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Tisztelt Képviselő-testület! 
Az elmúlt évek gyakorlatát tekintve, a városi intézmények illetve a sport- és civilszervezetek 
rendszeresen kérik egyes rendezvényeik alkalmával a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ térítésmentes igénybevételét. 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 147/2021. (IX.30) számú határozatában 
döntött, hogy készüljön előterjesztés arról, hogy amennyiben a Művelődési Ház nagytermét az 
önkormányzat valamely intézménye kívánja igénybe venni, illetve jótékonysági célú 
rendezvény megtartása miatt kéri civil szervezet, a térítésmentes rendelkezésre bocsátásról a 
polgármester átruházott hatáskörben dönthessen. 
Egyéb a meghatározottakon kívüli kedvezményes igénybevételről minden esetben a 
képviselő-testület dönt.  
A térítésmentes igénybevételt jelenleg a tulajdonosi jogok gyakorlója – a Képviselő-testület – 
hagyja jóvá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 107. § alapján: „a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott 
eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-
testület rendelkezik”.  
Mötv. 41. § (4)-(5) bekezdése alapján „a képviselő-testület - e törvényben meghatározott 
kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a 
jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört 
visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható”. 
Ugyancsak a hatáskör átruházásról rendelkezik Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) önkormányzati rendeletének 6. § (1) 
bekezdése az alábbiakban:  „a Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó vagyontárgy 
feletti tulajdonosi jogokat közvetlenül, vagy átruházott hatáskörében eljáró szerve, illetve 
vagyonkezelő útján gyakorolja a jelen rendeletben foglaltak szerint”. 
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ szervezeti és működési 
szabályzatában leírtak alapján önálló jogi személy. „Az intézmény gazdálkodásával, ezen 
belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő 
vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása (a jogszabályok és a 
fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével) az intézmény vezetőjének feladata”.   
A térítésmentes használatba adáskor figyelemmel kell lenni a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szabályokra az alábbiak szerint: 
A Mötv. 108. § (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, 
létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben szabályozott módon engedhető át másnak”. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: vagyontörvény) 11. § (10) 
bekezdése alapján „a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes 
személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés 
határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal 
legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi 
kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette”.  
E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, 
önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésekre. 
Vagyontörvény 11. § (11) bekezdése alapján „nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely 
az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy 
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségeket teljesíti, 



b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,  
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 
A Vagyontörvény 11. §-a (12) bekezdése alapján „a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval 
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán 
már nem minősül átlátható szervezetnek”.  
A Vagyontörvény 11. §-a (13) bekezdése kimondja, hogy a „nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e 
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges 
mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 
Kérem a T. Képviselő-testületet fentiek alapján hagyja jóvá, hogy a polgármester saját 
hatáskörében dönthessen a Művelődési Ház nagytermének ingyenes használatára vonatkozó 
kérelmeket elbírálásáról. 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ térítésmentes igénybevételére irányuló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pásztó Város 
Polgármesterét, hogy a Művelődési Ház nagytermének ingyenes használatára vonatkozó 
kérelmeket saját hatáskörben bírálja el, és a döntéséről a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ igazgatóját tájékoztassa. 
 
2./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ igazgatóját, hogy az hozzá érkezett, a Művelődési Ház nagytermének 
térítésmentesen igénybevételére irányuló kérelmeket minden esetben továbbítsa Pásztó Város 
Polgármesterének. 
 
3./A térítésmentes használatba adáskor figyelemmel kell lenni a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény rendelkezéseire, mely alapján a művelődési ház ingyenesen kizárólag 
közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok 
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben 
hasznosítható. 
 
4./ Az 1. pontban meghatározottakon kívüli kedvezményes igénybevételről, minden esetben a 
képviselő-testület dönt.  
 
Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:   szöveg szerint  
 
Pásztó, 2021. október 14. 
 Farkas Attila 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
  

dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
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