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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló, Kistarcsa belterület 1666 hrsz.-ú, természetben a 2143 
Kistarcsa, Szabadság út 52. szám alatt található ingatlanra (a továbbiakban: „Ingatlan”) 
igénybejelentést tett a Villámtánc Kulturális, Művészeti, Sport és Tánc Egyesület (2143 
Kistarcsa, Brassói utca 16.) (a továbbiakban: „Egyesület”), amely az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi. Az Egyesület az Ingatlant egyfajta bázisként kívánja használni. A célok 
között szerepel, hogy az Egyesülethez járó 70-80 gyermek számára táncoktatási, próbálási 
lehetőséget biztosítsanak, kisebb előadásokat szervezzenek, az Egyesülettel közreműködő 
tanároknak, művészeknek továbbképzéseket, a hozzájuk csatlakozó képzőművészeknek pedig 
kiállításokat tartsanak. Az Egyesület tervei között szerepel OKJ-s képzés szervezése is. Az 
Egyesület az Ingatlant olyan gyermekek számára is biztosítaná, akik elhelyezéséről a szüleik 
az iskolai szünetek alatt nehezen tudnak gondoskodni, oly módon, hogy lehetőséget 
nyújtanának ezen időszak alatt a gyermekek számára az Ingatlanban történő tartózkodásra, 
ismerkedésre, az Egyesület által szervezett foglalkozásokon való részvételre, amely 
foglalkozások alatt a gyermekek felügyeletét is az Egyesület biztosítaná. Az Egyesület az 
Ingatlanban helyet biztosítana a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére egészségmegőrző 
tréningek megtartására is. Az Egyesület a tevékenységén felül fennmaradt időben más 
kulturális célú tevékenységet végzők számára esetlegesen továbbhasznosítaná az Ingatlant, 
azonban nem haszonszerzési célból, hanem annak érdekében, hogy az Ingatlan fenntartási 
költségeihez hozzájárulást tudjon szerezni, és az így megmaradó forrásokat további kulturális 
célokra tudja fordítani.  
 
Az Egyesület vállalná, hogy az Ingatlant az Önkormányzattal egyeztetetteknek megfelelően 
felújítja, és vállalná megfizetni a közüzemi költségeket is. Az előzetes felmérések szerint a 
válaszfalak elbontására, a korábbi statikai feltárás bontásainak helyreállítására, az elektromos 
hálózat és fűtési rendszer felülvizsgálatára, a padlóburkolat felújítására, festési, mázolási 
munkák elvégzésére mindenképpen szükség lenne ahhoz, hogy az Egyesület a fenti célokra az 
Ingatlant igénybe tudja venni.  
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Az előre kalkulálhatóan jelentős felújítási költségekre tekintettel az Egyesület legalább 5 éves 
használati lehetőséget kér biztosítani, vagy amennyiben ez nem lehetséges kéri, hogy a 
használatot lehetővé tevő szerződés felmondási ideje korlátozott módon kerüljön 
meghatározásra úgy, hogy azt csak minden év augusztus 31. napjára lehessen rendes 
felmondással megszüntetni. Az Egyesület a felújítási költségeket lehetőség esetén be kívánja 
számítani a fizetendő használati díjba. Amennyiben a felújítási költségek legfeljebb bruttó 1 
millió forint összegben beszámításra kerülhetnek a fizetendő használati díjba, akkor az 
Egyesület 30 ezer forint +ÁFA/hó használati díj megfizetését tudná vállalni. Az Egyesület 
kéri a képviselő-testülettől, hogy a fizetendő használati díj megállapításakor a felújítási 
szükségesség és az Ingatlan rossz energetikai besorolása (magas fűtési költség) is kerüljön 
figyelembe vételre. 
 

Az Ingatlan jelenleg üresen, kihasználatlanul áll. Az Ingatlan korábban a Kistarcsai Rendőrőrs 
székhelyéül szolgált, azonban az új Rendőrőrs megépülést követően visszaszolgáltatásra 
került az Önkormányzat részére. A birtokba visszabocsátásra 2015. november 30. napján 
került sor. Korábban a tervek között szerepelt, hogy az épületben könyvtár kerül kialakításra, 
ezért szakvélemény készült az Ingatlanról, melyet az előterjesztés 2. számú mellékleteként 
csatolok. A szakvélemény alapján könyvtár elhelyezése nem javasolt. 

 
Az Egyesület tevékenységét hosszú távon fent kívánja tartani Kistarcsán, színesítve ezzel a 
település kulturális, művészeti életét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az Önkormányzat kötelező 
feladatai közé tartozik a kulturális szolgáltatás biztosítása és a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. Tekintettel arra, hogy az Egyesület Kistarcsa Város közösségeit 
érintő kulturális tevékenységet is végez, és olyan foglalkozásokat is támogat, amelyek a helyi 
közösségek érdekeit szolgálják, amely tevékenységével hozzájárul az Önkormányzat 
jogszabályban foglalt kötelező kulturális feladatai ellátásához, így javasolt, hogy az 
Önkormányzat ezen kötelező feladata elősegítése érdekében az Egyesülettel szorosabban is 
együttműködjön.  
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 79. §-a alapján az Önkormányzatnak  
lehetősége van önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 
megvalósítására közművelődési megállapodást kötni. 

79. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 
megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési 
megállapodást köthet. 

(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: 
a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját, 
b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét, 
c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat, 
d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a 

közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitvatartását; 
e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, 
f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget. 
(3) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni. 

 

A megállapodás célja, hogy a szolgáltatást vállaló személy bizonyos feladatok ellátásának 
átvállalásával segítse az Önkormányzatot a törvényben meghatározott feladatellátási 
kötelezettségének teljesítésében. Az Önkormányzatnak hasonló megállapodása áll fenn a 
Kistarcsai Kulturális Egyesülettel és a Pannónia Néptáncegyüttessel is.   
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Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) önkormányzati 
rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat épít mindazon helyi közösségi 
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja. A rendelet  
3. §-a értelmében az Önkormányzat vállalja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző 
és szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek segítését, a 
település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetését, a 
helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, 
művelődési közösségek tevékenységének segítését, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket 
teremtő művészeti és szellemi alkotóközösségekre, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez 
szükséges feltételek biztosítását, és az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 
  

A hivatkozott jogszabályhely alapján az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a 
kimagasló értékeket képviselő zenei, képző-, fotó-, tánc- és színházművészeti együttesek és 
civil szervezetek bemutatóinak, kiállításainak, programjainak és működésüknek a 
támogatását. 
 
 

A fentiekre figyelemmel javasolt, hogy az Önkormányzat az Egyesülettel is közművelődési 
megállapodást kössön. A megállapodás alapján az Egyesület olyan szolgáltatások teljesítését 
vállalhatná, amelyekkel hozzájárulna az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, az 
Önkormányzat pedig viszonzásul azzal támogatná az Egyesületet, hogy rendelkezésre 
bocsátja számára az Ingatlant. Amennyiben létrejön a felek között a közművelődési 
megállapodás, abban az esetben a közművelődés terén történő együttműködésre és az 
Egyesület közművelődési megállapodásban tett vállalásaira tekintettel az Ingatlant 
kedvezményesen, az Egyesület által megfizetni vállalt 30 ezer forint+ ÁFA/hó díj ellenében 
javasolt az Egyesület részére átadni.  
 

Látható, hogy a fenti esetben a közművelődési megállapodásnak rendelkeznie kell az Ingatlan 
használatáról is, vagyis a megállapodás ingatlan használatának kérdéseit is rendezné. Az 
Ingatlan hasznosítása az Önkormányzat érdekében áll, hiszen jelenleg az Ingatlan 
kihasználatlan, üresen áll, ezért bármilyen összegű bevételt jelentő hasznosítás előnyösebb 
helyzetet teremtene a mostaninál. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. 
(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „Vagyonrendelet”) 10. § (1) bekezdése 
szerint az önkormányzati vagyonról a jogszabály, vagy a rendelet eltérő rendelkezése 
hiányában a Képviselő-testület rendelkezik. A Vagyonrendelet 14. § (2) bekezdése alapján 
nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon hasznosítása, esetén, ha 
a vagyon/vagyonrész egyedi forgalmi értéke a költségvetési törvényben meghatározott 
értékhatárt, vagyis a 25 millió Ft-ot nem haladja meg. Mivel az Ingatlan figyelembe veendő 
értéke a megszabott értékhatárt nem éri el, így a hasznosításkor versenyeztetési eljárást nem 
szükséges lefolytatni.  
 

Az Ingatlan fenti módon történő hasznosítása esetén az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
az Ingatlan energetikai jellemzőit energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni. A tanúsítvány 
beszerzését javasolt az Egyesület kötelezettségévé tenni.  
 

Annak érdekében, hogy az Ingatlan az Egyesületi célra biztonsággal átadható legyen 
szükséges olyan statikai/dinamikai szakvéleménynek is rendelkezésre állnia, amely 
kifejezetten az igénybevételi cél tekintetében tanúsítja az Ingatlan megfelelőségét. Az 
Egyesület ezen statikai szakvéleményt már előzetesen el is készítette, a vélemény a jelen 
előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.  
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A felújítási és egyéb (statikai szakvélemény, energetikai tanúsítvány) költségek használati 
díjba történő beszámíthatóságát nem javasolt biztosítani, mivel az Ingatlan jelenlegi állapotát 
és hasznosítási lehetőségeit figyelembe véve, nem célszerű az Önkormányzatnak az Ingatlanra 
nagyobb összeget ráfordítani, a beszámítás pedig közvetetten azt eredményezné.  
 

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy az Ingatlan a felújított állapotában hosszabb 
ideig igénybe vehető maradjon az Egyesületi célokra, valamint tekintettel arra, hogy az 
Egyesület olyan tevékenységekre is igénybe szándékozik venni az Ingatlant, amelyek 
esetében elvárás a hosszú távú és kiszámítható használati lehetőség (pl.: felnőttoktatás), ezért 
az Egyesülettel megkötendő szerződés tekintetében a rendes felmondás lehetőségét, az 
Egyesület igényét elfogadva, indokolt korlátozott módon, úgy meghatározni, hogy a 
szerződést csak minden év augusztus 31. napjára lehessen rendes felmondással megszüntetni. 
Első alkalommal a szerződés ez esetben 2018. augusztus 31. napjára lenne felmondható. 
Mivel az Egyesület az Ingatlanban foglalkozásokat, összejöveteleket tart majd, így a 
megkötendő szerződésben engedélyezni szükséges az Ingatlan harmadik személyek részére 
történő továbbhasznosításának lehetőségét is. Javasolt továbbá a felújítási és egyéb költségek 
beszámításon kívüli, egyéb megtérítési lehetőségeit kizárni, a célból, hogy az Egyesület se a 
szerződéses jogviszony időtartama alatt, se annak megszűnését követően semmilyen jogcímen 
ne legyen jogosult az Ingatlanra fordított kiadásait az Önkormányzattól követelni.  
 

A fentiek szerint elkészített közművelődési megállapodás tervezetét a jelen előterjesztés 4. 
számú mellékleteként csatolom.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti közművelődési megállapodást köt a Villámtánc Kulturális, 
Művészeti, Sport és Tánc Egyesülettel (2143 Kistarcsa, Brassói utca 16.) (a 
továbbiakban: „Egyesület”), amelynek keretében 2017. április 1. napjától kezdődő 
határozatlan időre biztosítja az Egyesület számára a Kistarcsa belterület 1666. hrsz. 
alatt nyilvántartott, természetben a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. szám alatt 
található épület (volt Rendőrőrs) (a továbbiakban: „Ingatlan”) használatát 30.000,- Ft + 
ÁFA/hó használati díj + közüzemi díjak ellenében. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
az Egyesület a tevékenysége megkezdését megelőzően köteles saját költségén az 
Ingatlanról energetikai tanúsítványt készíttetni, és az Önkormányzat számára átadni. A 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egyesület az Ingatlanon saját költségén – az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetettek szerint – átalakítási/felújítási/beruházási 
munkálatokat végezzen, azzal, hogy ezen költségek a használati díjba nem számíthatóak 
be, és annak megtérítésére az Egyesület sem a jogviszony fennállása alatt, sem annak 
megszűnését követően, semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletét képező 
közművelődési megállapodás aláírására. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
     

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2017. március 14. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 

 


