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Megállapodás ingyenes használatba adásról 
 
  

amely létrejött egyrészről a  
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (székhely: 1149 Budapest, 
Mogyoródi út 43. törzskönyvi nyilvántartási száma: 722722, statisztikai számjele: 15722720-
8425-312-01, adószám: 15722720-2-51., alapító okirat száma: A-178/1/2013, képviseli: Dr. 
Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató, mint átadó vagyonkezelő képviselője), 
továbbiakban: Vagyonkezelő 
 
másrészről a  
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhely: 
2800 Tatabánya, Fő tér 6., adószám: 16763407-2-11, képviseli: Marx Ernő elnök, Nieszner 
József elnökhelyettes), mint használatba vevő, a továbbiakban Használatba vevő 
 
valamint Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR 
törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester) 
 
 a továbbiakban együttesen, mint Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 
szerint: 
 

1. Előzmények 
 1.1 Felek egyezően állapítják meg, hogy  

- Szentendre belterület 12/8 helyrajzi számú, természetben Szentendre, Ipar utca 5. szám alatt 
található, 3531 m2 alapterületű, 
- Szentendre belterület 12/9 helyrajzi számú, természetben Szentendre, Ipar utca 5. szám alatt 
található, 2000 m2 alapterületű 

az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” művelési ágban megnevezett 
ingatlanok (továbbiakban: Ingatlan) 1/1 tulajdoni arányban a Magyar Állam kizárólagos 
tulajdonában és 1/1 arányban Vagyonkezelő vagyonkezelésében állnak. Az ingatlanok felett 
a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja az MNV Zrt. útján. 

1.2 Használatba vevő az Ingatlant a Használatba vevő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
között létrejött, 2012. november 16. napján kelt, a „Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú 
projekt (Projekt) megvalósítására irányuló támogatási szerződésben foglaltak szerinti 1 db 
hulladékudvar létesítésére kívánja használni.  

1.3 Jelen megállapodás célja, hogy a Vagyonkezelő biztosítsa a Használatba vevő részére a 1.2. 
pontban megjelölt Projekt támogatási szerződésében előírt kötelezettsége ellátásához 
szükséges ingatlan használatát.    
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2. A jelen Megállapodás tárgya 
 2.1. A jelen szerződés tárgya a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajz szerinti (a 
telekalakítást követően a Szentendre belterület 12/11 hrsz-ú, 2280 m2 alapterületű) 
természetben a jelenleg a 12/9 hrsz-ú 0,2000 ha területű és a jelenleg 12/8 hrsz-ú 0,3531 ha 
területű ingatlan területéből, a vázrajzon 12/11 önálló helyrajzi számként feltüntetett, 
összesen 0,2280 ha területű ingatlan/ingatlanrész (továbbiakban Ingatlan) használati joga - 
amely természetben a 2000 Szentendre, Ipar utcában található. Felek megállapodnak, hogy 
Vagyonkezelő a jelen pontban megjelölt Ingatlant Használatba vevő részére közfeladat 
ellátása érdekében térítésmentesen használatba adja Használatba vevő jelen megállapodás 
1.2. pontjában rögzített Projekt támogatási szerződésében meghatározott feladatának 
megszűnéséig, vagy az Ingatlan Kormány döntését követő, Szentendre Város 
Önkormányzatának ingyenes tulajdonba adásáig. Felek kijelentik, hogy Használatba vevő az 
Ingatlant a jelen megállapodás hatályba lépésétől kezdődően használja.  

 
2.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő katasztrófavédelmi feladatainak 

azonos színvonalon történő ellátása érdekében a Használatba vevő és Szentendre Város 
Önkormányzata a 2.3-2.6. pontban foglaltakat saját költségén elvégzi a hulladékátrakó és 
udvar átadásának időpontjáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig. 

 
2.3. Szentendre Város Önkormányzata minden vonatkozó előírásnak megfelelően 5 

parkolóhelyet kialakít a tűzoltóparancsnoksághoz érkező ügyfelek részére, a tűzoltóság  
kerítésén kívül, a 12/10 hrsz.-ú telektől legfeljebb 40 méterre, olyan módon, hogy azok 
használata a tűzoltóság működését ne akadályozza. 

 
2.4. Szentendre Város Önkormányzata a 12/8 hrsz.-ú területen legalább 1,3 méter magasságú 

termőtalajjal fedett területfeltöltést, tömörítést, valamint vízszintes felület kialakítást végez. 
A feltöltött területet az előírásoknak megfelelően, gépjármű közlekedésre alkalmasan (kb. 
20 méter hosszan) lejtősen érkezteti a környező területekhez. A teljes feltöltött területet 
füvesítését, azon belül a kb. 40x20 méteres sportpálya sportcélú használatra alkalmas 
füvesítését elvégzi. 

 
2.5. A Használatba vevő kialakítja az építési engedélyezési tervdokumentáció részévé tett, és 

hatóságok által jóváhagyott zaj-, porvédő művet, illetve a fásítást elvégzi saját területén a 
12/10 és a 12/11 hrsz.-ú telkek, valamint a 12/10 és 12/4 hrsz.-ú telkek határvonala mentén. 
A védművek állagmegóvását, pótlását folyamatosan elvégzi. 

 
2.6. Szentendre Város Önkormányzata a 12/11 hrsz.-ú területen jelenleg meglevő kapubejárót 

áthelyezteti a 12/10 hrsz.-ú telek határára. 
 
2.7. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül az 

Ingatlan birtokátruházásáról jegyzőkönyvet vesznek fel.  
 
2.8. Felek megállapodnak, hogy az Ingatlannal kapcsolatos minden üzemeltetési, közüzemi 

költség viselésére vonatkozó kérdésben külön megállapodást kötnek jelen megállapodás 
hatálybalépésétől számított 60 napon belül.  

 
2.9. Használatba vevő kijelenti, hogy az 1.2. pontban megvalósuló beruházás megvalósításához 

szükséges összes hatósági és egyéb engedély beszerzése és az abban foglaltak maradéktalan 
betartása Használatba vevő feladata, továbbá a beruházás költségei (jelen megállapodás 
megszűnése esetén sem) nem követelhetők sem Vagyonkezelőtől, sem a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-től. 
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3. A megállapodás hatálya  

3.1. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás napja nem egy 
naptári napra esik, a hatályba lépés napjának a Felek kölcsönösen a későbbi időpontot 
ismerik el. 

 
4. A megállapodás módosítása, megszűnése  

4.1. Felek megállapodnak, hogy a megállapodást csak közös megegyezéssel módosíthatják, 
kizárólag írásban.  

 
4.2. Jelen megállapodás megszűnik: 

Használatba vevő jogutód nélküli megszűnésével; 
Kormány döntését követően Szentendre Város Önkormányzat részére ingyenes tulajdonba 
adással; 
közös megegyezéssel; 
rendkívüli felmondással. 

 
4.3. Rendkívüli, azaz azonnali hatályú felmondásnak Vagyonkezelő vagy Használatba vevő 

súlyos szerződésszegése esetén van helye. 
4.4. Használatba vevő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan 

- a szerződés tárgyát szándékosan rongálja, rendeltetésellenesen vagy megállapodás-
ellenesen használja,  

- az Ingatlant a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott céltól eltérően használja. 
4.5    Vagyonkezelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan 

- az Ingatlan használatát a jelen szerződésben foglalt eseteket kivéve akadályozza,  
- az Ingatlan használatát a fenntartási időszakban nem biztosítja. 

 
 

5. Kapcsolattartás  
5.1. Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik jelen szerződésből eredő feladatokat egyeztetik, 

illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. Felek 
rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a 
vagyonhasználatot érintő minden lényeges körülményről, tényről, veszélyről, illetve 
változásról. 

 
5.2. A jelen megállapodással kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult 

Vagyonkezelő által kijelölt kapcsolattartó: 
Neve:    Péli Ferenc László tű. alezredes 
Beosztása:   főosztályvezető-helyettes 
Elérhetősége:   peli.laszlo@katved.gov.hu 

Székhely:  1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 
Telefon:  469-4467, 06-20-914-9014 

 
Használatba vevő által kijelölt kapcsolattartó: 
Neve:    Bakó Károly 
Beosztása:   projektmenedzser 
Elérhetősége:  bako.karoly@gfsz.hu 

Székhely:  2800 Tatabánya, Fő tér 6. 
Telefon:  +36-30/731-8592 
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Neve:    Halász-Szántói Emese 
Beosztása:   ügyvezető igazgató 
Elérhetősége:  szantoi.emese@gfsz.hu 

Székhely:  2800 Tatabánya, Fő tér 6. 
Telefon:  +3630/746-6907 

  
5.3. A kapcsolattartók személyének változását a Felek 5 munkanapon belül kötelesek 

egymással írásban közölni. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás nem 
minősül jelen szerződés módosításának. 

 5.4. A jelen megállapodással kapcsolatos bármilyen információ, értesítés akkor hatályos, ha a 
felek által jelen megállapodásban rögzített székhelyre írásban postai úton, vagy telefaxon 
történik. A haladéktalan döntéshozatalt igénylő ügyekben a Felek megállapodnak abban, 
hogy az értesítéseket elektronikus formában - e-mail - is elfogadják egymástól. Bármely fél 
által észlelt, a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő akadály felmerülése, illetve 
szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesítést aláírt levélben postai úton 
elküldve, vagy személyes átvétellel is meg kell erősíteni. 

5.5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél írásban közölt 
jognyilatkozata a címzett érdekkörében felmerült okból nem jut a címzett tudomására, a 
jognyilatkozatot a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek 
tekintik.  
 

5.6. Használatba adó jelen okirat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, és 
a szerződő felek közösen kérik a Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatalát, hogy 
a 12/9 hrsz-ú 0,2000 ha területű és a jelenleg 12/8 hrsz-ú 0,3531 ha területű ingatlan 
területéből , a változási vázrajzon 12/11 önálló helyrajzi számként feltüntetett, összesen 
0,2280 ha területű ingatlan/ingatlanrészre a Használatba vevő javára ingyenes használati 
jogot szíveskedjenek bejegyezni közfeladat ellátása jogcímén.  

 
 

6. Záró rendelkezések  
6.1. Felek kötelesek megőrizni jelen megállapodás teljesítése során, illetve a megállapodás 

teljesítésével összefüggésben vagy azzal kapcsolatban megszerzett vagy bármely módon 
tudomásukra jutott bármely üzleti titkot, valamint a másik Félre vagy annak 
tevékenységére és ügyfeleire közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, 
információt, adatot melynek bizalmas kezeléséhez másik Félnek méltányolható érdeke 
fűződik. E kötelezettség megszegése esetén a másik fél kárát kötelesek megtéríteni. A 
titoktartási kötelezettség kiterjed Felek valamennyi alkalmazottjára, munkatársára és 
szerződött partnerére. 

 
6.2. Jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk-ban foglalt rendelkezések az 

irányadóak. 
 

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Jelen Szerződés bármely rendelkezése 
érvénytelen vagy az illetékes bíróság megállapítja valamely rendelkezés érvénytelenségét, 
az nem érinti Jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Felek az 
érintett rendelkezés(ek) nélkül a Jelen Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek 
jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést számukra 
elfogadható, érvényes rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék. 
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6.4. Felek a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megbízzák és meghatalmazzák dr. Csanádi 
Márk (1143 Budapest, Stefánia út 11, kamarai engedély száma: 16557) ügyvédet hogy a 
jelen szerződés ügyintézésével kapcsolatban a Szentendrei Járási Hivatal Járási 
Földhivatala előtt teljes jogkörrel eljárjon. 

 
 
Jelen megállapodás 4 (négy) számozott oldalból áll és 6 (hat) egymással szó szerint megegyező 
eredeti példányban magyar nyelven készült, melyet Felek - mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt - annak elolvasása és értelmezése után, jóváhagyólag írtak alá.  
 
Budapest, 2014. december .. …….Budapest, 2014. december ..   Szentendre,2014.december... 
 
Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság mint Vagyonkezelő 

képviseli: 
 
 
 

Duna- Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás  mint Vagyonkezelésbe vevő 
képviseli: 

 
 
 

Szentendre Város 
Önkormányzata  képviseli: 

 
 
 

Dr. Bakondi György tű. 
altábornagy, főigazgató  

Marx Ernő       Nieszner József 
elnök                elnökhelyettes 

Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester 

 
Pénzügyi szempontból 
ellenjegyzem: 
Név:  
 
aláírás 
………………………………..  
                       
kelt: 
………………………………… 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
Ellenjegyzem......napján: 
Név:  
 
aláírás 
………………………………..  
                       
kelt: 
…………………………………
… 

Pénzügyi szempontból 
ellenjegyzem: 
Név:  
 
aláírás 
………………………………..    
                    
kelt: 
…………………………………… 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
Ellenjegyzem.....napján: 
Név:  
 
aláírás 
………………………….……..    
                     
kelt: 
…………………………………… 

Pénzügyi szempontból 
ellenjegyzem: 
Név:  
 
aláírás 
………………………………..    
                    
kelt: 
…………………………………… 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
Ellenjegyzem.....napján: 
Név:  
 
aláírás 
………………………….……..    
                     
 
kelt: 
…………………………………… 

 


