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Tárgy: Javaslat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény új helyre történő
elhelyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89., PIR:
687098, adószám: 16936861-1-13, képviseli: Dr. Mazán Katalin intézményvezető) 2019. október 25-
én  helyiség  használati  szerződést  kötött  a  Budakalász  Város  Önkormányzatával,  mely  alapján  az
Önkormányzat  használatba  adta  a  Budai  út  31.  sz.  2422  hrsz.  alatti  ingatlan  bal  oldali
épületszárnyának kb. 80 m2-es irodahelyiséget és 25 m2 raktárhelyiséget. 

Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4)
bekezdésében és a 86.  §-ában, valamint a gyermekek védelméről  és gyámügyi  igazgatásról  szóló
1997.  évi  XXXI.  törvény  39-40.  §-ban,  40/A.  §-ban  valamint  94.  §-ában  meghatározott  kötelező
önkormányzati  szociális  alapszolgáltatási  feladatokat  előíró  rendelkezései  alapján  az  ingatlant
családsegítés,  gyermekjóléti  szolgáltatás  végzése,  valamint  család-  és  gyermekjóléti  központ
működésének támogatása céljára adta ingyenes használatba.  A használati szerződés határozatlan
időre, 6 havi felmondási idővel jött létre.

39/2020.(VIII.19.) sz.  Kt.  határozattal Budakalász Város önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte
azon  szándékát,  hogy  a  Budai  út  31.  szám  alatti ingatlant,  a  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
hasznosítsa a regionális  és helyi német nemzetiségi  hagyományok ápolására,  kulturális,  közösségi
programok megvalósítására. Az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásra került.

67/2020.(IX.30.)  sz.  Kt.  határozattal  a  Képviselő-testület  felhatalmazta  a  polgármestert,  hogy  az
épület  újrahasznosításához  szükséges  felújítási  munkálatok  megkezdéséig,  az  ingatlan  bérleti
szerződéseit  szüntesse  meg  és  a  lakásbérlők,  valamint  a  Családsegítő  Szolgálat  megfelelő
elhelyezéséről gondoskodjon. 

83/2020.(XI.23.)  sz.  Polgármesteri  határozat  alapján  a  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
Budakalásszal az együttműködési megállapodás és a haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés
2020. november 23-án aláírásra került. A megállapodás 2.12. pontja alapján az Önkormányzat vállalta
az ingatlan jelenlegi bérlőinek, illetve használóinak saját ingóságaikkal együtt történő kiürítését és az
ingatlan Nemzetiségi Önkormányzat részére való birtokbaadását 2021. április 30. napjáig.

72/2021.(IV.30.)sz.  Polgármesteri  határozat  alapján  a  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
Budakalásszal 2020. november 23-án megkötött együttműködési megállapodás és a haszonélvezeti
jog alapításáról szóló szerződés 2.12. pontjában szereplő határidő Család és Gyermekjóléti Szolgálat
elhelyezése  vonatkozásában  2021.  augusztus  31-re  módosult,  a  módosított  megállapodás  2021.
május 3-án aláírásra került.

A  Családsegítő  megfelelő  elhelyezésére  folyamatos  egyeztetések  folytak.  2021.  június  14-én  Dr.
Mazán Katalin intézményvezető és munkatársai megtekintették a Budakalász, Szentendrei út 24. sz.
alatti  BÉSZKÜ  telepen  lévő,  jobb  oldali  akadálymentes  épületszárnyat,  amiben  jelenleg  a  zöld
munkások munkásszállása működik, 2 dolgozó elhelyezésére szolgál, de több szobával, teakonyhával,
vizesblokkal  ellátott  épület.  A  helyszínt  elfogadhatónak  találták,  tisztasági  festést  kértek.  Az
Önkormányzat jelen helyszínen egy szociális ellátópont kialakítását is tervezi, melyről a Családsegítő
is tájékoztatva lett.
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A  BÉSZKÜ  telep  felmérése,  újrahasznosítása  folyik.  Az  első  udvarrész  jobb  oldali  szárnyában  a
Családsegítő, azt követő épületrészben a zöld munkások öltöző és szálláshelye alakítható ki, míg a bal
oldali  épületszárny szolgálati lakást,  Egészségklub közösségi terét és a Pedagógiai Szakszolgálat új
központját  fogja  tartalmazni.  Ezen  első  udvarrésztől  leválasztva  a  hátsó  terület  továbbra  is
városgazdálkodási telephelyként fog üzemelni. 

Az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/2015.
(X.30.) önk. rendelet szerint az önkormányzat – át nem ruházott – tulajdonosi jogait a Képviselő-
testület gyakorolja.  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dunakanyari  Család-  és  Gyermekjóléti
Intézmény elhelyezését a Budakalász,  Szentendrei  út  24. szám alatti BÉSZKÜ ingatlanon biztosítja
2021. augusztus 1-től. 
A  Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézménnyel az ingyenes használati szerződést megkösse a Budakalász Szentendrei út 24. sz. alatti
ingatlanra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2021. június 17. 
dr. Göbl Richárd 
polgármester
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HELYISÉG HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász  Város  Önkormányzata  (székhelye:  2011  Budakalász,  Petőfi  tér  1.,  PIR:  730963,  adószáma:  15730961-2-13
képviseli: Dr. Göbl Richárd polgármester), mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba Adó),

másrészről 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89., PIR: 687098; adószáma:
16936861-1-13; képviseli:  Dr.  Mazán Katalin önálló  képviseleti  joggal  rendelkező intézményvezető),  mint  Használatba vevő (a
továbbiakban: Használatba vevő) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1 Felek  rögzítik,  hogy  Használatba  adó kizárólagos  tulajdonában áll  a  budakalászi  3706/1  hrsz.-ú  belterületi,  kivett
telephely megnevezésű ingatlan, természetben a Szentendrei út 24. szám alatti, BÉSZKÜ telepen lévő 9. épület,
jobb oldali akadálymentes épületszárnyból 131 m2  (a továbbiakban: Ingatlan). 

2 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti  2019. október 25-én helyiség használati  szerződést kötött a Budakalász Város
Önkormányzatával, mely alapján az Önkormányzat használatba adta a Budai út 31. sz. 2422 hrsz. alatti ingatlan bal oldali
épületszárnyának kb. 80 m2-es irodahelyiséget és 25 m2 raktárhelyiséget. 

Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében és a
86. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ban, 40/A.
§-ban  valamint  94.  §-ában  meghatározott  kötelező  önkormányzati  szociális  alapszolgáltatási  feladatokat  előíró
rendelkezései alapján az ingatlant családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás végzése, valamint család- és gyermekjóléti
központ működésének támogatása céljára adta ingyenes használatba.
39/2020.(VIII.19.)  sz.  Kt.  határozattal  és  a  2020.(IX.30.)  sz.  Kt.  határozattal  a  Képviselő-testület  felhatalmazta  a
polgármestert, hogy az épület újra hasznosításához szükséges felújítási munkálatok megkezdéséig, az ingatlan bérleti
szerződéseit szüntesse meg és a lakásbérlők, valamint a Családsegítő Szolgálat megfelelő elhelyezéséről gondoskodjon. 

3 Fentiekre  tekintettel  a  Használatba  adó a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény
(továbbiakban: Szt.) 64.§ (4) bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40.§-ban, 40/A.§ -ban, valamint 94. §-ában meghatározott kötelező
önkormányzati  szociális alapszolgáltatási  feladatokat előíró rendelkezései  alapján az 1.  pontban hivatkozott  ingatlant
családsegítés,  gyermekjóléti  szolgáltatás  végzése,  valamint  család-és  gyermekjóléti  központ  működésének
támogatása céljára a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény részére 2021. augusztus 1-től ingyenes
használatba adja.

II. A szerződés tárgya, időtartama

Fentiek alapján Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi az Ingatlant ismert, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, az alábbi feltételekkel:

- a Használatba adó az átadás előtt tisztasági festést végez.
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- az Önkormányzat jelen helyszínen szociális ellátópont kialakítását is tervezi, melyről a Használatba vevő tudomást
vett.

A használati szerződés a jelen szerződés 2021. augusztus 1-től határozatlan időre, 6 havi felmondási idővel jön létre.

III. Birtokba adás

1. Használatba vevő kijelenti, hogy az Ingatlant a szerződés aláírását megelőzően megismerte, az Ingatlan műszaki állapotával
kapcsolatban kifogást  nem emel,  az rendeltetésszerű használatra  alkalmas,  továbbá jelen  szerződés céljának megfelelő
állapotban van.

2. Felek az Ingatlan birtokba adásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet (1. sz. melléklet) készítenek, amely tartalmazza az átadott
berendezési  és  felszerelési  tárgyak  jegyzékét  is.  Használatba  vevőt  az  átadás-átvétel  időpontjától  kezdődően  illetik  az
Ingatlan használatával kapcsolatos jogok és terhelik az Ingatlannal kapcsolatos terhek.
Felek az Ingatlan átadásakor az átadás-átvételi  jegyzőkönyvben közösen rögzítik az Ingatlan átadás-átvételkori  állapotát,
valamint az Ingatlan mérőóráinak gyári számát, és aktuális állását.

IV. Használati díj, egyéb költségek

1. Felek rögzítik, hogy a  Használatba vevő az Ingatlan használatáért díjat nem köteles fizetni, tekintettel arra, hogy
Használatba  vevő  a  3.  pontban  hivatkozott  jogszabályi  rendelkezések  szerinti  közfeladatot  ellátó  szervezet  és  az
Ingatlant kizárólag a közfeladat ellátásához használja.  Használatba adó egyben a fenntartó szervezet tagja.

2. Használatba  vevő  köteles  a helyiséghasználathoz  kapcsolódó közüzemi  díjakat  (elektromos fogyasztás  díja,  víz-  és
szennyvíz  díj,  gázfogyasztás  díja,  szemétszállítás  díja,  stb.),  megfizetni.  A  közüzemi  díjakat  Használatba  vevő  a
Használatba adó által kiállított számla alapján köteles megfizetni az alábbiak szerint: A közüzemi díjakat Használatba
vevő fizeti az önkormányzat tovább számlázása alapján.

3. Amennyiben Használatba vevőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a szolgáltató felmondja vagy
megszünteti  a  közüzemi  szerződést,  az  ebből  eredő  kárt  és  a  visszakötés,  valamint  a  visszakötéshez  esetlegesen
szükséges közműfejlesztés díját Használatba vevő köteles viselni.

4. Felek  rögzítik,  hogy  amennyiben  Használatba  vevő  az  őt  terhelő  költségek  és  terhek  megfizetését  elmulasztotta,
Használatba adó a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése alapján jelen szerződést felmondhatja. 

5. Használatba vevő fenti kötelezettsége elmulasztásával kapcsolatosan a Használatba adót ért károkért, a Használatba
adót terhelő költségekért felelősséggel tartozik.

V. Használatba vevő kötelezettségei

1. Használatba  adó jogosult  az  Ingatlan  rendeltetésszerű  használatát,  valamint  a  szerződésben foglalt  kötelezettségek
teljesítését évente legfeljebb két alkalommal ellenőrizni. Használatba vevő köteles arra alkalmas időben az Ingatlanba
történő  bejutást  biztosítani  és az ellenőrzést  tűrni.  Amennyiben Használatba  vevő fenti  kötelezettségének  nem tesz
eleget, úgy Használatba adó jelen szerződést szerződésszegés miatt rendkívüli felmondással megszüntetheti. 

2. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges minden olyan
munka elvégzéséhez, amely az Ingatlan állagát érinti,  megváltoztatja. Az előzetes írásbeli  hozzájárulás nélkül  történt
átalakítás esetében Használatba vevő köteles Használatba adó írásbeli  felhívására saját költségen haladéktalanul az
eredeti állapotot helyreállítani.

3. Használatba  vevő  tudomásul  veszi,  hogy  Használatba  adó  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  szükséges  az  Ingatlan
használatához megjelölt tevékenység megváltoztatásához. A tulajdonosi előzetes írásbeli hozzájárulás nem helyettesíti a
Ingatlanban gyakorolt tevékenységhez, a helyiségek átalakításához, homlokzati cégtábla felszereléséhez stb. szükséges
hatósági engedélyek, ill. szakhatósági hozzájárulások beszerzését. 
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4. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az általa végzett bármely átalakítási munkálatok ellenértékére beszámítási vagy
a  szerződés  megszűntekor  elszámolási  igénye  csak  akkor  keletkezik,  ha  erre  vonatkozóan  Használatba  adóval
előzetesen írásban külön megállapodást köt.

5. Használatba vevő kötelezettséget vállal az Ingatlan használatával kapcsolatban előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi és
vagyonvédelmi előírások maradéktalan betartására.

6. Használatba adó a Használatba vevő tevékenységéért felelősséget nem vállal. 
7. Használatba vevő tudomásul  veszi,  hogy az Ingatlan albérletbe nem adható.  Az ezzel  ellentétes Használatba vevői

magatartás súlyos szerződésszegésnek minősül, mely rendkívüli felmondást alapoz meg.

VI. A szerződés megszűnése, felelősség

1. Használatba vevő az Ingatlant a szerződéses jogviszony megszűnésekor haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra
alkalmas  állapotban  köteles  Használatba  adónak  visszaadni  (kitakarítva,  nyílászárók  és  szerkezeteik  működőképes
állapotban, az átadáskor felvett jegyzőkönyvben felsorolt berendezések, felszerelések működőképes állapotban, stb.).
Amennyiben Használatba vevő ezen munkálatokat nem végzi el,  Használatba adó jogosult azokat Használatba vevő
költségére és veszélyére elvégeztetni.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő által az Ingatlanba beszerelt, felszerelt eszközök elvitelének joga
a Ingatlan állagának sérelme nélkül illeti meg Használatba vevőt. Amennyiben a felszerelt dolog leválasztása az állag
sérelmével jár, Használatba vevő köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

3. Amennyiben Használatba vevő jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a
Használatba adó által Használatba vevőhöz intézett írásbeli felszólításban megjelölt ésszerű határidőn belül sem teljesíti,
úgy  Használatba  adó  jogosult  a  határidőt  követően  rendkívüli  felmondással,  azonnali  hatállyal  jelen  szerződést
megszüntetni.

VII. Egyéb rendelkezések, jognyilatkozatok

1. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  egymáshoz  intézett  jelen  szerződéssel  kapcsolatos  írásbeli  nyilatkozataik  (pl.
felszólítás, felmondás, stb.), melyeket a címzett nevének pontos megjelölése mellett jelen szerződés feleket megjelölő
részében meghatározott címre tértivevényes levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, akkor is közöltnek
tekinthető, ha a nyilatkozatot tartalmazó irat átvétele a címzett fél hibájából hiúsul meg. Az ilyen nyilatkozatok közlésére a
hivatalos iratok postai kézbesítésére vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére
tekintettel gondoskodnak arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott kézbesítési cím megváltozását a másik féllel
haladéktalanul  írásban közlik.  Ezen kötelezettsége elmulasztása esetén a  jognyilatkozatok közlésének  elmaradására
előnyök szerzése végett a kötelezettségszegő fél nem hivatkozhat.

3. Felek rögzítik, hogy az ingatlanra a Használatba adó, az ingatlanban található és a Használatba vevő tulajdonát képező
ingóságokra pedig a Használatba vevő köt vagyonbiztosítást.

4. Felek a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy a közöttük 2019. október 25. napján a budakalászi 2422
helyrajzi  számú,  természetben  a  Budakalász, Budai  út  31.  sz.  alatti,  bal  oldali  épületszárnyának  kb.  80  m2-es
irodahelyiség  és  25  m2 raktárhelyiség alapterületű  ingatlanra  kötött  ingatlan  használati  szerződést  2021.
augusztus 31-vel megszűntnek nyilvánítják, a Használó a helyiségeket kiürítve a Használatba adónak átadja, a
megszűnt szerződéssel kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.

5. Felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  valamennyi  általuk  lényegesnek  tekintett  feltételt  tartalmazza.  Jelen  szerződés
hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek
jelen szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt
kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

6. Használatba adó helyi önkormányzat, Használatba vevő költségvetési szerv, melyre tekintettel felek képviselői kijelentik,
hogy felek szerződéskötési képessége semmiben nem korlátozott.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései, a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
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Budakalász Város Önkormányzata

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
telefon: +36 26 340-266 | +36 26 340-514
e-mail: info@budakalasz.hu

www.budakalasz.hu

törvény, valamint Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljára  szolgáló  helyiségek  bérbeadásának  feltételeiről  szóló  18/2018.(IX.27.)  számú  önkormányzati  rendeletének
szabályai az irányadók.

Jelen szerződés egymással  mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült,  és azt elolvasás és értelmezés után
szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal hitelesítik.

Budakalász, 2021………………..

________________________________________ _________________________________

              Dr. Göbl Richárd dr. Mazán Katalin

                   polgármester    intézményvezető

Budakalász Város Önkormányzata  Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

                  Használatba adó  Használatba vevő

Mellékletek:

1. sz. átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült:    3 példányban

Kapják: Használatba vevő
Budakalászi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó iroda
Irattár
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