
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére 
 
Tárgy: A Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti ingatlan („Búcsú tér”) bérbe adása 
az Attila Nyilai Egyesület részére 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kistarcsa belterület 6092 hrsz-
ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti ingatlan („Búcsú tér”). 
Pataki András elnök az Attila Nyilai Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) képviseletében 
polgármesternél kérelmezte, hogy 2019. szeptember 2. napjától minden héten keddi napokon 
16-19 óra között díjmentesen íjász edzést tarthasson az ingatlanon.  
 
Az Önkormányzat vagyonát ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adhatja 
használatba az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 14.§ (1) bekezdése alapján. Az 
önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az ingatlanrész értékére – a 
bérbeadás tekintetében versenyeztetési eljárást nem kell lefolytatni, azonban figyelemmel arra, 
hogy a bérlet időtartama az 1 hónapot meghaladja és az ingatlan belterületen található, a 
hasznosítás tekintetében polgármesteri saját hatáskörben nem jogosult döntést hozni.  
 
A fentiekről történt tájékoztatást követően az Egyesülettel a bérleti szerződés részleteit érintően 
egyeztetésre került sor, mely eredményeként elkészítettük a bérleti szerződés tervezetét (1. 
számú melléklet). 
 
Az önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon használatára, 
bérbeadására irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyonelem bérleti, használati 
díját költség-haszon elemzéssel és a szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékarányosságával kell 
meghatározni. A bérleti díj meghatározása során az alábbi tények kerültek figyelembe vételre: 
 - a használni kívánt terület nagysága 300 m2,  
 - az íjász edzésekre havi 4 alkalommal, alkalmanként 1 óra időtartamban kerül sor, 
 - a terület közmű ellátottsága hiányából adódóan az Önkormányzat részéről a bérbeadás során 
közmű költség nem merül fel.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő, Kistarcsa belterület 6092 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth 
Lajos utca 20. szám alatti ingatlan („Búcsú tér”) 300 m2 területű ingatlanrészét az 
előterjesztéshez mellékelt Bérleti szerződésben foglaltak szerint – sport tevékenység 
(íjászat) végzése és a sport tevékenység végzésének a Bérlő által szervezett 
foglalkozásokon részt vevő személyek részére történő biztosítása céljából – bérbe adja az 
Attila Nyilai Egyesületnek (székhely: 2143 Kistarcsa, Komáromi utca 7., képviseli: Pataki 
András elnök). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt 
Bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 9. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 


