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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

 

Előterjesztés 

támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében, 

valamint 

használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező  

010 hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Aszód Város Képviselő-testülete a 99/2020. (VII.09.) ÖKT sz. határozatával döntött az Aszód 

FC támogatásáról oly módon, hogy Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testülete az 

Aszód FC önkormányzati támogatás elszámolását nem fogadta el, így az Aszód FC-t nem 

részesítette támogatásban, az Aszód FC vonatkozásában átvilágítást kezdeményezett az arra 

illetékes szervnél, továbbá kinyilvánította, hogy a labdarúgás sport vonatkozásában az 

utánpótlás nevelést kívánja támogatni. 

A Budapest Környéki Törvényszék 48.Pk.61.763/1991/70. számú, 2020. szeptember 28. 

napján kelt végzésében elrendelte a 13-02-0001069 nyilvántartási szám alatt bejegyzett 

Aszódi Futball Club (nyilvántartás szerinti székhely: 2170 Aszód, Futballpálya utca 010 hrsz.) 

elnevezésű civil szervezet adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő 

átvezetését abban a formában, hogy az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egységeként az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy megnevezésre került 2170 

Aszód, 010 hrsz székhellyel. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység 

képviselőjének Tóth László szakosztályvezető elnök került megjelölésre, aki képviseleti jogát 

önállóan gyakorolhatja és képviseleti jogának terjedelme általános. 

 

Az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személy számára feladatainak ellátásához 

szükséges az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya használata.  

Származtatott jogi személy fogalmáról szeretnék néhány szót ejteni, mely önálló jogi 

személyiségű szervezeti egység. 

A szervezeti egység jogi személlyé nyilvánításának előfeltétele, hogy az adott jogi személy 

típus esetében erre maga a Ptk. felhatalmazást adjon. Ezt a felhatalmazást az egyesületekre 

vonatkozóan mind a Ptk., mind a Civil tv., mind a Sport tv. megadja.  
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A 2004. évi sport törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a sportegyesület a szakosztályát, 

illetve más szervezeti egységét alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési 

határozattal jogi személlyé nyilváníthatja. 

A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység: 

a) a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg, 

b) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja 

nyilván. 

 

A 2011. évi civil törvény szerint a civil szervezet valamilyen szervezeti egységét is 

felruházhatja jogi személyiséggel, amennyiben önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, 

valamint a működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik. A 

szervezeti egység származtatott jogi személyiséggel rendelkezik, de maga is köteles saját 

beszámolót készíteni és azt a civil szervezetre vonatkozó általános szabályok szerint letétbe 

helyezni. 

Az új Ptk. főszabályként kimondja, hogy a jogi személy szervezeti egységére a jogi személy 

általános szabályait megfelelően kell alkalmazni.  

Az így létrejövő önálló szakosztály által címzetten szerzett források, címzett támogatások, 

pályázati bevételek, a számviteli és egyéb jogszabályoknak, a pályázati feltételeknek és 

címzett támogatás esetén a támogató által megjelölt vagy szerződésben kikötött 

rendelkezéseknek a betartásával, a szakosztály szakmai programjaival összhangban, a 

szakosztályi célokra lenne felhasználható. 

A szakosztály költségvetése így önálló számlaszámmal rendelkezve elkülönül az 

anyaegyesülettől. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 11. § (13) 

bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható 

használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 

Az ingyenes használatba adás érdekében megvizsgáltuk a származtatott jogi személy 

alapszabályában foglaltakat, valamint az önkormányzat közfeladatait az alábbiak szerint: 

A származtatott jogi személy célja: A labdarúgó sportágban színvonalas szakmai tevékenység 

végzése, versenyzés, utánpótlás nevelése. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a sport, ifjúsági ügyek. 
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Fentiekre tekintettel a támogatási szerződés létrejötte vonatkozásában nincs akadály, továbbá 

a származtatott jogi személy céljára és tevékenységére tekintettel, összhangban az Nvtv., 

Mötv. előírásaival, a 010 helyrajzi számú Sportpálya ingyenes használatba adásának sincs 

akadálya, figyelemmel arra is, hogy a Sportpályán lévő lakásra az ingyenes használatba adás 

nem vonatkozik. 

Javaslom, hogy a Sportpályát 2020. november 1-jétől határozatlan időre, térítésmentesen 

adjuk használatba az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személynek.  

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 Nvtv 11. § (10) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 

csak átlátható szervezettel köthető. Az Aszód FC Utánpótlásáért nyilatkozata alapján átlátható 

szervezetnek minősül. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012 (XI.13.) 

önkormányzati rendelet 23. § rendelkezése értelmében önkormányzati vagyon 

tulajdonjogának ingyenes átruházásáról vagy használatba adásáról szóló döntést forgalmi 

értéktől függetlenül a Képviselő-testület hozza meg, a döntéshez minősített többség 

szükséges. Ingatlan használatba adása esetén a Képviselő-testület dönt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után, a két 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat I. 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2020. (X. 14.) számú határozata a támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan az 

Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében 

 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Aszód Város 

Önkormányzata, az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személlyel támogatási 

szerződést kössön a melléklet szerinti tartalommal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Határozati javaslat II. 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2020. (X. 14.) számú határozata használatba adási szerződésre az Aszód Város 

Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában 

 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Aszód Város 

Önkormányzata, az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személlyel használatba adási 

szerződést kössön az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya 

használatára a melléklet szerinti tartalommal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Aszód, 2020. 10. 06. 

 

 

       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       polgármester 

 

 

Látta:  

 

 

Dr.  Ballagó Katalin 

      jegyző 

 

 

 

Melléklet: szerződések 



5 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Aszód Város Önkormányzata  
székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

törzsszáma: 730435 

adószám: 15730435-2-13 

számlaszám: 12001008-00169993-00100004 

KSH statisztikai számjele: 15730435-8411-321-13 

képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármester 

 

mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a 

 

Aszód FC Utánpótlásáért  
székhelye: 2170 Aszód 010 hrsz. 

adószám:  

számlaszám: 10700196-72271661-51100005 

képviseli: Tóth László szakosztályvezető elnök 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

1) Támogatott 2020. …………. napján a 2020. évre vonatkozóan működési támogatás iránti 

kérelmet nyújtott be Támogató részére. Támogató fontosnak tekinti, hogy a városban élő fiatal 

korosztály részére biztosítsa a testnevelési, sportolási lehetőségeket, valamint támogassa az 

utánpótlás sportélet fejlesztését, amely célok elérésének érdekében Támogatottal együtt kíván 

működni.  

2) Támogató a jelen szerződés 1). pontjában meghatározott célok érdekében az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-

testület …………………… számú határozata alapján 4.400.000- .Ft, azaz négymillió 

négyszázezer  forint összegű vissza nem térítendő működési célú támogatást biztosít. 

Támogatott részére a jelen szerződésben foglaltak szerint.  A támogatás keretében kis értékű, 

illetve nagy értékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzések úgy számolhatók el, ha azok 

beszerzését fényképpel és gyári számmal igazolják. 

3) Támogató vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követően a támogatás összegét 

…..részletben átutalja Támogatott jelen szerződésben rögzített bankszámlájára. 

4) Támogatott a támogatás összegét kizárólag a szakosztály által kifejtett sporttevékenység 

szervezéséhez és végzéséhez közvetlenül köthető, az alábbiakban felsorolt működési célú 

kiadásokra és költségekre használható fel: 

4.1) Szövetségi díj, nevezési díj, versenyengedély, játékengedély, versenybírói díjak; 

4.2) Aszódon kívüli versenyhelyszínekre történő utazás (útiköltség, étkezési költség); 

4.3) Sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, javíttatása; 

4.4) Létesítmény fenntartás, fűnyírás, karbantartás; 

4.5) Az adott sportágra jellemző sportruházat vásárlása, bérlése, javíttatása; 

4.6) Közüzemi díjak (víz, gáz, áram, csatorna, hulladékszállítás); 

4.7) Sportlétesítmény karbantartása, takarítása; 

4.8) Sportorvosi vizsgálat költsége; 
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4.9) Egészségügyi eszközök vásárlása; 

4.10) Edzői díjak; 

4.11) Adminisztráció (nyomtatvány, irodaszer kiadások, postai kiadások, plakát és szórólap 

készíttetés) 

 

Továbbá jelen megállapodás keretében a Támogató által nyújtott támogatással, Támogatott az 

általa használt, a Támogató tulajdonát képező az Aszód  belterület 010 hrsz ingatlanon található 

labdarúgó-pálya működtetését, fenntartását valósíthatja meg. 

5) Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összege kizárólag olyan kiadások és 

költségek fedezésére fordítható, amelyek esetén a teljesítés ideje, a fizetési határidő, valamint a 

kifizetés napja is a 2020. október 15. és 2020. december 31. napja közötti időszakra esik. 

6) Támogatott egy ízben indokolt esetben legkésőbb a felhasználási határidő lejáratát 

megelőző 20. napig írásban kérheti a támogatási összeg felhasználási határidejének jelen 

szerződés 5). pontja szerinti és az elszámolás jelen szerződés 9). pontja szerinti határidejének 

meghosszabbítását. 

Támogatott az indoklásában köteles kifejteni a határidő hosszabbítási kérelme okát, valamint 

megjelölni a felhasználási határidő módosítására vonatkozó igényét. 

Támogató saját hatáskörében 15 napon belül dönt Támogatott határidő-módosítási kérelméről. 

A döntésről Támogató írásban tájékoztatja Támogatottat. 

7) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználással összefüggő számlákat, 

bizonylatokat és egyéb okiratokat ellenőrzésre alkalmas módon kezeli és tartja nyilván, továbbá 

a Támogató részére annak kérésére, a támogatás felhasználása során betekintési lehetőséget 

biztosit a támogatással kapcsolatos nyilvántartásokba, számlákba, bizonylatokba, okiratokba, 

illetve ezekkel kapcsolatban írásbeli felvilágosítást nyújt részére. 

8) Támogatott köteles a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi bizonylatot a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott határidőig és módon megőrizni. 

9) Támogatott legkésőbb 2021. január 31-ig köteles a jelen szerződésben foglaltak 

teljesítéséről, illetve a pénzügyi támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót készíteni, 

illetve a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi elszámolást benyújtani 

Támogató részére. 

10) Támogatott a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy 

alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. 

Támogatott a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képező, „Az elszámolás rendje" elnevezésű dokumentuma (1. számú melléklet) alapján 

köteles határidőre elkészíteni és benyújtani. 

Támogatott az elszámolásában szereplő számlák és bizonylatok összesítésére kizárólag a jelen 

szerződés 2. számú mellékletét képező „Összesítő táblázatot" használhatja, amelyet Támogató 

a jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül elektronikus úton küld meg Támogatott jelen 

szerződés 28). pontjában rögzített e-mail címére. 

11) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 2020. december 31-ig fel nem 
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használt összegét egy összegben a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes 

kamattal együtt visszafizeti a Támogató jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára a 

Támogató döntéshozó szerve erre vonatkozó döntésének kézhezvételét követő 8 napon belül. 

12) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben beszámolóját és elszámolását a 

jelen szerződés 9). pontjában meghatározott határidőig nem nyújtja be, a teljes támogatási 

összeget a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt egy 

összegben visszafizeti a Támogató jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára a Támogató 

döntéshozó szerve erre vonatkozó döntésének kézhezvételét követő 8 napon belül. Támogató ez 

esetben semmilyen indokot nem mérlegel, nem vesz figyelembe. 

13) A beszámolót és az elszámolást az Aszódi Polgármesteri Hivatala szakmai és pénzügyi 

szervezeti egységei legkésőbb a beérkezést követő 15 napon belül vizsgálják meg. 

14) Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató az elszámolás során benyújtott számlák 

vonatkozásában a szakmai és pénzügyi szempontból megítélése szerint a jelen szerződés 4). 

pontjában meghatározott elszámolandó tételek kereteit meghaladó számlákat nem fogadja el. 

15) Amennyiben a Támogatott a szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását formai 

és/vagy tartalmi hiányosság(okk)al nyújtotta be, vagy az elszámolás elfogadását megelőző 

szakmai és pénzügyi ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel Támogató egyszeri alkalommal 20 

napos hiánypótlási lehetőséget biztosít Támogatott részére az alábbiak szerint: 

Támogató a feltárt formai és/vagy tartalmi hiányosság(ok)ról, illetve szabálytalanság(ok)ról 

írásban, elektronikus úton tájékoztatja Támogatottat. A hiánypótlási felhívást Támogató a 

Támogatott kapcsolattartójának a jelen szerződés 28). pontjában rögzített elektronikus 

levelezési címére küldi meg. 

A Támogató által a hiánypótlásra meghatározott 20 napos határidő az elektronikus kézbesítést 

követő napon veszi kezdetét. 

Támogatott a hiánypótlását kizárólag személyesen jogosult Támogató részére eljuttatni 

legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig. 

16) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben hiánypótlását nem, vagy nem a jelen 

szerződés 15). pontjában meghatározott határidőig nyújtja be, úgy Támogató döntéshozó szerve 

- a mulasztás okát nem mérlegelve - a beszámoló és az elszámolás elbírálása során a benyújtott 

hiánypótlást nem veszi figyelembe, döntését a korábban benyújtott dokumentumok alapján 

hozza meg. 

17) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás azon összeget, amelyet nem a jelen 

szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően vagy jogszabály sértően használt fel, a folyósítás 

és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt egy összegben visszafizeti 

Támogató jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára a Támogató döntéshozó szerve erre 

vonatkozó döntésének kézhezvételét követő 8 napon belül. 

18) Támogató a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elbírálásával kapcsolatban hozott 

döntéséről a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti Támogatottat. 

19) Támogatott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy ÁFA levonási 

joggal nem rendelkezik, vagy nem él az ÁFA levonási jogával a támogatás tekintetében, az 

adóterhet másra nem hárítja át. 

Fentiekre tekintettel Támogatott a benyújtott számlák bruttó összértékével köteles elszámolni a 
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támogatás terhére. 

20) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződésben tett 

nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során fizetendő adójából rá áthárított vagy az 

általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba 

helyezett vagy áthárított ÁFA összegének megfelelő támogatást a folyósítás és a visszafizetés 

közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt egy összegben visszafizeti a Támogató jelen 

szerződésben rögzített bankszámlaszámára a Támogató döntéshozó szerve erre vonatkozó 

döntésének kézhezvételét követő 8 napon belül 

21) Amennyiben Támogató döntéshozó szerve Támogatottat bármilyen okból a támogatás rész, 

vagy teljes összegének visszafizetésére kötelezi és Támogatott a kötelezettségének eleget tett, a 

visszafizetés fényéről haladéktalanul köteles Támogatót írásban, igazolható módon tájékoztatni, 

valamint a tájékoztatáshoz csatolni a vonatkozó átutalási bizonylatot. 

22) Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Támogató a támogatás teljes, vagy 

részösszegének visszafizetéséről dönt, de a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének a 

Támogató felhívása szerinti határidőig önként nem tesz eleget úgy Támogató a követelését 

Támogatott bankszámlájára vonatkozó beszedési megbízás útján érvényesítse. 

23) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott által benyújtott beszámoló és 

elszámolás elfogadását, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetéséről szóló döntés 

teljes körű teljesítését követően 30 napon belül, Támogatott bankszámlájára vonatkozó azonnali 

beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazás írásbeli visszavonását kezdeményezi. 

24) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben Támogató jelen szerződésben 

meghatározott támogatásról szóló döntését meghozó szerve a támogatás rész, vagy teljes 

összegének visszafizetéséről döntött és Támogatott a visszafizetési kötelezettségének 

határidőben nem tett eleget, úgy Támogatott a visszafizetés teljesítésére nyitva álló határidőt 

követő két egymás utáni költségvetési évben nem részesülhet önkormányzati támogatásban. 

25) Felek rögzítik, hogy Támogatott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik arról is, 

hogy vele szemben nem áll(nak) fenn: 

25.1) a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI 

törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok; 

25.2) a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI 

törvény 8. §-a szerinti érintettség; 

25.3)  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § szerinti 

összeférhetetlenségi okok, továbbá arról, hogy: nem áll csőd-, felszámolási-, 

végelszámolási vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt; 

25.4) nincs lejárt esedékességű köztartozása. 

26) Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatással kapcsolatos adatok közérdekű és 

közérdekből nyilvános adatok, amelyekre nézve a Támogatónak az irányadó jogszabályokban 

előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettsége van. 

27) Támogatott legkésőbb 48 órán belül köteles elektronikus értesítés és tértivevényes levél 

formájában írásban, igazolható módon tájékoztatni Támogatót, amennyiben: 

28.1) a jelen szerződésben rögzítésre került bármely adatában (PL: székhely, postai és 

elektronikus levelezési cím, bankszámlaszám, képviseletre, kapcsolattartásra jogosult 

személy(ek), stb.) változás állt be;   
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28.2) a Támogatottal szemben a szerződéskötést követően hivatali eljárás (Pl. csőd-, 

felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve törlési) indult; 

28.3) adólevonási jogában változás következett be, 

28.4) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48.-49/A. §-ai és az államháztartás 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65.-65/C. §-ai alapján a Támogatottal 

nem köthető támogatási szerződés vagy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI törvény 6. és 8. §-ai szerint nem nyújtható részére támogatás. 

29) Támogatott a szerződés teljesítése során, az alábbi személy(ek)en és elérhetőségeken 

keresztül tartja a kapcsolatot Támogatóval a címét hivatalos értesítési címként ismeri el. Felek 

kijelentik, hogy a Támogató által elektronikus úton megküldött leveleket a postai úton történő 

értesítéssel azonos érvényűnek tekintik: 

Támogató      Támogatott 

 

 

 

30) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi igényt vagy 

vitás kérdést elsődlegesen peren kívül, békés úton kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezet 

eredményre, úgy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét 

és illetékességét az általános szabályok szerint állapítják meg. 

31) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

32) Jelen szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, 

amelyet a szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Aszód, 2020. október 

 

 

 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs                 Tóth László  

          polgármester                               szakosztályvezető elnök 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

Urbánné Péter Erika 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
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AZ ELSZÁMOLÁS RENDJE 

1. Az elszámolás szakmai beszámolóból a felhasználást igazoló pénzügyi-számviteli 

bizonylatokból és az elszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll. 

1.1. A szakmai beszámoló: 

A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfelelő, az adott 

időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, rendezvények, 

programok esetén elektronikus vagy papíralapú dokumentációval alátámasztva (CD, fotók, 

névsor stb.). 

1.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok: 

Az elszámolásban az igazolt és záradékolt számlákról, a pénzforgalmi bizonylatokról, a 

felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatok kerülnek 

benyújtásra. A fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „A másolat az 

eredetivel megegyezik” szöveggel. 

1.2.1. Számlák: 

Az elszámolás során a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak 

el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő 

felhasználást. Az eredeti számlákra a támogatottnak fel kell vezetni a „Kifizetve az Aszód Város 

Önkormányzattól …………………… számú megállapodás alapján kapott támogatásból” 

záradékot és a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének 

ellenőrzése céljából támogatottnak csatolnia kell az elszámoláshoz az eredeti számlákat is A 

Támogató az eredeti bizonylatokat a benyújtástól számított 15 napon belül visszajuttatja a 

Támogatott részére. Ha a bizonylat adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet 

tartalma, akkor azt a jogosultnak bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell. 

1.2.2. Pénzforgalmi bizonylatok: 

Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az 

elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell 

tűzni. 

1.2.3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok: 

A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru, 

szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja. 

Amennyiben a támogatási összeg felhasználása során valamely beszerzésre irányuló írásos 

megállapodás jön létre a számlára fel kell vezetni a számlázás alapjául szolgáló megrendelő 

vagy szerződés számát. Az eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a „Kifizetve 

az Aszód Város Önkormányzattól ……………. számú megállapodás alapján kapott 

támogatásból” záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról jegyzőkönyvet 

felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni 

kell az elszámoláshoz.  

2. Összesítő táblázat: 
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Az elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és 

elszámolásra benyújtott számlákról. A táblázatnak tartalmaznia kell a sorszámot, a számla 

számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla kiállításának dátumát, a gazdasági művelet 

rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák 

összértékét. 

Az elszámolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történik, hogy amennyiben a 

támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke 

képezi a támogatás elszámolásának az alapját. 

Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási jogával, a benyújtott számlák bruttó 

összértéke számolható el a támogatás terhére. 
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Összesítő táblázat 

az önkormányzati közpénzből juttatott.................. 2020. szerződésszámú támogatás 

elszámolásához 

 

Sorszám Számla száma Kibocsátó 

megnevezése 

Kiállítás 

dátuma 

Szolgáltatás, áru 

megnevezése 

Számla 

nettó 

értéke 

(Ft-ban)* 

Számla 

bruttó 

értéke 

(Ft-ban) 

Kifizetés 

dátuma 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Összesen:        

Aszód, 202  ......................  ..........  

……………………. 

          aláírás 

*Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jógiival, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének 

meg kellegyeznie n kapott támogatás bruttóösszegével. 

 

 

 

Nyilatkozat 

az önkormányzati közpénzből juttatott     2020. szerződés számú támogatás elszámolásához 

(összesítő táblánként kell benyújtani) 

 

1. Alulírott kijelentem, hogy Aszód Város önkormányzatának támogatási keretéből……………. 

céljából kapott bruttó…………..-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel. 

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el. 

 

Aszód 202………………….. 

…………………………….. 

aláírás 

 

név: 

székhely: 

adószám: 
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Záradék 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály tölti ki: 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom / nem igazolom** 

Aszód, 202…………………………………          

 

……………………………………………….. 

aláírás 

** A megfelelő aláhúzandó. 
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HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Aszód Város Önkormányzata 

képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 

székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

törzsszáma: 730435 

adóigazgatási azonosító száma: 15730435-2-13 

bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00169993-00100004 

KSH statisztikai számjele: 15730435-8411-321-13 

mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), valamint  

 

másrészről  

Aszód FC Utánpótlásáért 

képviseli: Tóth László szakosztályvezető elnök 

székhelye: 2170 Aszód, 010 hrsz.   

Nyilvántartási száma:  

Adószám:  

Statisztikai számjel:  

mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő), továbbiakban együtt: Felek között 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

Felek tisztában vannak azzal, hogy 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. 

1) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a 2170 Aszód, 010 hrsz. alatt nyilvántartott 

sportpálya. 

2) Használatba adó az 1.  pontban megjelölt ingatlant – kivéve az azon lévő lakást - a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése 

alapján közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben, 

figyelemmel az Nvtv. 11. § (17) bekezdésének a) pontjában foglaltakra Használatba vevő 

használatába adja, a Használatba vevő pedig használatba veszi a jelen megállapodáshoz – 
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legkésőbb 2020. november 1-ig – 1. számú mellékletként csatolandó átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzített állapotban. 

3) Használatba vevő kijelenti, hogy az Nvtv. alapján átlátható szervezetnek minősül, erről szóló 

nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan része, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy 

az Nvtv. 11. § (11) bekezdésének a) pontja alapján beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, továbbá a b) pontnak megfelelően az átengedett 

nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja. 

4) Használatba adó kijelenti, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott ingatlan 

hasznosítására vonatkozó joggal rendelkezik és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlan 

tekintetében harmadik személyének olyan joga nem áll fenn, amely az Használatba vevőt a 

birtokbavételben, illetve a rendeltetésszerű használatban akadályozná. 

5) Használatba vevő csak és kizárólag az alapszabályában meghatározott sportolási, közösségi 

célú rendezvényekre, tevékenységekre használhatja az ingatlant. Ettől eltérő tevékenységet 

a Használatba vevő csak a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat. 

6) A Használatba vevő a használat időtartama alatt köteles az ingatlan műszaki állapotát, 

rendeltetésszerű használatra történő alkalmasságát a saját költségén megőrizni.  A 

Használatba vevő az ingatlant csak önmaga használhatja, a használatot másnak a 

Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen jogcímen nem engedheti 

át. 

Az ingatlant a Használatba vevő köteles biztosítani azzal, hogy a jelen megállapodás 

lejárata, vagy bármely okból történő megszűnése esetén köteles a saját tulajdonát képező 

ingóságokat a megszűnés napjáig eltávolítani és a helyiségcsoportot az átvételkori 

állapotnak megfelelően, rendezetten visszaadni a Használatba adónak. 

Az ingatlanra – kivéve a 010 hrsz-en lévő lakás - eső közműhasználati díjakat a Használatba 

vevő önmaga viseli, illetve köteles azokat a Használatba adónak megtéríteni. A használat 

megszűnése esetén a Használatba vevő a megszűnés napjáig felmerült közműdíjakat köteles 

megtéríteni. 

7) Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő az ingatlanra használati díjat nem 

fizet, Használatba adó az ingyenes használatot a közhasznú tevékenység támogatásként 

biztosítja. A használati jog értékét a felek bruttó 50.000.-  Ft/hó összegben jelölik meg. 

8) A közműdíjak megtérítésének felszólítás ellenére történő elmulasztása, a helyiségcsoport 

műszaki állapotának veszélyeztetése, illetve a használat engedély nélküli átengedése esetén 

a Használatba adó a jelen megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani.   

9)  A jelen szerződés tárgyát képező ingatlan használatát Használatba vevő a Használatba adó, 

vagy a Használatba adó intézményei részére eseti jelleggel önkormányzati rendezvények 

lebonyolítása céljából térítésmentesen biztosítja. Használatba adó és Használatba vevő az 

ilyen eseti használat előtt 30 nappal egyeztetnek. A felmerülő költségek viselése (rezsidíj, 

takarítás) az eseti használó Használatba adó köteles.  

10) Az üzemeltetés költségei Használatba vevőt terhelik.  

11) Használatba vevő kötelessége megfizetni a használatba adott ingatlan használatával 

összefüggő valamennyi közüzemi díjat, amelyekre külön szolgáltatási szerződést köteles 



16 

 

kötni. 

12) Használatba vevő kizárólag a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az 

ingatlant harmadik fél által szervezett alkalmi rendezvények részére átengedni. Az átengedés 

költségeit és kockázatát kizárólag a Használatba vevő viseli. 

13) Használatba vevő köteles a használatában álló vagyont berendezésekkel és felszerelésekkel 

együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, 

hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az ingatlan házirendjének, a 

vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes 

érdekeinek sérelme nélkül használni. 

14) A szerződés időtartama alatt Használatba vevő felelős az ingatlannal kapcsolatos, a 

tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

15) Használatba vevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 

szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 

elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

16) Használatba vevő köteles gondoskodni az ingatlan állagmegóvásáról, karbantartásáról.  A 

karbantartási munkálatok elvégzésének kötelezettsége a Használatba vevőt terheli azzal, 

hogy annak elvégzéséről legkésőbb a munka megkezdésekor köteles a Használatba adót 

tájékoztatni. Ha az ingatlan szükséges karbantartási költségei meghaladják a 100.000.- Ft-

ot, Használatba adó és Használatba vevő külön megállapodás alapján vállalják a költségeket. 

Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a 1. pontban meghatározott ingatlanon bármely 

nemű átalakítási, felújítási munkálat elvégzéséhez Használatba adó előzetes írásbeli 

engedélye szükséges. A felújítási, átalakítási munkálatok elvégzéséről a Felek külön írásbeli 

szerződésben kötelesek megállapodni, amelyben a költségek megtérítéséről, ill. a jogviszony 

végén történő elszámolásáról is rendelkezhetnek. Használatba vevő az állagmegóvási, 

felújítási, átalakítási munkák elvégzése, elvégeztetése során a vonatkozó jogszabályok 

betartásáról köteles gondoskodni, az ennek elmulasztásából származó károkéit felelősséggel 

tartozik. 

17)  Használatba adó köteles a Használatba vevőt 2020. november 1-jén birtokba helyezni. 

Használatba vevő a jelen szerződés aláírásának időpontjától jogosult a használatba kapott 

ingatlanra a tényleges használatbavétel előkészítése céljából belépni. Használatba vevő 

birtokba helyezésekor az ingatlan átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet kötelesek 

felvenni. A jegyzőkönyvnek továbbá tartalmaznia kell az ingó leltárjegyzéket az átadáskori 

műszaki állapot feltüntetésével. Az ingatlan használattal kapcsolatos költségek a 

Használatba vevőt birtokba helyezése időpontjától terhelik. 

18) Használatba adó Használatba vevő használatába adja térítésmentesen az ingatlan tényleges 

átadásakor készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat. Jelen szerződés 

megszűnése esetén Használatba vevő az átadási leltár alapján naturáliában számolva 

szabványhoz igazítva ugyanakkora eszközállományt szolgáltat vissza Használatba adónak, 

mint amekkora jelen szerződés hatályosulásával birtokába kerül. A visszaszolgáltatás 

részleteiről külön meg kell állapodni. 

19)  A Használatba vevő a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó 
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bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani 

oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó bevételeitől, 

költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.  

20) A Használatba vevő vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont érintő 

lényeges változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles 

értesíteni a Használatba adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az 

ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan 

tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 

akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, 

valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. Használatba vevő 

köteles tűrni, hogy a Használatba adó a veszély elhárítására, a kár következményeinek 

megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmaradása vagy 

késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Használatba vevő köteles 

viselni. 

21) Használatba vevő minden év május 31. napjáig írásbeli beszámolót küld arról, hogy az 

üzemeltetési feladatainak miként tett eleget. A beszámoló szöveges és számszaki részből áll. 

Amennyiben a Használatba adó rendkívüli adatszolgáltatást kér a használatba adott 

területről, úgy Használatba vevő azt köteles írásban 15 napon belül teljesíteni. Az első 

beszámolót 2021. május 31-ig köteles megtenni a Használatba vevő. 

22)  Használatba adó jogosult jelen szerződésből eredő, Használatba vevő használati 

jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. 

23) Használatba vevő köteles tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az 

ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 

24) Amennyiben a Használatba vevő a használatában levő vagyon hasznosítását másnak 

átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

25)  A használati jog megszűnése esetén Használatba vevő köteles az ingatlant - amennyiben a 

visszaadás időpontjában az átadáskori állapothoz képest abban állagromlás következett be - 

legalább a szerződés megkötésekor meglévő eredeti állapotnak megfelelő állapotban 

Használatba adó rendelkezésére bocsátani. 

26) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat 

következménye. 

27) Használatba vevő az ingatlan használatát a Használatba adó engedélye nélkül tartósan 

másnak át nem adhatja. 

28) A szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással kötelesek együttműködni. 

29) Jelen szerződést a Felek 2020. november 1-jétől kezdődő határozatlan időtartamra kötik. Ha 

a Szerződő felek a szerződéskötés évfordulóját megelőző 30. napig nem közlik a 

megszüntetési szándékot, akkor a szerződés további egy-egy évi határozott időre 

meghosszabbodik. 

30) A jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettség súlyos megszegése esetén az 

ellenérdekű felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga. Megilleti továbbá az azonnali 

hatályú felmondás joga a Használatba adót abban az esetben, ha az Nvtv. rendelkezéseire 

figyelemmel a Használatba vevő már nem minősül átlátható szervezetnek. 
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31) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére 

teljes jogkörrel rendelkeznek.   

32) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nvtv., a Ptk. valamint az Mötv. 

rendelkezései az irányadók. 

33)  Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek egymás között, békés úton, írásbeli 

egyeztetés során kívánják rendezni, ennek esetleges eredménytelensége esetén a további 

eljárásra kikötik a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

34) Jelen szerződést Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………. számú 

határozata hagyta jóvá. 

 

Aszód, 2020. október „       „ 

 

……………………………………   ………………………………….. 

Aszód Város Önkormányzata            Aszód FC Utánpótlásáért    

Képv.: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  képv.: Tóth László szakosztályvezető elnök 

Használatba adó                                                  Használatba vevő 

 

 

 

 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

………………………….    

Urbánné Péter Erika 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

osztályvezető  
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Átláthatósági nyilatkozat civil szervezet részéről 

 

Alulírott Tóth László szakosztályvezető elnök, Aszód FC Utánpótlásáért teljes jogú 

képviseletében eljárva, hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c) pont ca), cb) és cc) alpontjára és 3. § (2) 

bekezdésére büntetőjogi és polgárjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Az Aszód FC Utánpótlásáért belföldi jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek 

tényleges tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint megismerhető. 

 

Az Aszód FC Utánpótlásáért   nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak. 

 

Az Aszód FC Utánpótlásáért (tekintetében az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) pont ca), cb) és 

cc) alpontja szerinti feltételek fennállnak. 

 

Nyilatkozom, hogy a fentiek alapján az Aszód FC Utánpótlásáért átlátható szervezetnek 

minősül. 

Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat 

alapján kötött szerződés semmis. 

 

Aszód, 2020. október   „      „ 

 

 

        …………………………………… 

                 Tóth László szakosztályvezető elnök 

 



Budapest Környéki Törvényszék 

48.Pk.61.763/1991/70. szám 

 

V É G Z É S 

 

A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-02-0001069 nyilvántartási szám alatt bejegyzett 

Aszódi Futball Club (nyilvántartás szerinti székhely: 2170 Aszód, Futballpálya utca 010 hrsz.) 

elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő 

átvezetését: 

 

1.) Az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége: 

 

jogi személy megnevezése:       Aszód FC Utánpótlásáért 

székhelye:         2170 Aszód 010 hrsz. 

ügyvivő szervezet ügyintéző és képviseleti szerv neve):   elnökség 

 

Az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység képviselőjének 

 

neve:        Tóth László szakosztályvezető elnök  

anyja neve:       Lisóczki Mária Erzsébet  

adóazonosító jel:      8403522452 

képviseleti jog gyakorlásának módja:   önálló 

képviseleti jog terjedelme:     általános 

 

2.) Az alapszabály módosítás kelte:  2020. július 20. 

 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló 

eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, 

akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a 

szervezet ellen, a végzés hatályon kívül helyezése iránt, a szervezet székhelye szerint illetékes 

törvényszék előtt. A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől 

számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A keresetlevélben, 

illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság eljárását 

jogszabálysértőnek. Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára 

alapítja, csak olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie 

kellett volna. Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés 

okának megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének fennállását 

valószínűsíti. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a kérelmező nyilvántartás módosítása iránti kérelmének a Ptk. 3:32.§, 3:63.§ - 

3:87.§-ai, valamint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése, a 23-24. §, 107.§ (3) bekezdése, továbbá az 11/2012. 

(II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel ellátva 

nyújtotta be. A törvényszék a jelen eljárásban benyújtott iratokat a Cnytv. 67.§ (1d) bekezdésében 

foglaltak szerint csak a változásbejegyzéssel érintett körben vizsgálta. 

 

 



Budapest Környéki Törvényszék 
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A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni 

perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás határideje az 

országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan nap. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 28. 

          

      dr. Nyíri Krisztina  

                 bírósági titkár 

 










































