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ELŐTERJESZTÉS  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: Térítésmentes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 
Sportegyesület részére 
  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a kecskeméti 17/34  
hrsz- ú, természetben Kecskemét, Tóth László sétány 2. szám alatt található ingatlan. 
Az ingatlanban jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) 
fenntartásában lévő Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola (továbbiakban: iskola) 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája működik.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 263/2015. (XI. 25.) 
határozatával az iskola tornatermét a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület 
(továbbiakban: egyesület) edzései és mérkőzései idejére 2016. július 31. napjáig az egyesület 
térítésmentes használatába bocsátotta. 

Az egyesület elnöke 2016. augusztus 30. napján kelt kérelmében azzal a kéréssel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy a női Nemzeti Bajnokság II. osztályának 2016/2017-es 
szezonjára, az egyesület edzéseinek és mérkőzéseinek időtartamára biztosítsuk részére az 
iskola tornatermének térítésmentes használatát.  
Tekintettel arra, hogy az ingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, a nemzeti 
vagyon körébe tartozik, így a térítésmentes használatba adás csak jogszabályban 
meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges.  
A térítésmentes használatba adás érdekében korábban már áttekintettük az önkormányzat 
közfeladatait, valamint az egyesület alapszabályában foglaltakat. A 2015. évi novemberi 
döntéshozatalt követően sem jogszabályi, sem egyéb olyan változás nem történt, amely a 
használatba adás feltételeit módosította volna, ezért ismételten megállapítható, hogy – az 
egyesület céljára és tevékenységére tekintettel, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a sportról szóló 23/2004. (VI.1.) 
önkormányzati rendelete előírásaival – a térítésmentes használatba adásnak akadálya nincs. 
Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 
csak átlátható szervezettel köthető. Az egyesület - mint civil szervezet - a szerződés 
megkötése előtt cégszerűen aláírt okiratban nyilatkozik arról, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 
1. pont c) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
Javaslom, hogy az önkormányzat a tornatermet az egyesület edzései valamint 
mérkőzései idejére – a mellékelt táblázat I. valamint II. pontjában foglaltak szerint - 
2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra bocsássa a kérelmező térítésmentes 
használatába. 



 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
28. § d) pontjából következik, hogy a helyiségek, eszközök hasznosításából származó 
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege közvetett támogatásnak minősül. 
Az éves teremhasználati díjat a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolája önköltség-számítási szabályzata alapján határoztuk meg, a 
tornaterem egy órára eső bérleti díja edzések esetén 7.000,- Ft (ÁFA-mentes), mérkőzések 
esetében 8.000,- Ft (ÁFA-mentes). 
Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a térítésmentes használatot jóváhagyja, úgy a RÖPKE 
Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó közvetett támogatás összege 
a 2016. évre 382.000,- Ft. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 359/2012. (XII.13.) KH. számú 
határozatának 4.) pontja alapján az iskola működtetését a Belvárosi Óvoda jogutódjaként a  
Ferenczy Ida Óvoda látja el, ezért a térítésmentes használatra vonatkozó megállapodás 
megkötésére az óvoda vezetője jogosult. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság előzetes véleményezésre megkapta. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet 
szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2016. szeptember 12. 
 
 
    
 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
           alpolgármester 
 



 

Határozat-tervezet 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (IX.22.) határozata  
Térítésmentes teremhasználat biztosítása a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 
Sportegyesület részére  
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 23.642-3/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület 

részére, az egyesület edzései és mérkőzései idejére – a mellékelt táblázat I. és II. 
pontjában foglaltak szerint – térítésmentes teremhasználatot biztosít a Kecskeméti 
Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája 
(Kecskemét, Tóth László sétány 2.) tornatermében 2017. május 31. napjáig, az általa 
végzett sporttevékenység szervezése céljából. 
 

2. A közgyűlés felkéri a Ferenczy Ida Óvoda, mint működtető intézmény vezetőjét a 
határozat 1. pontjában foglalt döntésnek megfelelően a térítésmentes használatra 
vonatkozó megállapodás megkötésére. 
 

3. A közgyűlés a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtott 
közvetett támogatás összegét a 2016. évre 382.000,- Ft-ban határozza meg. 

 
 

Határidő:  azonnal                                     
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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