott tervek szerinti felújítási munkálatokat a 

pályázati forrásból és saját költségén elvégezteti, e feladatok ellátásához Használatba 

adó további támogatást nem nyújt. 

 

6. Használót terhelik az ingatlan felújításával, működtetésével, használatával kapcsolatos 

díjak, így különösen a közüzemi díjak megfizetése. 

 

7. Használót az ingyenes használat joga a 3. pontban meghatározott pályázatban megjelölt 

fenntartási időszakra, de legalább öt évre illeti meg. 

 

8. Használó köteles a mindenkor hatályos, a feladat ellátását érintő jogszabályokat 

betartani. A jogszabályok megsértéséből vagy rendeltetésellenes használatból fakadó 

költségek megfizetése Használót terheli. A rendeltetésellenes használatból eredő károk 

megtérítéséért a Használó felelős. Ennek megszegése rendkívüli felmondási oknak 

minősül. 

 

9. Használó a használati jogát a Használatba adó előzetes hozzájárulása nélkül sem 

ingyenesen, sem ellenérték fejében, még ideiglenes jelleggel sem engedheti át harmadik 

személynek. Ennek megszegése rendkívüli felmondási oknak minősül. 

 

10. Használatba adó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult jelen szerződés 

rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

 

11. Használó cégszerűen aláírt okiratban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja 

szerint átlátható szervezetnek minősül. Ha a Használó a szerződés megkötését követően 

bármikor már nem felel meg az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt átláthatósági 

követelménynek, rendkívüli felmondási oknak minősül. 

 

12. Felek e megállapodás alapján a jövőben kötendő szerződés rendes felmondással történő 

megszüntetését kizárják egymás között. 

 

13. E megállapodás alapján a jövőben kötendő szerződés megszűnésekor az 1. pontban 

rögzített ingatlant Használó köteles a 3. pontban meghatározott pályázatban vállalt és 

jóváhagyott felújítási munkálatok szerint meghatározott, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban Használatba adó részére visszaadni.  

 

14. A jelen használatba-adási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, különösen 

az Nvtv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és a 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény az irányadók.  

 

15. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseiket békés úton próbálják 

rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy jelen 

jogviszonyból eredő esetleges jogvitáik elbírálása végett kölcsönösen alávetik magukat 



a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 

16. Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 6 (hat) eredeti példányban 

készült, melyből 3 példány Bérbeadót, 3 példány Bérlőt illeti meg. Jelen megállapodást 

Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

aláírásukkal hitelesítik. 
 

 

Pomáz, 2021. május 20. 

 

 

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

             Bérlő                                                                                                 Bérbeadó 

 

 

  Jogi ellenjegyzés: 

 

 

……………………… 

 

    Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

……………………………. 


