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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 165/2011. (IX.29.) számú határozatával döntött a Komló, Gorkij u. 2. szám 
alatti volt Nagy László Gimnázium épülete földszintjének átalakításáról, valamint a Főkefe Kft-
vel kötendő együttműködési megállapodásról és az épület földszintjének munkahely-teremtési 
támogatás keretében biztosítandó legalább 5 éves ingyenes használatba adásáról. A támogatási 
szerződés és a hozzá kapcsolódó használatba adási szerződés aláírása a Tisztelt Képviselő-testület 
felhatalmazása alapján megtörtént (1. számú melléklet). 
 
A Főkefe Kft. az ingatlanrészt 2012. január 2. napján birtokba vette, a termelőüzem ünnepélyes 
átadása 2012. február 17-én lezajlott,  a termelés megkezdődött.  
 
Szabó György a társaság ügyvezetője 2012. január 12. napján kelt, és február 3. napján kézhez 
vett levelében (2. számú melléklet) az ingatlanrész használati jogcímét biztosító - szerződés 
időtartamának határozatlan idejűvé történő módosítását kezdeményezte. A módosítás 
kezdeményezésének indoka, hogy a Főkefe Kft. az ingatlan egyik helyiségében oktató terem 
létesítése céljából TÁMOP 5.8.3. kódszámú pályázat benyújtását tervezi. A pályázat feltétele a 
telephelyekre vonatkozó határozatlan időtartamú használati jogcímet biztosító szerződés megléte. 
 
A Főkefe által kért szerződésmódosítás nem ütközik sem a 2011. október 4. napján megkötött 
együttműködési megállapodásba, sem a 2012. január 2. napján aláírt támogatási szerződésbe. A 
szerződés módosítása önkormányzatunk érdekeinek, illetve a társaság által 2016. december 31-ig 
vállalt foglalkoztatási kötelezettség sérelme nélkül megvalósítható. Erre tekintettel javaslom, hogy 
a támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező használatba adási szerződés módosítására 
vonatkozó javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg, és döntsön annak elfogadásáról, 
továbbá az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal (vastag betűvel szedve) 
egységes szerkezetbe foglalt szerződés jóváhagyásáról.  
 
Az előterjesztést gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a volt Nagy 
László Gimnázium épületének hasznosítására tett javaslatot, és meghozza az alábbi határozatot: 
 
A képviselő-testület egyetért a Főkefe Kft-vel 2012. január 2. napján aláírt támogatási szerződés 
2. számú mellékletét képező, Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan használatba adási 
szerződésének határozatlan időre történő módosításával. Erre tekintettel az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt használatba adási szerződést 
jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 
aláírására.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Komló, 2012. március 2. 
          Polics József 
          polgármester 
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HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszáma: 724100, képviseli Polics József polgármester), mint használatba adó 
 
másrészről a  
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky 
Adolf u. 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-908769, adószám: 22246901-2-42, képviseli: Szabó 
György ügyvezető igazgató) 
mint használatba vevő 
 
között 2012. január 2. napján létrejött használatba adási szerződést alulírott helyen és 
napon az alábbiak szerint módosítják és egységes szerkezetbe foglalják: 
 

I.  
 

1) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használatba adó térítésmentesen a 
használatba vevő kizárólagos használatába adja a tulajdonát képező Komló, Gorkij u. 2. 
szám alatt található komlói 2322 hrsz-ú „kivett középiskola és udvar” megnevezésű 
ingatlan földszintjén elhelyezkedő 1.328 m2 nagyságú ingatlanrészben található 
helyiségeket. 

 
2) Jelen megállapodás a felek között csekély összegű támogatásról szóló, 2012. január 2. 

napján kötött Támogatási szerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi.  
 
3) Felek jelen használatba adási szerződést 2012. január 2. napjától határozatlan 

időre kötik azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Támogatási szerződés 4.) 
pontjában foglalt támogatási időszak meghosszabbítása bármely okból meghiúsul, 
jelen szerződés határozatlan idejű bérleti jogviszonnyá alakul. Ebben az esetben 
Használatba vevő köteles a Támogatási szerződés 2. pontjában foglalt 7.298.688,- Ft 
+ÁFA, azaz hétmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvannyolc  forint + ÁFA 
összegű  bérleti díjat a KSH jelentésében foglalt előző évi infláció mértékével 
naptári évenként növelt összegben megfizetni.    

 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatási szerződés annak 6.) pontjában 
foglaltak következtében szűnik meg, jelen használatba adási szerződés bérleti 
szerződéssé alakul át.  Ebben az eseten  Használatba vevő köteles az e pontban 
foglalt összegű inflációval korrigált bérleti díjat (támogatási összeget) a Támogatási 
szerződés 7.) pontjában foglalt referencia rátával növelt összegben a jogviszony 
kezdetéig visszamenőleg megfizetni.   

 
II. 

 
4) A használatba vevő a helyiségeket megtekintett állapotban veszi át.  

A birtokbaadás napja 2012. január 2. napja, amely naptól a használatba vevő 
gondoskodik az ingatlanrész rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről, 
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takarításáról, továbbá az épület környezetének rendben tartásáról.  A birtokbaadás során 
felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a mérőórák állását is. 

  
5) A használati jogviszony időtartama alatt a használatba vevőt terheli a helyiségek 

üzemeltetésével, fenntartásával és karbantartásával kapcsolatban felmerülő minden 
költség (víz- és csatornadíj, áramdíj, fűtés és szemétszállítás díja, biztosítási díj, stb.). 
Használatba vevő nyilatkozik, hogy a birtokbaadástól számított 15 napon belül 
valamennyi közszolgáltatónál a fogyasztói változást bejelentette, egyúttal új 
fogyasztóként szolgáltatási szerződést kötött. 

 
6) Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használat időtartama alatt az 

önkormányzati alapvagyon biztosítás 1.) pontban meghatározott ingatlanrészre eső 
arányos részét számla ellenében Használatba adónak megtéríti. Használatba vevő 
tudomásul veszi, hogy a Használatba adó alapvagyon biztosítása csak a tűz- és elemi 
károkra terjed ki, ezért egyéb igény esetén kiegészítő biztosítást köthet saját költségére. 
Használatba adó az alapvagyon biztosítás körén kívül keletkezett kárért nem felel. 

 
7) Felek megállapodnak, hogy Használatba vevő a jogviszony tartama alatt az ingatlanon 

végzendő felújítási, beruházási, korszerűsítési és átalakítási munkálatokkal kapcsolatos 
igényét köteles írásban bejelenteni Használatba adó vagyonkezelését végző Komló 
Város Önkormányzat Városgondnoksága (7300 Komló, Tompa M. utca 12.) 
intézményvezetőjének.  Az elvégzendő munkákról és a költségek viseléséről a 
Használatba adó és a Városgondnokság külön megállapodást köt. 

 
8) Amennyiben a használatba vevő az ingatlan használatáról lemond, az általa az 

ingatlanon végzett helyreállítási költségekkel és az ingatlanon eszközölt beruházásokkal 
kapcsolatban a tulajdonossal szemben semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni, a 
tulajdonost ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli. 

 
9) A használatba vevő az általa használt helyiségeket a használatba adó engedélye nélkül 

másnak át nem adhatja és kizárólag tevékenységi körén belüli működés keretében a 
támogatási szerződés 5.) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítésére használhatja.  

 
10) Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony 

megszűnésekor a helyiségeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadja a használatba adónak. A használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely 
a rendellenes használat következménye. 

 
11) Felek rögzítik, hogy a 1.) pontban meghatározott ingatlan teherlapján 

34538/3/2011.08.03. számú bejegyző határozattal 500.000.000,-Ft és járulékai erejéig 
jelzálogjog került bejegyzésre az Unicredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban Bank) 
javára. A Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a Banknak nincs sem szerződésen 
alapuló, sem más olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti használatot korlátozza 
vagy kizárja, vagy a jelen szerződés érvényes létrejöttét kizárja. A Tulajdonos 
általánosságban is szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs sem szerződésen 
alapuló, sem más olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti használatot korlátozza 
vagy kizárja, vagy a jelen szerződés érvényes létrejöttét kizárja.  
Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelzálogjog érvényesítése 
következtében az ingatlan harmadik személy tulajdonába kerül, Használatba adó nem 
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köteles Használatba vevő részére más ingatlan biztosításáról gondoskodni és ingyenes 
használatot biztosítani. Használatba adó az ebből eredő károkért nem felel. 

 
12) Felek jelen szerződés 3) pontjában foglalt használati jogviszony bérleti jogviszonnyá 

történő átalakulása esetére az alábbiakban állapodnak meg: 
 a bérleti szerződést bármelyik fél 90 napos határidővel írásban felmondhatja, 
 a bérleti szerződés bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli 

felmondással írásban felmondható. Ez esetben Használatba vevő az ingatlant 
60 napon belül az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló részére ingóságaitól 
kiürítve visszaadja. 

 Használatba vevő köteles a bérleti díjat vagy a referencia rátával növelt 
támogatási összeget számla ellenében az ott feltüntetettek szerint megfizetni. 

 felek egyebekben jelen használati szerződésben foglaltakat megfelelően 
alkalmazzák a bérleti jogviszonyra is. 

 
III. 

 
13) A szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére 

teljes jogkörrel rendelkeznek. 
 
14) Jelen szerződés Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2011. 

(IX. 29.) és ……./2012. (III.8.) számú határozatán alapul.   
 
15) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek jelen szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................   .......................................................  
 Használatba adó Használatba vevő 
    Komló Város Önkormányzata Főkefe Nonprofit Kft. 
  képv.: Polics József polgármester képv.: Szabó György ügyvezető 
 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
 
 
……………………………………. 
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszáma: 724100, képviseli Polics József polgármester), mint használatba adó 
 
másrészről a  
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky 
Adolf u. 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-908769, adószám: 22246901-2-42, képviseli: Szabó 
György ügyvezető igazgató) 
mint használatba vevő 
 
között 2012. január 2. napján létrejött használatba adási szerződést alulírott helyen és 
napon az alábbiak szerint módosítják és egységes szerkezetbe foglalják: 
 

I.  
 

16) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használatba adó térítésmentesen a 
használatba vevő kizárólagos használatába adja a tulajdonát képező Komló, Gorkij u. 2. 
szám alatt található komlói 2322 hrsz-ú „kivett középiskola és udvar” megnevezésű 
ingatlan földszintjén elhelyezkedő 1.328 m2 nagyságú ingatlanrészben található 
helyiségeket. 

 
17) Jelen megállapodás a felek között csekély összegű támogatásról szóló, 2012. január 2. 

napján kötött Támogatási szerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi.  
 
18) Felek jelen használatba adási szerződést 2012. január 2. napjától határozatlan 

időre kötik azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Támogatási szerződés 4.) 
pontjában foglalt támogatási időszak meghosszabbítása Használatba vevő 
hibájából meghiúsul, jelen szerződés határozatlan idejű bérleti jogviszonnyá 
alakul. Ebben az esetben Használatba vevő köteles a Támogatási szerződés 2. 
pontjában foglalt 7.298.688,- Ft +ÁFA, azaz hétmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-
hatszáznyolcvannyolc  forint + ÁFA összegű  bérleti díjat a KSH jelentésében foglalt 
előző évi infláció mértékével naptári évenként növelt összegben megfizetni.    

 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatási szerződés annak 6.) pontjában 
foglaltak következtében szűnik meg, jelen használatba adási szerződés bérleti 
szerződéssé alakul át.  Ebben az eseten  Használatba vevő köteles az e pontban 
foglalt összegű inflációval korrigált bérleti díjat (támogatási összeget) a Támogatási 
szerződés 7.) pontjában foglalt referencia rátával növelt összegben adott naptári év 
kezdetéig visszamenőleg megfizetni.   

 
II. 

 
19) A használatba vevő a helyiségeket megtekintett állapotban veszi át.  

A birtokbaadás napja 2012. január 2. napja, amely naptól a használatba vevő 
gondoskodik az ingatlanrész rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről, 

 



 3. számú melléklet  
Támogatási szerződés 
2. számú melléklete – módosítással egységes szerkezetben  

takarításáról, továbbá az épület környezetének rendben tartásáról.  A birtokbaadás során 
felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a mérőórák állását is. 

  
20) A használati jogviszony időtartama alatt a használatba vevőt terheli a helyiségek 

üzemeltetésével, fenntartásával és karbantartásával kapcsolatban felmerülő minden 
költség (víz- és csatornadíj, áramdíj, fűtés és szemétszállítás díja, biztosítási díj, stb.). 
Használatba vevő nyilatkozik, hogy a birtokbaadástól számított 15 napon belül 
valamennyi közszolgáltatónál a fogyasztói változást bejelentette, egyúttal új 
fogyasztóként szolgáltatási szerződést kötött. 

 
21) Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használat időtartama alatt az 

önkormányzati alapvagyon biztosítás 1.) pontban meghatározott ingatlanrészre eső 
arányos részét számla ellenében Használatba adónak megtéríti. Használatba vevő 
tudomásul veszi, hogy a Használatba adó alapvagyon biztosítása csak a tűz- és elemi 
károkra terjed ki, ezért egyéb igény esetén kiegészítő biztosítást köthet saját költségére. 
Használatba adó az alapvagyon biztosítás körén kívül keletkezett kárért nem felel. 

 
22) Felek megállapodnak, hogy Használatba vevő a jogviszony tartama alatt az ingatlanon 

végzendő felújítási, beruházási, korszerűsítési és átalakítási munkálatokkal kapcsolatos 
igényét köteles írásban bejelenteni Használatba adó vagyonkezelését végző Komló 
Város Önkormányzat Városgondnoksága (7300 Komló, Tompa M. utca 12.) 
intézményvezetőjének.  Az elvégzendő munkákról és a költségek viseléséről a 
Használatba adó és a Városgondnokság külön megállapodást köt. 

 
23) Amennyiben a használatba vevő az ingatlan használatáról lemond, az általa az 

ingatlanon végzett helyreállítási költségekkel és az ingatlanon eszközölt beruházásokkal 
kapcsolatban a tulajdonossal szemben semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni, a 
tulajdonost ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli. 

 
24) A használatba vevő az általa használt helyiségeket a használatba adó engedélye nélkül 

másnak át nem adhatja és kizárólag tevékenységi körén belüli működés keretében a 
támogatási szerződés 5.) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítésére használhatja.  

 
25) Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony 

megszűnésekor a helyiségeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadja a használatba adónak. A használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely 
a rendellenes használat következménye. 

 
26) Felek rögzítik, hogy a 1.) pontban meghatározott ingatlan teherlapján 

34538/3/2011.08.03. számú bejegyző határozattal 500.000.000,-Ft és járulékai erejéig 
jelzálogjog került bejegyzésre az Unicredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban Bank) 
javára. A Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a Banknak nincs sem szerződésen 
alapuló, sem más olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti használatot korlátozza 
vagy kizárja, vagy a jelen szerződés érvényes létrejöttét kizárja. A Tulajdonos 
általánosságban is szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs sem szerződésen 
alapuló, sem más olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti használatot korlátozza 
vagy kizárja, vagy a jelen szerződés érvényes létrejöttét kizárja.  
Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelzálogjog érvényesítése 
következtében az ingatlan harmadik személy tulajdonába kerül, Használatba adó nem 

 



 3. számú melléklet  
Támogatási szerződés 
2. számú melléklete – módosítással egységes szerkezetben  

köteles Használatba vevő részére más ingatlan biztosításáról gondoskodni és ingyenes 
használatot biztosítani. Használatba adó az ebből eredő károkért nem felel. 

 
27) Felek jelen szerződés 3) pontjában foglalt használati jogviszony bérleti jogviszonnyá 

történő átalakulása esetére az alábbiakban állapodnak meg: 
 a bérleti szerződést bármelyik fél 90 napos határidővel írásban felmondhatja, 
 a bérleti szerződés bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli 

felmondással írásban felmondható. Ez esetben Használatba vevő az ingatlant 
60 napon belül az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló részére ingóságaitól 
kiürítve visszaadja. 

 Használatba vevő köteles a bérleti díjat vagy a referencia rátával növelt 
támogatási összeget számla ellenében az ott feltüntetettek szerint megfizetni. 

 felek egyebekben jelen használati szerződésben foglaltakat megfelelően 
alkalmazzák a bérleti jogviszonyra is. 

 
III. 

 
28) A szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére 

teljes jogkörrel rendelkeznek. 
 
29) Jelen szerződés Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2011. 

(IX. 29.) és ……./2012. (III.8.) számú határozatán alapul.   
 
30) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek jelen szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................   .......................................................  
 Használatba adó Használatba vevő 
    Komló Város Önkormányzata Főkefe Nonprofit Kft. 
  képv.: Polics József polgármester képv.: Szabó György ügyvezető 
 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
 
 
……………………………………. 
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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