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MMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  
AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  

2234 Maglód, Fő utca 12. 

EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 29-ei ülésére 

10. napirend:  Volt óvodaépületek helyiségeinek használatba adása 

Előadó:  Kérges László alpolgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
a) Ady Endre utcai volt óvodaépület vezetői irodahelyisége 
 
Az elmúlt hónapokban maglódi lakosok részvételével megalakult egy 8 – 10 fős csapat, akik 
célul tűzték ki Maglód biztonságosabbá tételét. Hetek óta segítik a rendőrség munkáját, 
járőröznek és felvilágosító munkát végeznek a lakosság körében arról, hogyan tudják 
megvédeni értékeiket. 
„Biztonságos Maglódért” néven kívánnak szervezetet alakítani, melynek bejegyzéséhez 
szükséges a székhely megnevezése. Szeretnének egy helyiséget kapni az Ady Endre utcai volt 
óvodaépületben, ahol el tudnák helyezni azokat a technikai eszközöket, amelyek szükségesek 
a bekamerázott területek ellenőrzéséhez, továbbá a járőrök pihenésére és melegedésére is 
szolgálna. 
 
b) Ady Endre utcai volt óvodaépület egyik csoportszobája 
 
A Maglódi Mazsorett és Tánc Közhasznú Egyesület szintén az Ady Endre utcai volt 
óvodaépületben kéri egy terem biztosítását az egyéni versenyzők, a duók és a kiscsapatok 
versenyekre való felkészüléséhez, próbáik megtartásához. Ebben az óvodaépületben már csak 
2 volt csoportszoba szabad. Ezeket egy korábbi, 2011-es határozatával a testület családi 
napközi céljára biztosította, feltételül szabva a vállalkozónak a hatósági engedélyek 
beszerzését. Ez azóta sem történt meg, a termek üresen állnak. Ahhoz, hogy ezek bármelyikét 
biztosítani lehessen a mazsorettek részére, az említett korábbi határozati pontot vissza kell 
vonnia a testületnek. 
 
c) Aradi utcai volt óvodaépület udvar felőli csoportszobája 
 
A Képviselő-testület a 174/2010.(IX.22.) számú határozatával az Aradi utcai volt óvoda egyik 
csoportszobáját a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes használatba adta. 
A maglódi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptemberi megszűnése után a 
Roszicska Hagyományőrző Egyesület elnöke kérelmezte, hogy ezt a helyiséget – amit eddig is 
közösen használtak a Szlovák Önkormányzattal - a továbbiakban Maglód Város 
Önkormányzata az egyesületük részére biztosítsa. 
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HHaattáárroozzaatt ii   jjaavvaass llaatt   

1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre utcai volt 
óvodaépület vezetői irodahelyiségét határozatlan időre a Biztonságos Maglódért 
szervezet részére ingyenes használatba adja. 

2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre utcai volt 
óvodaépület hátsó, iskola felőli csoportszobáját határozatlan időre a Maglódi 
Mazsorett és Tánc Közhasznú Egyesület részére ingyenes használatba adja. 

A Képviselő-testület egyúttal visszavonja az 5/2011.(II.17.)Kt. határozatának 4. 
pontját. 

3. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aradi utcai volt óvodaépület 
udvar felőli csoportszobáját határozatlan időre a Roszicska Hagyományőrző 
Egyesület részére ingyenes használatba adja. 

A helyiségek használatba adásáról a felek külön szerződésben állapodnak meg. 

Határidő:  2012. december 1. 
Felelős:   Tabányi Pál polgármester, 
   Kérges László alpolgármester 

 

. 

Maglód, 2012. november 23. 

 

 Kérges László  
 alpolgármester
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Tisztelt Képviselőtestület!  
Tisztelt Képviselők, Polgármester Úr! 
 
A Maglódi Mazsorett és Tánc Közhasznú Egyesület éppen jövőre lesz 10 éves. 
Ez idő alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül egyesületünk, és bekerültünk a 
Magyar Majorett Szövetség nívós csapatai közé. Csapatunk és szólistáink is már 
az Európa Bajnokságon vettek részt, Béki Dzsenifer az idei Európa Bajnokságon 
9. helyezést ért el. Nem szeretném azonban, most felsorolni érdemeinket, 
eredményeinket. 
Jelenleg a mini csapatban 42 fő, a cadett csoportban 28, a junioroknál 20 és a 
senior csapatban 16 lány táncol. Így több mint 100 gyermek edzését végezzük. 
Jelenleg az iskola tornatermében edzünk, ingyen, amit nagyon köszönünk az 
iskolavezetésnek, hogy számunkra lehetővé teszi. A csapatokon kívül az egyéni, 
duó, és kiscsapat próbák már nem férnek bele a tornatermi időbe, viszont az 
egyesület és a csapatok további fejlődése érdekében szükség lenne rá. 
Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt testülethez, hogy a megürült központi 
óvodában egy termet szeretnénk erre a célra. Ez a nagycsapat próbáit nem oldja 
meg, de a szólisták, duók, kiscsapatok felkészülését nagyban segítené. 
Köszönjük munkánk eddigi támogatását, és bízunk pozitív válaszukban! 
 
 
Tisztelettel: Osztertágné Szeili Mariann 
                       
 
Maglód, 2012. november 20. 
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Használatba adási szerződés-tervezet 
 
 
amely létrejött 
 
egyrészről 

Maglód Város Önkormányzata (székhely: 2234 Maglód Fő u. 12., törzskönyvi 
azonosító száma: 730622, statisztikai számjele: 15730624-8411-321-13, adószáma: 
15730624-2-13, képviseli: Tabányi Pál polgármester), mint használatba adó (a 
továbbiakban: használatba adó) 

 
másrészről 

………………………(szervezet neve, székhelye)…………………………, mint 
használatba vevő (a továbbiakban: használatba vevő) 

 
között az alulírott napon és helyen, Maglód Város Önkormányzat Képviselő 
testülete………….. határozatának alapján, az alábbi feltételek szerint. 
 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó             (időpont)       - tól 
használatba vevőnek ingyenes hasznosításra adja a Maglód,…….. szám alatt (hrsz. …..) 
található önkormányzati tulajdonú ingatlan ………m2 területű……….termét, az alább 
felsorolt feltételekkel: 
 
1. A használatba vevő köteles az általa használt helyiséget rendeltetésszerűen használni, és 
mindig tisztán tartani. 

- A használatba vevő a közös helyiségeket (tárolók, illemhely, konyha) nem zárhatja el 
mások elől, köteles azokat az épületben helyiséget kapott többi használatba vevővel 
közösen használni. 
- A használatba vevő köteles évente a használatba kapott helyiségben tisztasági meszelést 
végrehajtani, illetve az épületben másik helyiséget kapott, többi használatba vevővel 
közösen megállapodva, a közös helyiségek tisztasági meszelését elvégezni. 
- Az udvar karbantartása, és a fűnyírás a használatba vevő feladata, közösen megegyezve - 
forgó rendszerben - az épületben másik helyiséget kapott használatba vevőkkel. 
- Téli időszakban az épület előtt a hóeltakarítás a használatba vevő feladata, közösen 
megegyezve – forgó rendszerben – az ingatlanban másik helyiséget kapott használatba 
vevőkkel. 
- A használatba vevő köteles a keletkező hulladékot szelektív módon gyűjteni. 
 

2. A használatba adó térítésmentesen biztosítja a használatba vevőnek az épületben található 
közműveket. A használatba vevő köteles ezeket a szolgáltatásokat takarékosan használni.  
A használatba adó évente felülvizsgálja a közműköltségeket, és a rendeltetésszerű használat 
feletti többletköltséget a használatba vevőnek tovább hárítja. 
 
3. A használatba vevő jelen szerződés megkötésétől jogosult az ingatlan használatára. 
 
4. A használatba vevő a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem 
ruházhatja át más személyre vagy szervezetre, és az ingatlant meg nem terhelheti. 
 
5. A használatba adó az ingatlanon és az ingatlanban található ingókon a tulajdoni jogát 
változatlanul fenntartja. 
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6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használatba vevő csak a használatba adó 
előzetes hozzájárulásával végezhet építési munkálatokat, felújításokat. 
 
7. A használatba vevő köteles tűrni, hogy a használatba adó jelen szerződés betartását a 
helyszínen bármikor ellenőrizhesse 
 
8. A használatba vevő köteles az általa okozott, az ingatlan állagában bekövetkező kárt saját 
költségén rendbe hozatni. 
 
9. Amennyiben a használatba vevő a szerződésben foglalt feltételek bármelyikét nem tartja 
be, a használatba adó jogosult a szerződést azonnal felbontani. 
 
10. A jelen szerződés felmondását bármelyik fél egyoldalúan kezdeményezheti írásban, 30 
napos felmondási idővel. 
 
11. A szerződés felbontásakor/megszűnésekor a használatba vevő köteles az ingatlant az 
eredeti állapotban a használatba adó birtokába visszaadni. 
 
A szerződő felek a szerződést áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kelt: 2012……………………………… 
 
 
 
 
Maglód Város Önkormányzatának     /szervezet neve/ 
képviseletében:      képviseletében: 
 
 
…………………………………..   ………………………………………… 
Tabányi Pál polgármester     /szervezet vezetője/ 
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