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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tamás Gyuláné, a Szent Kinga Caritas Alapítvány nevében a mellékelt kérelmében azzal 
a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy biztosítson részükre egy helyiséget a 
városban, ahol a tevékenységük során fel nem használt tárgyi adományokat értékesíthe-
tik, ezzel segítve az alapítvány pénzügyi gondjainak leküzdését. 
 
E célra a Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti Piramis-házban lévő 7. számú, 30,19 m2 
nagyságú helyiség megfelelő lenne. 
A helyiséget ebben az évben két alkalommal is meghirdettük nyilvános liciten történő 
bérbeadás céljából, de pályázó hiányában mindkét liciteljárás sikertelen volt. 
 
A helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c.) 
pontja és (4) bekezdése értelmében kiemelt társadalmi cél érdekében tevékenységet foly-
tató szervezet részére licit nélkül, ingyenes használatba is adható az önkormányzati he-
lyiség határozott időre, legfeljebb 2 évre, amely helyiségbérleti szerződés ismételten – 
több alkalommal is – megköthető. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §. (13) bekezdése alapján 
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásá-
hoz szükséges mértékben hasznosítható.  
Az alapítvány roma nemzetiségű óvodát működtet, mellyel közfeladatot lát el. E tevé-
kenysége, továbbá egyéb szociális jellegű tevékenysége anyagi támogatásához van szük-
ségük a helyiség használatára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a Szent Kinga Caritas Alapít-
vány kérelmét és döntsön a helyiség ingyenes használatba adásáról. 
  
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság tárgyalja, javaslatukat a bi-
zottság elnöke szóban terjeszti a tisztelt képviselő-testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bi-
zottság javaslata alapján – megtárgyalta a Szent Kinga Caritas Alapítvány kérelmét és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szent Kinga Caritas Alapítvány tevékenysége 
a helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c.) 
pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. §. (13) bekezdés szerinti közfeladatnak minősül, ezért a Komló, 
Kossuth L. u. 79. sz. alatti 487/2/A/3 hrsz-ú üzletsorban lévő 7. számú, 30,19 m2 alapte-
rületű helyiséget ingyenesen a használatába adja jótékonysági üzlet működtetése céljára, 
az alábbi feltételekkel: 
 

- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
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- A használati szerződés határozott időre, 2013. április 1-től 2015. március 31-
ig (2 év) szól. A helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is – 
megköthető. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés elkészítéséről. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2013. február 27. 
 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 
HASZNÁLATI  SZERZŐDÉS 

nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
- tervezet -  

 
 
mely létrejött egyrészről KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Városgondnokság (7300 Komló, 
Tompa M. u. l2. sz., képviseli: Bogyay László intézményvezető) használatba adó,  
 
másrészről a Szent Kinga Caritas Alapítvány (székhely: 7300 Komló, Templom tér 4. adószám: 
18317095-1-02, képviseli: Tamás Gyuláné kuratóriumi elnök) használatba vevő  
 
között az alulírott helyen, napon és feltételekkel: 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy használatba adó használatba vevő ingyenes használa-
tába adja a Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló, Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti, 
a komló belterületi 487/2/A/3 hrsz-ú  üzletsoron lévő 30,19 m2 alapterületű 7. számú helyiséget 
jótékonysági üzlet céljára. 

2. A használati jogviszony kezdete: 2013. …………….... A használati szerződés határozott időre, 
2015. ……………- napjáig (2 év) szól. A használati szerződés ismételten – több alkalommal is – 
megköthető.   

3. Használatba vevő a helyiség használatára Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
……../2013. (………) sz. határozatával nyert jogosultságot. A képviselő-testület a használati díj 
fizetésétől méltányosságból eltekint. 

4. A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról arra a körülményre tekintettel is döntött, 
hogy az Alapítvány a hátrányos helyzetű családok, hajléktalanok segítésével, továbbá roma nem-
zetiségű óvoda fenntartásával és a hátrányos helyzetű gyermekek délutáni foglalkoztatásával köz-
feladatot lát el. 

5. Használatba adó a helyiséget leltárral adja át a használatba vevőnek, melyről átadás-átvételi jegy-
zőkönyvet készítenek. 

6. Használatba vevő a helyiséget megtekintett állapotban veszi át, gondoskodik annak rendeltetéssze-
rű használatra alkalmasság tételéről, a helyiség berendezéséről. Használatba vevő nem követelheti 
használatba adótól, hogy a helyiséget a benne folytatni kívánt tevékenységnek megfelelően alakít-
sa, felszerelje, ill. berendezze. A tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzése használatba vevőt terheli. 

7. Használatba vevő köteles a helyiségben, ill. az ott folytatott tevékenység során a tűzvédelmi, mun-
kavédelmi, környezetvédelmi előírásokat betartani, az ezzel kapcsolatos költségeket viselni. 

8. A használati jogviszony időtartama alatt használatba vevő köteles fizetni a közüzemi díjakat: a víz- 
és csatornadíjat, áramdíjat, távfűtés (melegvíz) díját, és a szemétszállítási díjat. (Beleértve az 
ÁFÁ-t és a rendelkezésre állás díját is.) A szemétszállítási díj és a távfűtés díjának viselésére hasz-
náló köteles a szolgáltatókkal szerződést kötni, a többi közüzemi díjat használatba adó számlázza 
tovább használónak. Év közben átalányként számlázza és azt a tárgyhó 15. napjáig köteles haszná-
ló megfizetni. Évente egyszer a mért fogyasztás alapján elszámol használatba adó és a leolvasott 
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(mért) adatok alapján számolja ki a következő átalány alapjául szolgáló fogyasztást. 

 A közüzemi díjak fizetésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül és ugyanolyan jogkövet-
kezményekkel jár, mint bérlők esetén a bérleti díj fizetésének elmulasztása.  

9. Használó a helyiségbe más személyt csak a használatba adó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 
A helyiség használati jogát nem ruházhatja másra, vagy cserélheti el.  

10. A használati jogviszony a felek bármelyikének írásbeli felmondása alapján, illetve közös meg-
egyezéssel szűnik meg. A felmondási idő: 30 nap. 

11. A szerződés megszűnik, ha használónak a helyiségben végzett tevékenységéhez szükséges engedé-
lyét visszavonták vagy azt ő maga visszaadta, illetőleg ha az alapítvány megszűnik. Használó ezt 
használatba adónak haladéktalanul bejelenteni köteles. 

12. A határozott időtartamra kötött használati szerződést használatba adó felmondhatja, ha használó a 
közüzemi díjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, vagy magatartásával egyéb-
ként – a bérlőkre megállapított – az l993. évi LXXVIII. törvény 24.§ (l) bek. b-d.) pontjai szerint 
felmondási okokat valósít meg. 

13. Használó köteles gondoskodni: 
• a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, 
• a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 

cseréről, 
• az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizáróla-

gosan használ, illetőleg tart üzemben, 
• a használó tevékenységével összefüggésben az épület, továbbá a közös használatra szol-

gáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a keletkező nem háztartási 
szemét elszállításáról, a központi- és helyi köztisztasági rendeletekben foglalt kötelezett-
ségek végrehajtásáról. 

14. Használó a helyiséget az átadáskori állapotban és felszereltséggel köteles a használati jogviszony 
megszűnésekor használatba adónak visszaadni. 

15. A szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az l993. évi LXXVIII.tv. és a 17/2011. 
(VI.24.) Ökr. sz. rendelet szabályai irányadók. 

Komló, 2013. ……………… 
 
 
 .............................................    ..............................................    
 használatba adó  használatba vevő 
 részéről  részéről 
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