
HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS  
 

amely létrejött egyrészről 
Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.) adószáma: 15726748-
2-06, törzsszám: 726742, képviseletére jogosított Forgó Henrik polgármester, mint használatba-adó (a 
továbbiakban: használatba-adó) és 
 
másrészről 
az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) adószáma: 
15817204-1-06, törzsszám: 817208,  képviseletére jogosított: Forgó Henrik a Társulás elnöke helyett Bánfi 
Sándor alelnök, mint használatba-vevő (a továbbiakban: használatba-vevő) 
között, alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel. 

 
 

ELŐZMÉNYEK  
 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-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 Képviselő-testület a 12/2007. (II. 26.) ÖKT határozata szerinti intézményi alapító okiratába foglaltan 
telephelyként használatba adta a Családsegítő 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 végző Remény Szociális Alapszolgáltató Központba, amely 
ekként rendelkezik működési engedéllyel, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

- A bentlakásos szociális intézmény (Kossuth u. 39. sz. alatti épület) működésére (többszöri határidő 
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 képviselő-testülete 2005. decemberében, majd 
megerősítette azt 2007. és 2009. évben, majd 2010. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
jogelődjéhez (a Kincstári Vagyonigazgatósághoz) és kezdeményezte az állami tulajdonban lévő 
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 képviselő-testület 
kérelmének helyt adva, az ingatlan-nyilvántartásban Csanytelek 48 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti, kivett művelési ágú 1366 m2 területű, 
általános iskola elnevezésű, állami tulajdonban lévő 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 Képviselő-testülete 13/2010. (II. 12.) Ökt 
határozatában vállalt kötelezettséget (15 évig terjedő időre) szociális alapszolgáltatási feladatok 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás és 
- gyermekjóléti alapellátás 

biztosítására. 
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- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2011. (IX. 15.) Ökt határozatával az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti, belterületi, 
48 helyrajzi szám alatt felvett, kivett művelési ágú, 1366 m2 területű, 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 időre, ill. a fenntartási időszak végéig térítésmentesen (környezetvédelmi, 
tűzszerészeti, vegyvédelmi és esetleges egyéb szennyeződésektől való mentesítés  nélküli állapotban) 
használatba adta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., törzsszám: 
358763) számára, aki az e szerződésben foglalt feltételek szerint 59/2011. (IX. 20.)  CsKTT 
határozatában rögzítetten a használatba-adási ajánlatot elfogadva, a tárgyi ingatlant használatba vette a 
pályázat benyújtási kötelezettség tudatában. 
 

- A szerződő felek megállapodtak abban, hogy e szerződés szerint használatba adott ingatlan 
működésének kizárólagos célja: a tárgyi ingatlan teljes területén szociális alapszolgáltatás és 
gyermekjóléti  alapellátás 
- étkeztetés, 
- házi szociális gondozás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás és 
- gyermekjóléti alapellátás 
feladat-végrehajtásának biztosítása a hatályos vonatkozó jogszabályokban (pl. Szt. Gyvt. Ötv. Áht. 
önkormányzati rendeletek)  és ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező „állami vagyonba 
tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló, a Magyar Állam képviseletében 
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (továbbiakban: MNV Zrt) és Csanytelek Község 
Önkormányzata képviseletében eljáró Polgármester között létrejött „Megállapodás”-ban 
(továbbiakban: Megállapodás) annak „mellékletei”-ben (a képviselő-testület határozataiban) foglaltak 
szerint. 

 
- A felek rögzítették, hogy a szolgáltatások biztosítása érdekében  „A Remény Szociális Alapszolgáltató 

Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” című, 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 jelű pályázat által építési beruházás kerül megvalósításra. A pályázat a 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., K-2012- DAOP-4.1.3/A-11.-
0006845/136. iktatószámú Támogató levele alapján 52.630.990,-Ft összegben részesült. 
 

- A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben írt ingatlanának megfelelő hasznosítására 
a cél megvalósítása érdekében az ingatlant használatba-vevő a használatba-adó külön nyilatkozatba foglalt 
hozzájárulásával pályázatot nyújtott be a DAOP 4. 1. 3/A.- 11. kód alatt „Szociális alapszolgáltatások és 
Gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyban kiírt feltételeknek megfelelően 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 előírt saját anyagi erő részét (várhatóan az összköltség 5 %-
át) használatba-adó külön döntése (képviselő-testületi határozata) alapján az önkormányzat adott évi 
költségvetésében meghatározott fedezete biztosítja. 

 
- A használatba-adó hozzájárul a használatba-vevő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes 

pályázat esetén a használatba-vevő a fent körülírt ingatlanon végrehajtott felújítás, átalakítás során 
létrejött beruházás eredményeként létrejött épületet a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodása VII. fejezetében és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 
(továbbiakban: Társulási SZMSZ) írtaknak megfelelően, 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, rendeltetésszerűen használtatja,  
- e szerződés alapján a tárgyi ingatlan használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, 
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- a feladat ellátáshoz szükséges módon átalakítsa és annak igénybevétele előtt hatósági működési 
engedély iránti kérelmet terjeszt elő, 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 szerződésben 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. 
 

- A használatba-adó kötelezi magát arra, hogy használatba-vevőt 2011. október 01. napján birtokba 
helyezi, melyről szerződő felek a használatba-vevő birtokba helyezésekor, az épület átadás- átvételéről 
készült jegyzőkönyvben rögzítik az épület műszaki állapotát, a víz, villany, gázóra állásokat és ehhez 
csatolják az ingóságokról felvett leltárt, melyben naturálisan számolva, szabványhoz igazítva szerepel a 
felvett eszközállomány mértékegységenként. 
 

- 2012.06.28. napján a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti, belterületi, 48 helyrajzi szám alatt felvett, 
kivett művelési ágú, 1366 m2 területű, általános iskola (épület és udvarból álló) ingatlan tekintetében a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., törzsszám: 358763) részére 
használat joga került bejegyzésre a projekt végéig, 2018.06.30-ig.  
 

- A csongrádi kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény alapján létrehozták társulásukat, együttműködésüket 
továbbfejlesztve a települési önkormányzatok kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
alapján társulási megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás 
keretében történő együttműködéssel adottságaik és lehetőségeik optimális kihasználásával, források 
közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. Csongrád város, 
Csanytelek, Tömörkény és Felgyő községek önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi 
társulást hoztak létre 2005. március 29. napjától határozatlan időre. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását (továbbiakban: Társulás) alkotó települési önkormányzatok 
kezdeményezték a Társulás megszűntetését 2013. június 30. napjával, 24.00 órakor az alábbi 
határozataikban: 
- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

70/2013. (V.30.) önkormányzati határozat, 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

34/2013. (V. 10.) Ökt határozat, 
- Felgyő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  

29/2013.(V. 9.) Kvt. sz. hat., 
- Tömörkény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  

36/2013. (V.10.) Kt. sz. határozat. 
 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 36/2013. (V.31.) CsKTT. határozatával 
jóváhagyta a Társulás jogutódos megszüntetését és ezzel egyidejűleg elfogadta a Megszüntető 
Megállapodást a Társulás megszűntetéséről 2013. június 30. napjával 24.00 órakor.  

 
A Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást 
(továbbiakban Jogutód Társulás) jelölték meg, melyet Csanytelek Község Önkormányzata, Tömörkény 
Községi Önkormányzat és Felgyő Községi Önkormányzat alkot. 
 
Megszüntető szerv neve: A Társulást alapító 4 önkormányzat: 
- Csongrád Város Önkormányzata 
- Csanytelek Község Önkormányzata 
- Felgyő Községi Önkormányzat 
- Tömörkény Községi Önkormányzat 

 
A megszűnés módja: jogutódos megszűnés 
A jogutód szervezet megnevezése: Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
A jogutód szervezet székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2. 
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A jogutód szervezet tagjai és azok székhelye: 
- Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2.)  
- Felgyő Községi Önkormányzat (6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.) 
- Tömörkény Községi Önkormányzat (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézmény-fenntartó társulásként jogutódlással 
gondoskodik a 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39.), 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény, Ifjúsági u. 8.), 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő, Templom u. 1. sz.) alatti 

költségvetési intézmények működtetéséről.  
 
 

RENDELKEZÉSEK  
 
1. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 41/2013. (VI. 28.) CsKTT. számú, 

„Javaslat a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztására, a 
Vagyonfelosztási Szerződés elfogadása” tárgyú határozattal elfogadta a Vagyonfelosztási szerződést, 
melynek 10. pontja rendelkezik a folyamatban lévő projektekről, így a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 – 
„A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és 
racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek 
javítása érdekében” című projektről is, mely szerint a projekt folyamatban lévő beruházásként a 
Társulás megszűnésével egyidejűleg a jogutód Társulás részére átadásra kerül. 

 
2. Csanytelek Község Önkormányzata a csanyteleki, 48 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 1366 m2 

területű ingatlant az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás javára ingyenes használatba 
adja, az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás az ingatlant ingyenes használatba veszi a 
projekt fenntartási időszak végéig, 2018. június 30. napjáig.  
A fent megjelölt ingatlanban az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi 
ingatlan teljes területén szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást működtet. 
 

3. A használatba-adó kijelenti, hogy ezen szerződésben leírt 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-vevőt az ingatlan birtokbavételében, illetve rendeltetésszerű használatában akadályozná. 

 
4. Csanytelek Község Önkormányzata nevében eljárni jogosított használatba-adó jelen használatba adási 

szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fent körülírt 
ingatlanra az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás javára, ingyenes használati jog kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan nyilvántartásban. 
 

5. Szerződő felek jelen használatba adási szerződés aláírásával kérelmet terjesztenek elő a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Földhivatala Csongrádi Járási Földhivatalához az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás javára jelen szerződés szerinti ingatlanra vonatkozó használati jog határozott 
időre 2018. június 30. napjáig való bejegyzése iránt az ingatlan nyilvántartásba. 
 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy önálló jogi személyek. 
 
7. A használatba-adó kiköti, hogy a fent körülírt ingatlant a használatba-vevő a használatba-adó 

hozzájárulása nélkül meg nem terhelheti, sem ingyenesen, sem térítés ellenében bérbe nem adhatja, 
ezen szerződésben rögzített céltól eltérően más célra nem hasznosíthatja, fedezetként nem 
apportálhatja, melyet használatba-vevő tudomásul vesz.  
 

8. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy a használatba-vevő az ingatlan birtokbaadása időpontjától 
kezdve szedi annak hasznait és viseli annak terheit, felelős minden olyan kárért, amely az ingatlan 
rendeltetésellenes használatából ered, ill. annak következményeként állt elő. Az épület tulajdonosát 
terhelő általános vagyonbiztosítás összegét használatba-adó viseli az önkormányzat éves 
költségvetéséből. 
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9. A használatba-vevő kijelenti, hogy ezen jogügyletből eredően a használatba-adóval szemben 

semmilyen követelést nem támaszt. 
 
10. A használatba-vevő tudomásul veszi, hogy a használatba vett épület használatával összefüggő 

valamennyi közüzemi díjat köteles a szociális intézmény éves költségvetéséből az adott közüzemi 
közszolgáltatóval kötött szerződésben rögzített feltételek szerint határidőben megfizetni., ezért a víz, 
villanyáram, gázórák átíratása és vonatkozó közszolgáltatási szerződések megkötéséért, annak 
elmaradásából eredő károkért felelősség terheli. 

 
11. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy tárgyi épület állagmegóvásáról és karbantartásáról a 

használatba-vevő köteles gondoskodni, melynek költségei megosztásáról szerződő felek külön 
megállapodás alapján döntenek.  

 
12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használatba-adó ezen szerződést azonnali 

hatállyal felmondhatja, amennyiben a használatba-vevő a tárgyi ingatlant ezen szerződésben 
meghatározott céltól eltérően más célra használja. 

 
13. Vállalja a használatba-vevő, hogy tárgyi ingatlant a hatályos vonatkozó építési, köztisztasági, 

környezetvédelmi, egészségügyi és szakmai szabályok, előírások, engedélyek betartásával üzemelteti és 
biztosítja a személyi, tárgyi és működési feltételeket e szerződés szerinti cél megvalósítása érdekében a 
Társulási Megállapodásban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalások és a szerződő felek között 
meglévő külön pénzügyi megállapodásokban foglaltak alkalmazásával. 

 
14. Rögzítik a szerződő felek, hogy a Társulási Megállapodás VIII. fejezetében foglaltak irányadóak akkor, 

ha az épület feladathoz rendelt működtetése azért válik oka-fogyottá, mert központi jogszabályi 
változás következtében akár hatáskör telepítési, vagy feladat-ellátási módosítás, vagy a Társulás mint 
jogi szervezet megszüntetése ténye állna elő, ezért annak bekövetkezése időpontjával ezen szerződés 
automatikusán (külön szerződés felmondása nélkül) megszűnik. 

 
15. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben ezen szerződés bármely okból  

megszűnik, úgy a használatba-vevő tárgyi ingatlant a használatba-adó kérésének megfelelő 
időpontban köteles annak birtokába visszaadni és felek kötelesek egymással elszámolni 
(értékcsökkenés, értéknövekedés tekintetében) a hatályos Társulási Megállapodás szerint. 

 
16. A használatba-vevő tudomásul veszi, hogy ezen szerződés hatálya alatt a használatba-adó ezen 

szerződésben foglaltak teljesítését, illetve maradéktalan betartását a helyszínen ellenőrizheti, továbbá 
az épület  tulajdonosi jogával járó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges információ 
szolgáltatás teljesítését használatba-vevőtől kérheti. 

 
17. Ezen szerződés aláírói kijelentik, hogy ezen jogügylet aláírásához szükséges teljes jogkörrel 

rendelkeznek a szerződésben írt felhatalmazás alapján. 
 
18. Szerződő felek megegyeznek abban is, hogy ezen jogügyletből eredő bármely vitás kérdést igyekeznek 

békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek hiányában az általános szabályok szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes Csongrádi Járásbírósághoz fordulnak jogorvoslatért. 

 
19. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény  szerződésekre vonatkozó előírásai, az Mötv., az Szt., 
a Gyvt., az Áht. és minden olyan jogszabály irányadó, amely hatással van annak teljesülésére. 

 
20. Szerződő felek meghatalmazzák Kató Pálnét, az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

törvényességi felelősét és a feladat-ellátással megbízott, székhely település hivatalvezetőjét jelen 
használatba adási szerződés ellenjegyzésével és e szerződésben foglaltak érvényre juttatásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

21. Ezen szerződés 6 eredeti példányban készült, 6 számozott oldalból áll. A szerződésből 3 példány a 
használatba-adót, 3 példány pedig a használatba-vevőt illeti. 
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22. Szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag saját kezűleg írták alá.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. július hónap 01. nap. 
  
 
 
 
 
…………………………………………………           …………………………………………………. 

Forgó Henrik, polgármester                               Forgó Henrik, a Társulás elnöke helyett  
       Bánfi Sándor, alelnök 

        használatba-adó nevében                                              használatba-vevő nevében                  
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Kató Pálné jegyző 

használatba-adó ellenjegyzőjeként és a 
használatba-vevő feladat-ellátójaként 

 
 
 
 
 
 
Záradék: 
Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
feladat-ellátójaként eljárva készítette és ellenjegyezte: 
 
Csanytelek, 2013. július 01. 
 
 

Kató Pálné 
hivatalvezető 

 
 


