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Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. március 30. napján közművelődési megállapodást kötött 
a Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesülettel (a továbbiakban: „Egyesület”). 
A megállapodás 1.4. pontja alapján az Önkormányzat az Egyesület által végzett szolgáltatás 
fejében kedvezményes, 30.000,- Ft+ÁFA/hó díj ellenében biztosítja az Egyesület részére a 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. szám alatti, Kistarcsa belterület 1666 hrsz.-ú ingatlan 
használatát.  
 
Az Egyesület 2021. április 12-én kelt levelében (1. számú melléklet) arról tájékoztatta az 
Önkormányzatot, hogy pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnökség által a Városi Civil 
Alap keretében meghirdetett, a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 
tárgyban, amely pályázat lebonyolítója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Az Egyesület a 
pályázat keretében nyerhető 8 millió Ft összegű támogatást az ingatlan felújítására kívánja 
fordítani. Az Egyesület tervei szerint a pályázaton elnyerésre kerülő összegből nyílászáró 
cserére, tároló helyiség és öltöző kialakítására, új főbejárat építésére, homlokzat és lapos tető 
szigetelésére kerülne sor. Az épület felújítása Kistarcsa Város Önkormányzatának, mint az 
épület tulajdonosának érdekeivel nem ellentétes, azt kifejezetten szolgálja, ezért annak 
megvalósítása támogatandó.  
 
A pályázatra vonatkozó kiírás szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatan Egyesület 
általi felújítása támogatásának feltétele, hogy az Egyesület és az Önkormányzat között legalább 
a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás 
jöjjön létre. A fentiekre tekintettel a sikeres pályázat érdekében a felek között megkötött 
közművelődési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt Közművelődési Megállapodás 
Módosítása (2. számú melléklet) szerint módosítani szükséges. Az egyes munkálatok 
polgármesterrel történő előzetes egyeztetése a módosított megállapodás alapján az Egyesület 
számára továbbra is kötelező marad. 
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Az ingatlan tervezett felújításához szükséges tulajdonosi döntések, így különösen a vonatkozó 
építési engedély megszerzésének feltételéül szolgáló feltételeket biztosításának vállalása a 
sikeres pályázathoz szintén indokolt. 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a 2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 52. szám alatti, Kistarcsa belterület 1666 hrsz.-ú, kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú ingatlan Villámtánc SE. (2143 Kistarcsa, Brassói utca 16.) általi 
– a Városi Civil Alap keretében meghirdetett, a „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” tárgyban elnyerhető pályázati forrásból történő – felújítását 
támogatja, a sikeres pályázat és megvalósítás szükséges feltételeit biztosítja, a pályázati 
cél megvalósíthatóságához szükséges intézkedéseket és döntéseket megteszi/meghozza. 
  
Kistarcsa Város Polgármestere a Kistarcsa Város Önkormányzata és a Villámtánc SE. 
(2143 Kistarcsa, Brassói utca 16.) között 2017. március 30. napján létrejött 
Közművelődési Megállapodás előterjesztéshez melléklet módosítását elfogadja, és a 
szerződésmódosítást Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
Kistarcsa, 2021. április 19. 
 
         Juhász István 
           polgármester 
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