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A 71/2007.  Kt. sz. határozat mellékelte 

 

INGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről:  

 

Neve:   Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása  

Postacím:  2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

Adószám:  15566922-1-13 

képviseli: Vicsi László alelnök 

mint használó – továbbiakban: Használó  

 

együttesen felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a szentendrei 3330 helyrajzi számú, 

természetben 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. szám alatti, 1452 m2 területű, 

belterületi lakóház és udvar ingatlan-nyilvántartási besorolású ingatlan, (a továbbiakban: 

ingatlan). Az ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint a 30589/2003. számú határozat 

alapján védett területen található, a 30519/2007 számú széljegy alapján Önkormányzat 

védőövezet törlése iránti kérelmének elintézése a földhivatalnál folyamatban van.  

2. Az ingatlanhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyak jegyzéke jelen szerződés 1. 

számú mellékletét képezi.    

3. Az ingatlan a szerződés megkötésekor az Önkormányzat által alapított Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89., a továbbiakban: 

Intézmény) birtokában van. 

4. Mivel az Intézmény alapító okiratában szereplő önkormányzati kötelező feladatokat a 

továbbiakban Használó látja el oly módon, hogy az Intézmény Használó fenntartásába 

kerül, ezért felek az ingatlanra vonatkozóan a jelen ingatlan használati szerződés 

keretében Használó részére az Intézmény további elhelyezése érdekében az ingatlan 

egészére feladat ellátáshoz kötötten, határozatlan időre, ingyenes használati jogot 

alapítanak. 

5. Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, 

hogy Használó részére a használat joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön 

az ingatlan egésze vonatkozásában. 

6. Önkormányzat szavatol azért, hogy a bejegyzést, illetőleg az ingatlan használatát 

akadályozó, illetőleg korlátozó körülmény nem áll fenn. 
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7. Használó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy amennyiben a 3. pontban 

meghatározott feladato(ka)t már nem, vagy nem az 1. pontban meghatározott ingatlanban 

látja el, úgy a használat joga az ingatlan-nyilvántartásból a feladatellátás megszűnésének, 

vagy a feladatellátás helyszínének változása napját követően haladéktalanul törlésre 

kerüljön. Használó feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy az ehhez szükséges 

nyilatkozatokat megteszi. 

8. A 3. pontban foglaltakra tekintettel birtokba adásra nincs szükség, Használó kijelenti, 

hogy az ingatlan és annak berendezési és felszerelési tárgyai rendeltetésszerű használatra 

alkalmasak. 

9. Használó a használatba adott vagyont csak a jelen szerződésben meghatározott célra 

használhatja. Az ingatlant nem terhelheti meg, gazdasági társaságban apportként nem 

szerepeltetheti, harmadik személy használatába még ideiglenesen is csak Önkormányzat 

írásos hozzájárulásával adhatja. 

10. Használó tudomásul veszi, hogy Önkormányzat hozzájárulása nélkül az ingatlanon olyan 

munkálatokat nem végezhet, mely az ingatlan állapotát, szerkezetét érinti. Az 

Önkormányzat hozzájárulása nélkül végzett munka a jelen szerződés felmondását vonja 

maga után, valamint a felmondáson túl az eredeti állapot helyreállítására kötelezheti 

Használót az Önkormányzat. 

11. Abban az esetben, ha felek közötti, jelen szerződéssel szabályozott jogviszony 

megszűnik, Használó cserehelyiségre nem tart igényt, a használatba adott vagyont 

haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kitakarítva, kifestve, 

legalább a jelen szerződés melléklete szerinti berendezési és felszerelési tárgyakkal, vagy 

azok helyébe lépő, legalább hasonló állapotú, funkciójú, esztétikájú és teljesítményű 

berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt bocsátja Önkormányzat birtokába. 

12. Használót az általa az ingatlanba vitt tárgyak elvitelének joga a 10. pontban foglaltak 

elsőbbségének biztosítása mellett megilleti, ez azonban nem járhat az ingatlan állagának 

sérelmével. 

13. Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos közműköltségek (különösen: víz, csatorna, gáz, 

elektromos áram, fűtés, hulladékszállítás), valamint a fenntartással, állagmegóvással járó 

egyéb munkák (különösen: burkolatok, nyílászárók, egyéb berendezések karbantartása, 

felújítása, szükség szerinti pótlása, cseréje, festés-mázolás, takarítás) és azok költségei, a 

távközlési költségek, a kert rendbentartásának költségei és az ingatlan üzemeltetésével 

kapcsolatos egyéb költségek jelen szerződés időtartama alatt Használót terhelik.  

14. Az épület fő részeinek karbantartása, a központi berendezések (fűtési rendszer, 

elektromos és egyéb vezetékek) állandó üzemképes állapotban tartása az 

Önkormányzatot terhelik.  

15. Felek az ingatlan használatának ellenértékét havi bruttó … Ft összegben állapítják meg. 

16. Önkormányzat a szerződést írásban felmondhatja különösen akkor, ha 

 Használó a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti 

 Intézmény az ingatlant rongálja vagy a rendeltetés-ellenesen használja; 

 Intézmény részére megfelelő más ingatlant ajánl fel. 

17. A felmondási idő 60 nap.  

18. Az ingatlanra Önkormányzat vagyonbiztosítást kötött. Az ingatlanban található nagyobb 

értékű ingóságokra Használó vagyonbiztosítást köt. 

19. A jelen szerződést a felek csak írásban módosíthatják, illetve szűntethetik meg.  

20. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, illetve 

az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

21. Felek a jelen szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a használat jogának 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos ügyintézéssel … ügyvédet bízzák meg, 

aki az ellenjegyzéssel a megbízást elfogadja. Felek a jelen szerződést egyben 

tényvázlatnak is tekintik. A bejegyzéssel kapcsolatos költségek, valamint az ügyvédi 

munkadíj Használót terhelik. 
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22. Felek a jelen szerződésből folyó jogvitát tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, ennek 

sikertelensége esetére - hatáskörtől függően - a Szentendrei Városi Bíróság és a Pest 

Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.  

23. Felek képviselői magyar állampolgárok, akik a jelen szerződést, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak betartásával írják alá. 

 

Szentendre, 2007 

 

 

 

 

dr.Dietz Ferenc dr.Molnár  Ildikó Vicsi László 

polgármester jegyző társulási alelnök 

Szentendre Város Önkormányzata Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem: (ellenjegyző ügyvéd neve, aláírása, irodájának székhelye, 

szárazbélyegzője) 

 

Szentendre, 2007. március  

 
 

 

 

 

 

 

  

 


