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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Köztársaság tér 165. hrsz. alatti 
ingatlannak az Ercsi Kinizsi Sportegyesület részére történő használatba adásáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Köztársaság tér 165. hrsz. alatti ingatlannak az Ercsi Kinizsi Sportegyesület 
részére történő használatba adásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1. napjától határozatlan időre 
használatba adja az Ercsi, Köztársaság tér 165. hrsz. alatti ingatlant az Ercsi Kinizsi 
Sportegyesület részére, az Evezős Szakosztály működése érdekében, jelen határozat 
melléklete szerinti használati megállapodás alapján. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a használati megállapodás 
megkötésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.        Lippai Csaba  sk. 
         képviselő               képviselő 
   jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 46/2017. (I.31.) Kt. sz. határozathoz” 

 
                                          HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS  
 
 
Amely létrejött egyrészrõl 
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, (2451 Ercsi Fő u.20.sz., képviseletére jogosult: 
Győri Máté polgármester) mint h a s z n á l a t o t  e n g e dő ,  másrészről 
  
ERCSI KINIZSI SPORT EGYESÜLET (2453 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 63. sz. alatti 
székhelyű jogi személy, képviseli Flórián Gábor elnök), mint a  h a s z n á l a t   j o g o s u 
l t j a  között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és feltételek között: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, miszerint az Ercsi belterület, 165 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 4874 m2 alapterületű ingatlan, mely természetben az Ercsi, 
Köztársaság tér 165. hrsz. alatt lelhető fel (a továbbiakban: ingatlan), használatot 
engedő kizárólagos tulajdonában áll.   

 
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy használat jogosultja, az Ercsi Kinizsi Sport 

Egyesület – a jelen okiratban meghatározott rendben és tartalommal, jelen 
szerződés erejénél fogva – a Vízisport Szakosztályának tevékenysége céljára 
jogosult az ingatlant rendeltetésszerűen használni a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati feladat- és hatáskörök közül különösen a helyi 
környezet és természetvédelem, valamint a sport, ifjúsági ügyek biztosításában való 
közreműködés ellátására. Használat jogosulja köteles a rendeltetésszerű 
használattal kapcsolatban felmerülő rezsiköltséget közvetlenül a szolgáltatók felé, 
az egyéb felmerülő kiadásokat közvetlenül a használatot engedő Önkormányzat 
felé megfizetni. 

 
3. A használati megállapodást a felek határozatlan időtartamra hozzák létre. Jelen 

megállapodás 2017. február 1. napjával lép hatályba.  
A használati megállapodást Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente 
felülvizsgálja. 
 

4. A megállapodás megszűnik: 
 

• a felek közös megegyezése alapján, 
• a felek 30 napra történő indokolás nélküli rendes felmondásával, 
• a használati jog jogosultjának jogutód nélküli megszűnésével, 
• a használatot engedő fél azonnali hatályú felmondásával. 

 
5. A jogviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére az alábbiak 

esetén kerülhet sor: 
 

• A közüzemi díjak kifizetésének nem teljesítése esetén (ideértve bármely 
közüzemi szolgáltatási díj lejáratát követő nem teljesítését), valamint az 
ingatlan rendeltetésellenes használata vagy rongálása esetén; 

• Abban az esetben, amennyiben jogosult az ingatlanra és annak környezetére 
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vonatkozó állagmegóvási és állagfenntartási, valamint vagyonvédelmi 
kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget; 

• Az ingatlan engedély nélküli használatba, albérletbe vagy haszonbérletbe 
adása vagy bármely jogcímen önkormányzati hozzájárulás nélkül történő 
birtokba adás esetén; 

• Abban az esetben, amennyiben a használat jogosultja, annak törvényes 
képviselője vagy bármely, jognyilatkozat tételére jogosult eseti megbízottja, 
alkalmazottja közreműködik abban vagy hozzájárul ahhoz, hogy a 
megállapodás tárgyát képező ingatlanba ideiglenes vagy állandó 
tartózkodásra jogosító jogcímen harmadik személy bejelentkezzen; 

• Amennyiben a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva használatot 
engedőnek szüksége van az ingatlanra és ezen igényét használat jogosultja felé 
képviselő-testületi határozatban kinyilvánítja; 

• Amennyiben az ingatlan területén nem a használat jogosultja és nem a 
használatot engedő kizárólagos tulajdonát képező tárgyi eszközök, ingók, 
felszerelési tárgyak, fém vagy egyéb hulladék kerül elhelyezésre az 
Önkormányzat írásbeli engedélye nélkül, ideértve a használat jogosultja 
céljaival össze nem egyeztethető bármely terméket, árut, eszközt is; 

• Ha az egyesületi használat időtartama alatt a használat jogosultja bármely 
természetes személy vagy bármely jogi személy tagja életvitelszerűen 
tartózkodik az ingatlanban és használja azt; 

• A használat jogosultja megtagadja önkormányzati rendezvények esetén a 
terület ideiglenes, előre egyeztetett, a 10. pontban említett használatát a 
tulajdonostól vagy a tulajdonos által megjelölt harmadik személytől; 

• Ha az ingatlanon a 9. pontban meghatározott átalakítási, változtatási 
munkákat használatot engedő hozzájárulása nélkül végez. 

 
6. Jogosult az ingatlant kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja, egyben 

felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. 

 
7. Az ingatlan rendeltetésszerű fenntartásának és rendeltetésszerű használatának 

költségei – ideértve különösen a közüzemi költségeket és az ingatlan fenntartásának 
költségeit – a használat jogosultját terhelik. Az ingatlan használatával kapcsolatos 
közüzemi díjakat és az ingatlan védelmére szolgáló távfelügyeleti díját használat 
jogosultja egyenlíti ki a szolgáltatók által kibocsátott számla alapján, közvetlenül a 
szolgáltatók felé. 

 
8. Használat jogosultja kötelezettséget vállal arra, hogy e megállapodás szerinti 

jogviszony tartama alatt a megállapodás tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen 
használja, állagát a rendeltetésszerű használat mellett megóvja, annak bármilyen 
használatba adására kizárólag a használatot engedő írásos beleegyezésével jogosult, 
kiemelten ideértve a harmadik természetes vagy jogi személyek tagjai számára 
tilalmazott lakáscélú, lakhatási célú vagy életvitelszerű tartózkodásból álló 
használatának engedélyezését és biztosítását is. Szerződő felek e körben rögzítik, hogy 
harmadik jogi vagy természetes személyek tulajdonában lévő tárgyi eszköz, jármű, 
ingóság, termék, áru kizárólag az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása esetén 
lehetséges a megállapodás tárgyát képező ingatlanon. E rendelkezések megszegése 
esetén jogosult azokért a károkért is felelős, amelyek jogsértő magatartás nélkül nem 
következtek volna be. Jogosult emellett kötelezettséget vállal arra, hogy a használatba 
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vétel ellenében az ingatlant és környezetét (udvarát, utcafrontját és közvetlenül a 
telekhatár melletti területeit, ideértve az erdővel határos területét is) saját eszközeivel 
rendben és tisztán tartja, állagát megóvja és gondoskodik az ingatlan megfelelő 
vagyonvédelméről. 

 
9. Az ingatlanban, illetve annak területén bármilyen átalakítást, változtatást végezni csak 

használatot engedő előzetes írásbeli hozzájárulásával, az erre vonatkozó megállapodás 
alapján lehet. Ennek elmulasztása esetén használat jogosultja nem tarthat igényt a 
végzett munkák ellenértékére, továbbá használatot engedő ez esetben jogosult a 
megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 

 
10. Szerződő felek rögzítik, hogy a használatot engedő önkormányzat önkormányzati 

rendezvények idejére előre egyeztetett módon a használatba adott ingatlan területének 
egészét vagy egy részét ideiglenesen a rendezvény ideje alatt használhatja, s ezen jogát 
a használat jogosultja nem tagadhatja meg, nem vitathatja s nem korlátozhatja. 
A használatot engedő önkormányzat egyéb önkormányzati feladatok érdekében a 
maga részére vagy más szervezet vagy személy általi ideiglenes használat céljára – 
szintén előre egyeztetett módon – a használatba adott ingatlan területének egészét 
vagy egy részét az ideiglenes használat (rendezvény) ideje alatt használhatja. Ezekben 
az esetekben az ingatlanra eső arányos költségeket a rendezvény jogosultja fedezi és 
köteles gondoskodni az ingatlan rendezvény ideje alatti védelméről és gondos 
használatáról. 

 
11. Szerződő felek kiemelten állapodnak meg abban, hogy a jogviszony bármely jogcímen 

történő megszűnése esetén jogosultat csereingatlan nem illeti meg, továbbá ez esetben 
köteles az ingatlant az eredeti állapotában a használatot engedő rendelkezésére 
bocsátani azzal, hogy ennek hiányában használatot engedővel szemben semminemű 
kötelmi vagy tulajdoni igényt nem támaszthat, illetve esetleges ráfordításait, 
beruházásait jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem jogosult érvényesíteni.   

 
12. Használatot engedő szavatol azért, miszerint a megállapodás tárgyát képező ingatlan a 

használat időtartama alatt a szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel a 
megállapodás előírásainak, illetve szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen a 
használat tárgyára vonatkozóan olyan joga, amely a használót a használatban 
korlátozza vagy akadályozza. 

 
13. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás akarat-kijelentéseiket helyesen 

tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, saját kezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

 
 
Kelt: Ercsi, 2017. február ….. 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat                 Ercsi Kinizsi SE 
                            használatot engedő                        használat jogosultja 


