
8/C. számú melléklet  
HASZNÁLATI SZERZ ŐDÉS 

 
Mely létrejött egyrészről  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2., képviseli: Zsombok 
Lajos polgármester) 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat (8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18., képviseli: 
Klotz Péter polgármester) 
Somogyvár Községi Önkormányzat (8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2., képviseli: Móring 
József Attila polgármester) 
Somogyvámos Községi Önkormányzat (8699 Somogyvámos, Csepregi u. 8., képviseli: 
Dékányné Károly Marianna polgármester) 
Öreglak Községi Önkormányzat (8697 Öreglak, Fő u. 103., képviseli: Maczucza Miklós 
polgármester) 
Buzsák Községi Önkormányzat (8695 Buzsák, Fő tér 1., képviseli: Kara Lajos 
polgármester) 
 
mint Fenntartó, továbbiakban: Használatba adó,  
 
másrészről (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6., képviseli: Nyers Györgyi intézményvezető) 
továbbiakban, mint  
 
Használatba vevő  
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  
 
1.) Használatba adó tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok: 
 
Ingatlan megnevezése, 

helyrajzi száma, 
területe 

Ingatlan címe Tulajdoni hányad Ellátott feladat 
megnevezése 

Általános iskola épülete 
Hrsz: 372/2 
2125 m2 

8693 Lengyeltóti, 
Zrínyi u. 6. 
 

Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat 1/1 

családsegítés, 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Idősek Klubja épülete 
Hrsz: 377 
951 m2 

8693 Lengyeltóti, 
Zrínyi u. 16. 
 

Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat 1/1 

étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali 
ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás, 
fogyatékossággal 
élők nappali ellátása 
 

Bölcsőde épülete 
Hrsz: 223 
1601 m2 

8693 Lengyeltóti, 
Rákóczi u. 10. 

Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat 1/1 

bölcsőde 

Községháza épülete 
Hrsz: 1/3 
1795 m2 

8695 Buzsák, Fő 
tér 1. 
 

Buzsák Községi 
Önkormányzat 1/1 

étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali 
ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás 
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Polgármesteri Hivatal 
épülete 
Hrsz: 17/9 
1542 m2 

8697 Öreglak, Fő 
u.14. 
 

Öreglak Községi 
Önkormányzat 1/1 

étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali 
ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Polgármesteri Hivatal 
épülete 
Hrsz: 511/1 
168 m2 
 

8699 
Somogyvámos, 
Csepregi u.8. 
 

Somogyvámos 
Községi 
Önkormányzat 1/1 

étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali 
ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Napközi Otthon épülete 
Hrsz: 80/1 
97 m2 

8698 Somogyvár, 
Kossuth u.75. 
 

Somogyvár Községi 
Önkormányzat 1/1 

étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali 
ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Orvosi Rendelő épülete 
Hrsz: 384/1 
1434 m2 

8692 
Szőlősgyörök, 
Bató B. u.12. 
 

Szőlősgyörök 
Községi 
Önkormányzat 1/1 

étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali 
ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás 

 
2.) Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó a szociális ellátás, család-, és 
gyermekvédelmi szolgáltatás biztosítására térítésmentesen használatba adja, Használatba vevő 
használatba veszi az 1.) pontban meghatározott épületeket határozatlan időre. Felek rögzítik, 
hogy a használat teljes időtartama alatt a Használatba vevő szociális ellátást, család-, és 
gyermekvédelmi szolgáltatást köteles végezni. Amennyiben a használatba vevő e 
tevékenységével felhagy, az ingyenes használat megszűnik és az ingatlanokat vissza kell adni 
a Használatba adónak. A folyamatos működéshez szükséges, készletben lévő fogyóeszközök 
térítés nélkül átkerülnek a Használatba vevőhöz. A szerződés megszűnésekor azonos célra 
alkalmas és értékarányos tárgyi eszköz készlet kerül visszaadásra. Használatba vevő a 
felsorolt vagyontárgyakat könyv szerinti értéken veszi át.  
 
3.) Használatba vevő kötelessége megfizetni a használatba adott épület használatával 
összefüggő valamennyi közüzemi díjat. Használatba adó köteles gondoskodni az 1.) pont 
szerinti épületek karbantartásáról, melynek költsége Használatba vevőt terheli.  
 
4.) Használatba adót terhelik a használati jogviszony időtartama alatt felmerülő 
állagmegóvási, felújítási, beruházási, korszerűsítési, átalakítási munkák. Használatba vevő 
minden év október 31-ig köteles írásban jelezni az épületekkel kapcsolatos javasolt felújítási 
és átalakítási munkákat Használatba adónak. Használatba vevő a Használatba adó előzetes 
írásbeli engedélye alapján végezhet az épületeken átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkát, 
amennyiben ehhez a forrást a Használatba vevő biztosítja. A Használatba adó köteles 
biztosítást kötni az épületekre és az abban lévő vagyontárgyakra.  
 
5.) A felek megállapodnak abban, hogy a céltámogatási és egyéb pályázatok – ide értve az 
esetleg kizárólag önkormányzatok által elérhető forrásokat is – összeállításánál 
együttműködnek, és együttesen lépnek fel a támogatások elnyerése érdekében. A 
beruházásokhoz kapcsolódó egyes polgári jogi és államigazgatási engedélyezési eljárások 
során a tulajdonosi nyilatkozat megtételére a jelen megállapodás a Használatba adó 
települések polgármesterét jogosítja fel.  
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A Használatba adó által bármely forrásból – önállóan -, pályázati úton elnyert támogatásokból 
megvalósuló vagyongyarapodás a Használatba adót illeti meg.  
 
6.) Használatba adó Használatba vevő használatába adja az ingatlan tényleges átadásakor 
készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat. Az eszközök jegyzéke alapján 
az ingatlan tényleges átadásakor használatba adási nyilatkozat készül, amellyel az abban 
felsorolt ingóságok Használatba vevő használatába kerülnek. A Használatba vevő által, a 
szociális szolgáltatás biztosításához beszerzett ingóságok – beleértve az elhasználódott 
eszközök, berendezések cseréjét, pótlását – a Használatba vevő tulajdonát képezik. A 
szociális szolgáltatás megszűnése esetén a Használatba vevő által beszerzett ingóságok a 
Használatba adó részére további használatra külön megállapodás szerint át adhatók. Jelen 
megállapodás alapján átadott ingóságok nyilvántartásáért és leltározásáért Használatba adó 
felel.  
 
Az intézmény ingó vagyontárgyai (eszközök, berendezések) leltár szerint kerülnek átadásra. 
A működés során ezeknek – a cserére szoruló eszközökkel azonos, vagy minőségileg jobb 
használati értékűekkel való értékarányos – pótlása a Használatba vevő feladata. A szerződés 
megszűnése esetén az elszámolás alapja, az átadáskori működőképes állapotnak megfelelő 
leltár. A Használatba vevő által saját fejlesztése keretében végzett – az átadáskor meglévő 
állapoton felüli – új beszerzései a Használatba vevő tulajdonát képezik, melyek 
nyilvántartásáért és leltározásáért Használatba vevő felel. Ezek a szerződés megszűnése 
esetén történő önkormányzati tulajdonba vétele – nettó értéken – külön megállapodásban 
elszámolás tárgyát képezi.  
 
7.) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat 
következménye.  
 
8.) Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony megszűnésekor 
az 1. pontban felsorolt épületeket visszaadja Használatba adónak. A használati jogviszony 
tartama alatt az épületeken végezett beruházások értéke a beruházó tulajdonát képezi.  
 
9.) Használatba vevő kötelezettséget vállal az épület használatával kapcsolatosan előírt 
tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, valamint az ingatlan 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatos egyéb hatósági szabályok, előírások maradéktalan 
betartására, továbbá az épület előtti utcafront takarítási, csúszásmentesítési feladat ellátásának 
biztosítására.  
 
10.) Használatba adó jogosult jelen szerződésből eredő, Használatba vevő használati 
jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizni.  
 
11.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére 
teljes jogkörrel rendelkeznek.  
 
12.) Szerződő felek vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen tárgyalás útján rendezni. Arra 
az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik Fonyódi Városi Bíróság kizárólagos 
illetékességét.  
 
13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
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A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.  
 
 
Lengyeltóti, 2011. július 1. 
 
 
Használatba adó részéről     
 
 
Zsombok Lajos                Dékányné Károly Marianna 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat   Somogyvámos Községi Önkormányzat 
Polgármestere      Polgármestere 
 
 
Maczucza Miklós                                                      Móring József Attila  
Öreglak Községi Önkormányzat                               Somogyvár Községi Önkormányzat 
Polgármestere      Polgármestere 
 
 
Klotz Péter      Kara Lajos 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat  Buzsák Községi Önkormányzat  
Polgármestere      Polgármestere 
 
 
 
 
Használatba vevő részéről 
 
 
Nyers Györgyi 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetője 


