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Kunfehértó Község Polgármesterének  

 

ELŐTERJESZTÉSE 

 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére  

ingóságok ingyenes használatba adása a Horgász Egyesület számára tárgyában 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat kicserélte a tulajdonában lévő a településen és a Tófürdő területén 

elhelyezett térfigyelő kamera rendszer antennáit. A lecserélésre került 4 db Ubiquiti gríd 

antenna tartóval így feleslegessé vált. Az eszközöket eladásra nem érdemes kijelölni, 

tekintettel arra, hogy ezeknek a használt eszközöknek a piaci értéke alacsony, viszont a 

Kunfehértói „Előre”Horgász Egyesület jelezte az Önkormányzat felé, hogy szívesen átvennék 

ingyenes használatba, felszerelnék területükön. 

 

Az eszközök az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, tehát a nemzeti vagyon körébe 

tartoznak, így az Egyesület részére történő ingyenes használatba adásuk csak jogszabályban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (13) 

bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható 

használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. Ennek igazolására megvizsgáltuk  

az önkormányzat közfeladatait, valamint az Egyesület alapszabályában foglaltakat az alábbiak 

szerint: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen – többek között – sport, ifjúsági ügyek 

biztosítása. 

 

A szervezet sport és ifjúsági feladatokat ellátó egyesület, azaz megállapítható, hogy 

közfeladathoz kötődő tevékenységet végez, így az ingyenes használatba adásnak törvényes 

akadálya nincs. 

 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelet 26.§ (1) 

bekezdése alapján az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes 

átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselő-testület 

joga. 

 

Javaslom, hogy az Önkormányzat az eszközöket azok más célú hasznosításáig adja az 

Egyesületnek ingyenes használatba azzal, hogy az ingyenes használati megállapodás rendes 

felmondás keretében 30 napra írásban bármikor felmondható.  

Az Nvtv. 11.§ (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 

csak átlátható szervezettel köthető. Az Egyesület az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pont c) alpontja 

alapján átlátható szervezetnek minősül.  

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

 

1.Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő 4 db Ubiquiti gríd antennát tartóval  az eszközök más 

célú hasznosításáig , de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára a Kunfehértói 

„Előre” Horgász Egyesületnek ingyenes használatba adja az alapszabályában 

meghatározott tevékenység szervezése céljából. 

 

2. A Képviselő-testület  elfogadja a mellékletben szereplő a Kunfehértói „Előre” Horgász 

Egyesülettel kötendő szerződést ingóságok használatba adásáról, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Kristóf Andrea aljegyző 

   Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület 

 

Kunfehértó, 2016. október 10.              

          Huszár Zoltán  

               

 

 

SZERZŐDÉS 

INGÓSÁGOK HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 

 

mely létrejött egyrészről Kunfehértó Község Önkormányzata (székhely: 6413 Kunfehértó, 

Szabadság tér 8.; adószám: 15724997-2-03; törzsszám: 724991; KSH statisztikai számjel: 

15724997-8411-321-03) - képviseletében: Huszár Zoltán polgármester, mint használatba adó 

(a továbbiakban: Használatba adó), 

 

másrészről a Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület  (székhely: 6413 Kunfehértó, Béke tér 

3., adószám: 19045205-1-03; bírósági bejegyzési száma: 50/1989), - képviseletében Lakos 

Dénes elnök, mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő) 

 

(a továbbiakban együttesen: felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi 4 db Ubiquiti gríd antenna tartóval.  Felek 

rögzítik, hogy a Használatba adó az ingóságokat a szerződés hatálybalépésének napjától 

ingyenesen használatba adja az ingóságok más célú hasznosításáig, legfeljebb azonban a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 

15. pontja szerinti közfeladat ellátásának időtartamára az alapszabályában végzett 

tevékenység szervezése, ellátása céljából.  

 

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (13) 

bekezdése alapján a Használatba vevő közfeladat ellátása céljára jogosult az ingóságok 

ingyenes használatba vételére. Használatba vevő az ingóságokat kizárólag az 1. pontban 

rögzített közfeladat ellátása céljára használhatja. 

 

3. A Használatba vevő a használatba adás napjától kezdődően köteles az ingóságokat a jelen 

szerződés 1. pontjában meghatározott feladat ellátásához használni és viselni az ingóságokkal 

összefüggésben felmerülő kiadásokat. Használatba vevő köteles az ingóságokat 
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rendeltetésszerűen használni, megtéríteni minden olyan kárt Használatba adónak, amely a 

nem rendeltetésszerű használatból ered. 

 

4. Használatba vevő az ingóságok használatát a Használatba adó előzetes hozzájárulása nélkül 

sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel sem – nem ruházhatja át. 

 

5. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016 (X. 26.) Kt. számú 

határozata alapján Használatba vevő az ingóságok használata után használati díjat nem fizet. 

 

6. Használatba adó bármikor, előzetes értesítés nélkül is jogosult a szerződés 

rendelkezéseinek betartását és a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 

 

7.  Használatba vevő az Nvt. 11. §-a alapján kijelenti, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdése alapján 

átláthatónak minősül és vállalja, hogy  

a) a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 

b) a jelen szerződés útján részére átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a 

tulajdonosi, vagyonkezelői rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak 

megfelelően használja, 

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási 

idővel, másik fél előzetes, írásban történő megkeresésével felmondhatja. 

 

9. Használatba adó jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha  

-Használatba vevő az ingóságokat a szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységre használja, 

-Használatba vevő nem biztosítja Használatba adó részére az ingóságok szerződésszerű 

használatának ellenőrzését, 

-Használatba vevő az ingóságok használatát más személynek hozzájárulás nélkül átengedi, 

-Használatba vevő a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

10. A jelen megállapodás megszűnése esetén Használatba vevő köteles az ingóságok – 

Használatba adóval egyeztetett időpontban történő – átadására.  

 

11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nvt., a Polgári Törvénykönyv és az 

egyéb vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

12. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szabályozott jogviszony 

keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén bármelyik fél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

13. Használatba adó és Használatba vevő képviseletében aláíró kijelenti, hogy jogosultak 

jelen szerződés aláírására, a szervezet képviseletére, és a szerződés megkötéséhez harmadik 

fél jóváhagyására nincs szükség. 

 

 14. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült. 
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Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el. 

 
Kunfehértó, 2016. ....................................  Kunfehértó, 2016. ...................................... 

 

 Kunfehértó Község Önkormányzata Kunfehértói Horgász Egyesület 

 Huszár Zoltán Lakos Dénes  

 polgármester elnök 

 

 

 

  

  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:…………………………. 

                                          Gömzsik László  

 


