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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között a 2308/2004 
(XII.8.) Korm. határozat alapján 2005. március 10-én ingyenes tulajdonba adási szerződés jött 
létre a Lengyeltóti 364/2 helyrajzi számú 60/218 tulajdoni hányadú ingatlanról. 
Hivatkozott szerződés 2. pontja egyértelműen rendelkezett arról, hogy az ingyenesen átadott 
ingatlant az Önkormányzatnak a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elhelyezése 
céljára kell felhasználni 5 éven át. 
A Szerződés lezárhatósága érdekében indított vizsgálat során megállapításra került, hogy a 
kitűzött felhasználási cél nem valósult meg, mivel a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete a Lengyeltóti Önkormányzat részeként a Zrínyi u. 2. sz. alatti 
ingatlanon működik.  
Tájékoztató levelünkben értesítettük a tulajdonba adót, hogy a tárgyi ingatlant szociális célra 
használjuk.  
Tulajdonba adótól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy „Mivel az Önkormányzat sem a 
Kormányhatározatban kitűzött, sem a Szerződésben vállalt felhasználási célt nem tudja 
megvalósítani, így a Kormányhatározat, illetve a Szerződés módosítása vált szükségessé”. 
A Szerződés módosításának döntéshozó felé való előterjesztésének feltétele, hogy az 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban döntsön a Szerződéstől eltérő hasznosítási 
célról, valamint a döntésben indokolja meg, hogy a Szerződés 2.) pontjában vállalt eredeti cél 
megvalósítása milyen okból kifolyólag nem valósult/valósulhat meg, miért nem kívánná az 
Önkormányzat az ingatlant a Szerződésben vállalt célra hasznosítani.  
 
Határozati javaslat: 
Lengyeltóti Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2308/2004 (XII.8.) 
Kormányhatározat alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 2005. március 10-én a 
Lengyeltóti 364/2 helyrajzi számú 60/218 tulajdoni hányadú ingatlan ingyenes tulajdonba 
adására megkötött szerződés 2. pontjának módosítását kezdeményezi. 
A Szerződés módosítását az indokolja, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanács 12/2005 (IV.19.) határozatában úgy döntött, hogy gazdaságossági szempontok miatt 
nem hoz létre önálló munkaszervezetet, így annak működtetése Lengyeltóti Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részeként működik a mai napig is. 



A Szerződéstől eltérő hasznosítás módja: Alapszolgáltatási Központ feladatainak ellátása. 
Képviselő-testület kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Szerződésmenedzselési Irodáját, 
hogy a tárgyi Szerződés 2.) pontjában leírt használati mód tényleges használatnak megfelelő 
hasznosítási módra történő módosításához szíveskedjenek hozzájárulni.  
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a szerződés módosítása 
ügyében teljes jogkörrel eljárjon.  
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 18. 
 
 
 
 
 
         Zsombok Lajos 
           polgármester 
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