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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy:  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba adásának kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a képvisel -testület felhatalmazása alapján megtörtént tárgyi ingatlan
eddigi vagyonkezel je által a Magyar Állam tulajdonából önkormányzatunk számára ingyenes tulajdonba
adásának ingatlan-nyilvántartásban való átvezetése 2011. augusztus 24. napjával.
A tárgyi ingatlan kivett m velési ágú, 1366 m2 terület , általános iskola elnevezéssel került az önkormányzat
vagyona nyilvántartásába, a vagyon-kataszterbe.
A Kormány 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozatában  írtaknak, a képvisel -testület 13/2010. (II. 12.)
Ökt határozatában és  a  MNV  Zrt-vel  tárgyi  ingatlan  ingyenes  tulajdonba  adására  2011.  augusztus  1.
napján kötött Megállapodás V.4. pontjában foglaltaknak eleget-téve teszünk javaslatot az ingatlan
hasznosítására, a Megállapodás I.3. és III.2. pontjában rögzített kötelezettségek vállalása a mellett.
Ezen el terjesztéshez csatolt felsorolt dokumentumokból egyértelm en kit nik a képvisel -testület azon
szándéka, hogy tárgyi ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) §-
ában írt szociális ellátás közfeladat 15 évig terjed  id szak alatt való teljesítése érdekében, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 57. § (1)-(2) bekezdése szerinti
szociális alapszolgáltatás körébe sorolt feladatok:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás

célját megvalósítsa  önkormányzatunk az ingatlanban.
Közismert tény, hogy képvisel -testületünk 2007. július 31. napjától a 11/2007. (II. 26.) ÖKT
határozatával átruházta a szociális hatáskör gyakorlását és  intézmény fenntartói  jogát a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulására, melynek egyik alapító tagjaként bevitte az önkormányzat tulajdonában lév , Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.
alatti ingatlant, mint a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnak helyet adó szociális intézményt a Társulásba és
használatba adta azt.
Ez az intézmény integrálta a két külön telephelyen m köd

- Családsegít  Szolgáltató és
- Gyermekjóléti Szolgáltató

feladat-ellátását, melyet a fenntartó az intézmény alapító okiratába foglalt. (A képvisel -testület 12/2007. (II.
26.) ÖKT határozatba rögzítetten.
A képvisel -testület 2011. augusztusi ülésén már jeleztük, hogy várhatóan még az idei év szeptemberében
sor kerülhet pályázat kiírására, amelyben lehet ség nyílna a fenntartó által (Kistérség Tanácsa) a fent írtak
megvalósítására akkor, ha meg tudunk felelni a kiírásba foglalt kritériumoknak. Így többek között annak,
hogy a pályázónak (Kistérség Tanácsa) az adott tárgyi ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi, vagy bérl i, vagy
használói jogosultsággal kell rendelkezni ahhoz, hogy érvényes pályázatot nyújtson be. Ehhez kell a képvisel -
testület azon döntése, hogy az átruházott hatáskörben elláttatott szociális alapszolgáltatási feladatok
végrehajtása érdekében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.)
eddigi  telephelyének  b vítéseként telephelyként  átadja  a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti
ingatlan - jelenleg általános iskola elnevezés ,  funkcióját vesztett épület hasznosítása céljából -
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használati jogát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának a feladat ellátása idejére, ill. annak
visszavonásáig. Ezzel a jelenlegi 3 telephelyb l 1 új telephely bevonása mellett, 2 régi telephely
megszüntetésével alakulna ki az intézmény alapszolgáltatói feladat-ellátása a Baross Gábor u. 2. sz. alatt, a
szakosított ellátás pedig maradna a Kossuth u. 39. sz. alatt. Az ingatlan tulajdonba adását a Megállapodás V.4.
pontja kizárja, de az ingatlan hasznosítását (használatba adását) nem, s t kötelezi önkormányzatunkat arra.
Az eddig leírtakból az következik, hogy a tárgyi épület célnak való megfeleltetése elkerülhetetlenné teszi az ingatlan
hasznosítását, amely pályázat nyerése nélkül, tisztán önkormányzati anyagi forrásból megoldhatatlan.
Emlékeztetjük Önöket arra is, hogy évente, ill. az idén már december  31. napjáig képvisel -testületi
határozat formájában kell  számot adni az ingatlan hasznosításáról, vagy annak elmaradásáról, amelynek
komoly pénzügyi következményei vannak, konkrétan 18 millió Ft (mint piaci forgalmi érték)
önkormányzati számláról való leemelése az MNV Zrt által.
A pályázat benyújtásánál el nyt jelent, hogy településünk

- hátrányos helyzet  kistérség tagja (311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. mellékletében)
- jelent s munkanélküliséggel sújtott  (240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet mellékletében)
- fejlesztéssel érintett intézményt többcélú kistérségi társulás által tartja fenn.

Tisztelt Képvisel -testület!

Kezdeményezzük ezen el terjesztéshez mellékelt használatba adási szerz désben foglaltak szerint a település
polgármestere felhatalmazását
- egyrészt, a tárgyi feladat-ellátás megvalósítása érdekében szükséges intézkedések,

kötelezettségvállalások megtételére,
- másrészt,  2011. október 1. napjával a tárgyi ingatlan használatba adásából ered en ezen

el terjesztéshez csatolt használatba adási szerz dés képvisel -testület nevében a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa elé terjesztésével és annak elfogadását követ en a használatba adási szerz dés képvisel -
testület nevében való aláírására, szerz désben foglaltak betartására és betartatására,

- harmadrészt, a Kistérségi Társulási Tanácsnál a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító
okiratában az eddigi telephelyeinek módosítása kezdeményezésére akként, hogy az eddigi  szakosított ellátást
nyújtó intézmény telephelye maradjon Csanytelek, Kossuth u. 39. sz. és a Csanytelek, Baross Gábor u. 2.
sz. alatti ingatlan mint szociális alapszolgáltatói feladatot ellátására alkalmas épület  új telephelyként jelenjen meg,
amelybe akkor integrálható be az eddigi Családsegít  Szolgáltató (Csanytelek, Kossuth u. 34. sz. alatti)
és a Gyermekjóléti Szolgáltató (Csanytelek, Radnóti M. u. 2. sz. alatti) telephelye feladat átvételével,
amikor tárgyi ingatlan felújítására benyújtott sikeres pályázat által a beruházás megvalósul és az illetékes
hatóság az ingatlanra m ködési engedélyt ad ki,

- negyedrészt, a tárgyi ingatlan felújítására pályázat benyújtására jogosított Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa számára a pályázathoz az ingatlan tulajdonosának jogait gyakorló szervezet
képvisel jeként abbéli nyilatkozat megtételére,  hogy mint az épület tulajdonosa képvisel je hozzájárul a
Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan felújítására, átalakítására irányuló DAOP – 4.1.3/A –
11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címen kiírt
pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, a támogatási id szak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
pályázó általi aktiválásához,  az érintett ingatlant a fenntartási id szak végéig a szociális alapszolgáltatást nyújtó
intézmény  fenntartója, mint pályázó rendelkezésére bocsátja, használatába adja.

Javasoljuk ezen el terjesztésben, a határozati javaslatban és a csatolt használatba adási szerz désben
foglaltak megvitatását és változtatás nélküli elfogadását, egyben a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa elé terjesztését annak elfogadására.

C s a n y t e l e k, 2011. szeptember 5.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester   jegyz



……./2011. (IX. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba
adása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátását szolgáló telephely létesítése céljából

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú napirendet a
polgármester és a jegyz  írásos el terjesztésében, melyet változtatás nélkül elfogadott és az alábbiak
rögzítését rendeli el.

1.) A Képvisel -testület ezen határozata elválaszthatatlan részét képez  1. mellékletét képez  ingatlan
használatba adási szerz désében foglalt el zményekben írtakra tekintettel, annak  megfelel en
térítésmentesen használatba adja a kizárólagos tulajdonát képez , Csanytelek belterületén, a
48 hrsz alatti, 1366 m2 terület , kivett m velési ágú, általános iskola elnevezés  (épület és
udvarból álló) ingatlanát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára, az általa
átruházott hatáskörben fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.
alatti) szociális intézmény által m ködtetett szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához, 2011.
október 1. napjától határozatlan id re, illetve a fenntartási id szak végéig.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
a) az 1.) pontban írt tárgyi ingatlan használatba adása szándékából ered en ezen el terjesztéshez

csatolt használatba adási szerz dés képvisel -testület nevében a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa elé terjesztésével, annak elfogadása esetén a használatba adási szerz dés képvisel -testület
nevében való aláírására, a szerz désben foglaltak betartására és betartatására;

b) a 2/a) pontban írt használatba adási szerz dés aláírását követ en a Kistérségi Társulási Tanácsnál
a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okiratában az eddigi telephelyeinek módosítása
kezdeményezésére akként, hogy az eddigi  szakosított ellátást nyújtó intézmény telephelye maradjon
Csanytelek,  Kossuth  u.  39.  sz.  és  a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan mint szociális
alapszolgáltatói feladatok ellátására alkalmas épület  új telephelyként jelenjen meg, amelybe akkor
integrálható be az eddigi Családsegít  Szolgáltató (Csanytelek, Kossuth u. 34. sz. alatti) és a
Gyermekjóléti Szolgáltató (Csanytelek, Radnóti M. u. 2. sz. alatti) telephelye feladat átvételével,
amikor tárgyi ingatlan felújítására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó
sikeres pályázat által a beruházás megvalósul és az illetékes hatóság az ingatlanra m ködési
engedélyt ad ki,

c) a tárgyi ingatlan felújítására pályázat benyújtására jogosított Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa számára a pályázathoz az ingatlan tulajdonosának jogait gyakorló szervezet
képvisel jeként ezen határoz 2. mellékletében rögzített abbéli nyilatkozat megtételére,  hogy mint az
épület tulajdonosa képvisel jeként hozzájárul:
ca) a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására, átalakítására a

fenntartó általi DAOP – 4.1.3/A – 11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címen kiírt  pályázat benyújtásához, annak
végrehajtásához,

cb) a támogatási id szak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, és  a
fentiek megvalósítása érdekében az érintett ingatlant a fenntartási id szak végéig a szociális
alapszolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója, mint pályázó rendelkezésére bocsátja, használatába adja;.

d) ezen határozathoz köthet  jogügyletb l ered  további szükséges intézkedések megtételére,
kötelezettségvállalások megtételére.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos,
          - Csongrádi Kistérség  Többcélú Társulási Tanácsa elé terjesztésre:  2011. IX. 20.
           - Tárulási  Tanács Elnökével szerz dés kötésére legkés bb              2011.  X.  01.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a határozatban írt feladatok végrehajtását soron követ  testületi ülés id pontja



Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanács  Elnöke,  a  Társulás  Tagjai  és  a

Munkaszervezet Vezet je (Székhelyén)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár



NYILATKOZAT

1.) Alulírott Forgó Henrik Csanytelek Község Polgármestereként a képvisel -testület …./2011.
(IX. 12.) Ökt határozatában adott felhatalmazása alapján anyag-jogi felel sségem tudatában
Csanytelek Község Önkormányzata nevében eljárva ezen nyilatkozatban hozzájárulok
a) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév , Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti,

belterületi 48 helyrajzi szám alatt felvett, kivett m velési ágú 1366 m2 terület  általános iskola
elnevezés  (funkcióját vesztett épület) hasznosítása céljából a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása (pályázó) a DAOP-4.1.3/A-11. kódszámú, „szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt pályázaton részt vegyen;

b) a fenti pályázat nyerése esetén a beruházás megvalósításához, végrehajtásához;
c) a pályázó a támogatási id szak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket, mint beruházást

aktiválja, továbbá
d) az érintett ingatlan fenntartási id szak végéig (külön használatba adási szerz désben foglaltak

szerint) az intézmény-fenntartó rendelkezésére bocsátásához
2.) Kötelezettséget vállalok arra, hogy ezen nyilatkozat 1/a) pontjában rögzített pályázat megvalósításához

Csanytelek Község Önkormányzata adott évi költségvetéséb l a szükséges saját er  igényt biztosítja.

Csanytelek, 2011. …………………..hónap…nap

……………………………………….
Forgó Henrik polgármester
(használatba-adó nevében)



HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZ DÉS TERVEZETE

amely létrejött egyrészr l
Csanytelek Község Önkormányzata (Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.) adószáma: 15726748-2-06
képviseletére jogosított Forgó Henrik polgármester mint használatba-adó (a továbbiakban: használatba-
adó) és
Másrészr l
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa (Csongrád, Kossuth tér 7. sz.) adószáma:
képviseletére jogosított: Dr. K rösi Tibor elnök mint használatba-vev  (a továbbiakban: használatba-
vev )
között, alulírott helyen és id pontban az alábbi feltételekkel.

EL ZMÉNYEK

- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2007. (II. 26.) ÖKT határozatával a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának átruházott hatáskörben, a szociális alapszolgáltatási és
intézmény fenntartói joga gyakorlásához  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek,
Kossuth u. 39. sz. alatti) épülete használati jogát átadta 2007. július 31. napjával.

- A Képvisel -testület a 12/2007. (II. 26.) ÖKT határozata szerinti intézményi alapító okiratába foglaltan
telephelyként használatba adta  a Családsegít  Szolgáltató (Csanytelek, Kossuth u. 34. sz. alatti) és a
Gyermekjóléti Szolgáltató (Csanytelek, Radnóti M. u. 2. sz. alatti) épületeket, amelyek feladat-ellátása
beintegrálásra került a szakosított ellátást végz  Remény Szociális Alapszolgáltató Központba, amely
ekként rendelkezik ködési engedéllyel, mint önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv.

- A bentlakásos szociális intézmény (Kossuth u. 39. sz. alatti épület) ködésére (többszöri határid
hosszabbítás után) 2012. december 31. napjáig érvényes hatósági engedély véglegesítése
érdekében szükséges a szakmai elvárásoknak való megfelelés (pl. imaszoba, közösségi együttlétre
alkalmas helyiség kialakítása), ami úgy valósítható meg, ha az intézmény fenntartója számára Csanytelek
Község Önkormányzata másik alkalmas épületet bocsát rendelkezésre.

- Fentiek ismeretében nyújtott be igénylést az önkormányzat képvisel -testülete 2005. decemberében, majd
meger sítette azt 2007. és 2009. évben, majd 2010. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt
jogel djéhez (a Kincstári Vagyonigazgatósághoz) és kezdeményezte az állami tulajdonban lév
Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti, az akkor már évek óta funkció nélküli épület szociális
alapszolgáltatások feladata ellátása céljából, térítésmentesen, önkormányzati tulajdonba
adását.

- A Magyar Köztársaság Kormánya 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozatával a képvisel -testület
kérelmének helyt adva, az ingatlan-nyilvántartásban Csanytelek 48 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti, kivett m velési ágú 1366 m2 terület ,
általános iskola elnevezés , állami tulajdonban lév  belterületi ingatlant térítésmentesen
Csanytelek Község Önkormányzata  számára való tulajdonba adását rendelte el.

- Az MNV Zrt és Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött „állami vagyonba tartozó ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló Megállapodás értelmében 2011. augusztus 1.
napjától  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 13/2010. (II. 12.) Ökt
határozatában vállalt kötelezettséget (15 évig terjed  id re) szociális alapszolgáltatási feladatok

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás és
- gyermekjóléti alapellátás

biztosítására.



1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete …./2011. (IX. 12.) Ökt határozatával az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév , Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti,
belterületi, 48 helyrajzi szám alatt felvett, kivett m velési ágú, 1366 m2 terület , általános
iskola (épület és udvarból álló) ingatlanát, ahogy az a természetben áll, (az ingatlan tényleges
birtokba adásakor készült leltár szerinti) berendezéseivel, felszerelésével együtt, 2011. október 1.
napjától határozatlan id re, ill. a fenntartási id szak végéig térítésmentesen
(környezetvédelmi, t zszerészeti, vegyvédelmi és esetleges egyéb szennyez désekt l való mentesítés
nélküli állapotban) használatba adja a használatba-vev  számára, aki e szerz désben  foglalt
feltételek szerint ……/2011. (IX. 20.)  CsKTTT határozatában rögzítetten a használatba-
adási ajánlatot elfogadva, a tárgyi ingatlant használatba veszi a 4.) pontban írt pályázat
benyújtási kötelezettség tudatában.

2.) A használatba-adó kijelenti, hogy ezen szerz dés 1.) pontjában írt ingatlan hasznosítására vonatkozó
joggal rendelkezik és szavatosságot vállal az ingatlan per- és tehermentességéért, továbbá azért, hogy
az ingatlanra vonatkozóan harmadik személynek olyan joga az ingatlanon nem áll fenn, amely a
használatba-vev t az ingatlan birtokbavételében, illetve rendeltetésszer  használatában akadályozná.

3.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy e szerz dés 1.) pontja szerint használatba adott
ingatlan m ködésének kizárólagos célja: a tárgyi ingatlan teljes területén szociális
alapszolgáltatás és gyermekjóléti  alapellátás

  - étkeztetés,
  - házi szociális gondozás,
  - családsegítés,
  - jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
  - nappali ellátás és
  - gyermekjóléti alapellátás

feladat-végrehajtásának biztosítása a hatályos vonatkozó jogszabályokban (pl. Szt. Gyvt. Ötv. Áht.
önkormányzati rendeletek)  és ezen szerz dés elválaszthatatlan részét képez  „állami vagyonba tartozó
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló, a Magyar Állam képviseletében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt (továbbiakban: MNV Zrt) és Csanytelek Község Önkormányzata
képviseletében eljáró Polgármester között létrejött „Megállapodás”-ban (továbbiakban: Megállapodás)
annak „mellékletei”-ben (a képvisel -testület határozataiban) foglaltak szerint.

4.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy e szerz dés 1.) pontjában írt ingatlanának megfelel
hasznosítására a 3.) pont szerinti cél megvalósítása érdekében az ingatlant használatba-vev  a
használatba-adó külön nyilatkozatba foglalt hozzájárulásával pályázatot nyújt be a DAOP 4. 1. 3/A.- 11.
kód alatt „Szociális alapszolgáltatások és Gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
tárgyban kiírt feltételeknek megfelel en akként, hogy a használatba-adó által a Magyar Államtól
funkcióját vesztett épület hasznosítása céljából átvett ingatlan szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti alapellátás feladatok megvalósítása érdekében való felújítására, átalakítására. Ezen
pályázathoz el írt  saját anyagi er  részét (várhatóan az összköltség 5 %-át) használatba-adó külön
döntése (képvisel -testületi határozata) alapján az önkormányzat adott évi költségvetésében
meghatározott fedezete biztosítja.

5.) A használatba-adó hozzájárul a használatba-vev  pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.) pontban
írt nyertes pályázat esetén a használatba-vev  az 1.) pontban írt ingatlanon végrehajtott felújítás,
átalakítás során létrejött beruházás eredményeként létrejött  épületet a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodása VII. fejezetében és a Társulás Szervezeti és M ködési
Szabályzatában (továbbiakban: Társulási SZMSZ)   írtaknak megfelel en, az Ötv. 79. §-ában rögzített
jogon, az Áht. szabályai és annak végrehajtására kiadott Ámr. szerint
- nyilvántartásában aktiválja,
- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ új telephelyeként az intézmény alapító okiratába

felveszi,
- a vagyont a jó gazda gondosságával, rendeltetésszer en  használtatja,
- e szerz dés alapján a tárgyi ingatlan használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti,



- a feladat ellátáshoz szükséges módon átalakítsa és annak igénybevétele el tt hatósági m ködési
engedély iránti kérelmet terjeszt el , alapító okirat módosításával (Kossuth L. u. 34. sz. és Radnóti
M. u. 2. sz. telephelyek Baross Gábor u. 2. sz. alatti telephelybe való beolvadása okán),

- e szerz désben írt beruházás megvalósításakor a tárgyi ingatlanra rendeltetésmód változásról hatósági
bizonyítványt kér az illetékes építési hatóságtól és az ingatlan-nyilvántartásba, mint az ingatlan
használati jogával bíró, azt bejegyezteti.

6.) A használatba-adó kötelezi magát arra, hogy használatba-vev t 2011. október 01. napján birtokba
helyezi, melyr l szerz  felek a használatba-vev  birtokba helyezésekor, az épület átadás- átvételér l
készült jegyz könyvben rögzítik az épület m szaki állapotát, a víz, villany, gázóra állásokat és ehhez
csatolják az ingóságokról felvett leltárt, melyben naturálisan számolva, szabványhoz igazítva szerepel
a felvett eszközállomány mértékegységenként.

7.) A használatba-adó kiköti, hogy az 1.) pontban írt ingatlant a használatba-vev  a használatba-adó
hozzájárulása nélkül meg nem terhelheti, sem ingyenesen, sem térítés ellenében bérbe nem adhatja, a
3.) pontban rögzített céltól eltér en más célra nem hasznosíthatja, fedezetként nem apportálhatja,
melyet használatba-vev  tudomásul vesz. Az ingatlan értékesítését használatba-adó számára a
Megállapodás V.4. pontja tilalmazza, a szerz dési feltételek között ezért nem szerepelhet, így a
használatba vev  az ingatlant nem értékesítheti.

8.) A szerz  felek megegyeznek abban, hogy a használatba-vev  az ingatlan birtokbaadása id pontjától
kezdve szedi annak hasznait és viseli annak terheit, felel s minden olyan kárért, amely az ingatlan
rendeltetésellenes használatából ered, ill. annak következményeként állt el . Az épület tulajdonosát
terhel  általános vagyonbiztosítás összegét használatba adó viseli éves költségvetéséb l.

9.) A használatba-vev  kijelenti, hogy ezen jogügyletb l ered en a használatba-adóval szemben
semmilyen követelést nem támaszt a 4.) pontban írt használatba-adó által vállalt kötelezettségen kívül.

10.) A használatba-vev  tudomásul veszi, hogy a használatba vett épület használatával összefügg
valamennyi közüzemi díjat köteles a szociális intézmény éves költségvetéséb l az adott közüzemi
közszolgáltatóval kötött szerz désben rögzített feltételek szerint határid ben megfizetni., ezért a víz,
villanyáram, gázórák átíratása és vonatkozó közszolgáltatási szerz dések megkötéséért, annak
elmaradásából ered  károkért felel sség terheli.

11.) A szerz  felek megegyeznek abban, hogy  tárgyi épület állagmegóvásáról és karbantartásáról a
használatba-vev  köteles gondoskodni, melynek költségei megosztásáról szerz  felek külön
megállapodás alapján döntenek.

12.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a használatba-adó ezen szerz dést azonnali
hatállyal felmondhatja, amennyiben a használatba-vev  a tárgyi ingatlant ezen szerz dés 3.)
pontjában meghatározott céltól eltér en más célra használja.

13.) Vállalja a használatba-vev , hogy tárgyi ingatlant a hatályos vonatkozó építési, köztisztasági,
környezetvédelmi, egészségügyi és szakmai szabályok, el írások, engedélyek betartásával üzemelteti és
biztosítja a személyi, tárgyi és m ködési feltételeket e szerz dés szerinti cél megvalósítása érdekében a
Társulási Megállapodásban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalások és a szerz  felek között
meglév  külön pénzügyi megállapodásokban foglaltak alkalmazásával.

14.) Rögzítik a szerz  felek, hogy a Társulási Megállapodás VIII. fejezetében foglaltak irányadóak akkor,
ha az épület feladathoz rendelt m ködtetése azért válik oka-fogyottá, mert központi jogszabályi
változás következtében akár hatáskör telepítési, vagy feladat-ellátási módosítás, vagy a Kistérségi
Társulás mint jogi szervezet megszüntetése ténye állna el , ezért annak bekövetkezése id pontjával
ezen szerz dés automatikusán (külön szerz dés felmondása nélkül) megsz nik.

15.) A szerz  felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben ezen szerz dés bármely okból
megsz nik, úgy a használatba-vev  tárgyi ingatlant a használatba-adó kérésének megfelel



id pontban köteles annak birtokába visszaadni és felek kötelesek egymással elszámolni
(értékcsökkenés, értéknövekedés tekintetében) a hatályos Társulási Megállapodás szerint

16.) A használatba-vev  tudomásul veszi, hogy ezen szerz dés hatálya alatt köteles t rni, hogy a
használatba-adó ezen szerz désben foglaltak teljesítését, illetve maradéktalan betartását a helyszínen
ellen rizze, továbbá az épület  tulajdonosi jogával járó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében
szükséges információ szolgáltatás teljesítését használatba-vev l kérje.

17.) Ezen szerz dés aláírói kijelentik, hogy ezen jogügylet aláírásához szükséges teljes jogkörrel
rendelkeznek az 1.) pontban írt felhatalmazás alapján.

18.) Szerz  felek megegyeznek abban is, hogy ezen jogügyletb l ered  bármely vitás kérdést igyekeznek
békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek hiányában az általános szabályok szerint hatáskörrel
rendelkez  illetékes Csongrádi Városi Bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

19.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy ezen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a
hatályos Polgári Törvénykönyvr l szóló törvény  szerz désekre vonatkozó el írásai, az Ötv., az Szt.,
a Gyvt., az Áht. és minden olyan jogszabály irányadó, amely hatással van annak teljesülésére.

20.) Ezen szerz dés 6 eredeti példányban készült, 4 számozott oldalból, továbbá 3 elválaszthatatlan
mellékletb l áll. A szerz dés és annak mellékleteib l 3 példány a használatba-adót, 3 példány pedig a
használatba-vev t illeti.

21.) Szerz  felek kijelentik, hogy ezen szerz dést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyez t, jóváhagyólag saját kez leg írták alá.

C s a n y t e l e k, 2011. …….................hónap ……nap.

…………………………………………………           ………………………………………………….
   Forgó Henrik  polgármester                              Dr. K rösi Tibor Társulási Tanács Elnöke

        használatba-adó nevében                                              használatba-vev  nevében

…………………………………………………             ………………………………………………
                Kató Pálné jegyz                                                    Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyz
    használatba-adó ellenjegyz jeként                                   használatba-vev  ellenjegyz jeként

1. melléklet: Megállapodás (1 példányban)
2. melléklet: Megállapodás mellékleteként csatolt 13/2010. (II. 12.) Ökt határozat el terjesztéssel

/2011. (IX. 12.) Ökt határozat,
3.   melléklet: Tulajdoni lap másolat a tárgyi ingatlanról


