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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő- testületének  

2017. február 16-i soron következő ülésére 

 

a Marcali Városi Önkormányzat ingatlan tulajdonát használó, GAMESZ Szervezettel 

szerződő, sport tevékenységet végző civil szervezetek támogatásáról  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezetével sportcélú tevékenység 

céljára számos egyesület kötött bérleti, vagy egyéb használati szerződést a Marcali Városi 

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok, helyiségek vonatkozásában. Tekintettel arra, 

hogy ezen egyesületek egy része bérleti díjat fizetett, míg más részük nem, az egyenlő 

bánásmód elvének érvényesülését biztosítani szükséges. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése értelmében 

„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.” 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: (…) a 

 15. sport és ifjúsági ügyek.” 

Fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő- testületnek, hogy hozza meg az alábbiak 

szerinti döntést és kérje fel a GAMESZ Szervezet Vezetőjét, hogy a sport tevékenységet 

ellátó, a GAMESZ Szervezettel szerződést kötő vagy kötött civil szervezetek esetében a 

Marcali Városi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok, helyiségek esetében azok 

használatát ingyenesen biztosítsa, azzal, hogy azok igénybevétele, használata esetén csak a 

felmerülő közüzemi költségek terheljék a civil szervezeteket. 

 

 

Marcali, 2017. február 6. 

         Dr. Sütő László s.k. 

              polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy 

határoz, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésére, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. 

pontjára tekintettel a Marcaliban sport tevékenységet végző, a GAMESZ Szervezettel 

szerződést kötő, illetve kötött civil szervezetek számára a Marcali Városi Önkormányzat 
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tulajdonát képező ingatlanok, helyiségek használatát ingyenesen biztosítsa. A civil 

szervezetek az ingatlanok, helyiségek használata esetén csak a felmerülő közüzemi 

költségeket kötelesek megfizetni. Felkéri képviselő- testület a GAMESZ Szervezet Vezetőjét, 

hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, és a szükséges szerződéseket kösse meg, illetve 

módosítsa azokat. 

 

 

Felelős: a közlésért dr Sütő László polgármester, a végrehajtásért: Rubecz Zoltán GAMESZ 

Vezető 

Határidő: azonnal 


