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ELİTERJESZTÉS 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. november 24-i ülésére 
 
 

Tárgy:  A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések 
Ikt.sz.: I/8435/3/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A képviselı-testület 54/2004. (IV.21.) határozatával döntött a régi városháza épületének 
használatba adásáról a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (továbbiakban: 
egyesület) (székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. – képviseli: Kürti László elnök) 
javára. 
 
2004. június 1. napján létrejött a használatbaadási szerzıdés. A szerzıdés szerint a 
használatba vevı 2004. június 1. napjától jogosult az épületet használatba venni helytörténeti 
győjtemény kialakítása, elhelyezése és fenntartása céljából. 
 
A szerzıdı felek úgy rendelkeztek, hogy a használatba vevı térítésmentesen jogosult 
használni az épületet, de az épület fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek 
kizárólag ıt terhelik. Ezen felül vállalta az állagmegóvást is. 
 
A szerzıdés szabályozza a rendes és a rendkívüli felmondást is, valamint az épület átadás-
átvételi jegyzıkönyvben rögzített módon átadásra került az egyesület képviselıjének. 
 
2007. május 3-án érkezett az önkormányzathoz az egyesület elnökétıl az a kérelem, melyben 
kérte a szerzıdés módosítását olyan formában, hogy az egyesületnek ne kelljen kifizetnie az 
üzemeltetéssel és fenntartással járó költségeket. Arra hivatkozott, hogy az egyesület az utóbbi 
években nem részesült támogatásban. 
 
A szerzıdést az önkormányzat nem módosította, viszont felszólította az egyesületet a 
szerzıdésszerő teljesítésre. A 214/2007. (XII.12.) határozat szerint amennyiben a 2006. és 
2007. évre a közüzemi tartozásokat 2007. december 20-ig az egyesület nem rendezi, akkor az 
Önkormányzat a szerzıdést 2007. december 31. napjára rendkívüli felmondással felmondja. 
 
A jogi bizonytalanságok elkerülése végett a szerzıdést ismételten felmondtuk, mely 
felmondást 2008. január 22-én tértivevényes levéllel postára adtuk, és amely a címzett 
meghatalmazottja által 2008. január 23-án átvételre került. 
A jogi referens, valamint az önkormányzat jogtanácsosa szerint ez az idıpont, amikor 
hatályosult a rendkívüli felmondás, melyet a 2009. szeptember 2-án kelt jogerıs bírósági ítélet 
is megerısített: „ a hatályosult és jogszerő felmondás alapján tehát a perbeli haszonkölcsön-
szerzıdés 2008. január 23. napján megszőnt.”   
 
Az egyesület nem ürítette ki és nem adta át az ingatlant. A képviselı-testület 2009. február 
18-i ülésén úgy döntött, hogy polgári peres úton szerezzen érvényt a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel megkötött használatbaadási szerzıdés rendkívüli 
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hatályú felmondásának, ugyancsak polgári peres úton követeli a régi városháza visszaadását 
és 2008. február 7. napjától a használati díj, valamint az elmaradt költségek megfizetését. 
 
2009. március 6. napján az önkormányzat benyújtotta keresetlevelét a Kecskeméti Városi 
Bírósághoz, ahol május 6-án megtartott tárgyaláson a bíróság felhívta a felperest, hogy 
számlákkal pontosan igazolja a követelésének rezsi részét, valamint a használati díjigényére 
vonatkozólag terjesszen elı szakértıi bizonyítási indítványt. 
 
Tekintettel arra, hogy az egyesületnek jelentıs vagyona nincs, használati díjra vonatkozó 
igényünk érvényesítésére kevés remény van, ezért a költséges szakértıi bizonyítás helyett 
elfogadtuk az alperesi jogi képviselı által megjelölt 100.000.- Ft/hó használati díjat, valamint 
a szükséges számlák másolatait csatoltuk. 
 
A Képviselı-testület 138/2009. (VIII. 12.) határozatával döntött arról, hogy peren kívül, 
egyezségi ajánlattal fordul a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülethez. 
Amennyiben az Egyesület az Együttmőködési Megállapodást aláírja, akkor a Kecskeméti 
Városi Bíróság elıtt 19.P.20.650/2009. számon folyamatban levı per szüneteléséhez a 
Képviselı-testület hozzájárul. Abban az esetben pedig, amennyiben az Egyesület a 
Megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, az Önkormányzat a per folytatását fogja kérni. 
 
Az Egyesület Elnöke 2009. szeptember 01. napján érkezett levelében a bírósági tárgyalás 
felfüggesztését, valamint a Megállapodás tervezetében megfogalmazottak megvitatására 
határidı meghosszabbítását kérte.  
 
2009. szeptember 02. napján Kecskemét Város Bírósága ítéletet hirdetett, melyben helyt adott 
Lajosmizse Város Önkormányzata keresetének. Az ítéletben a Lajosmizsei Helytörténeti és 
Kulturális Egyesületet elmarasztalta és kötelezte közel hárommillió forint elmaradt fenntartási 
költségek, rezsidíj, valamint használati díj az ítélet kihirdetésétıl számított 15 napon belüli 
megfizetésére; egyúttal felszólította az Egyesületet, hogy az ítélet kihirdetésétıl számított 30 
napon belül ürítse ki a régi Városháza épületét. 
 
A Helytörténeti Egyesület Elnökétıl 2009. szeptember 09. napján levél érkezett Lajosmizse 
Város Önkormányzatához, melyben az Elnök Úr a Képviselı-testület közremőködését kérte 
egy, a mindkét fél által elfogadható megállapodás aláírása érdekében. 
 
A Képviselı-testület 163/2009. (IX.16.) határozatában úgy döntött, hogy Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel megkötendı korábbi Megállapodás-tervezetet 
jóváhagyja, azzal, hogy a leltár elkészítésének határideje 2009. december 31.  A Helytörténeti 
és Kulturális Egyesület Elnöke felé tértivevényes levélként megküldésre került a 
megállapodás-tervezet, valamint Képviselı-testület határozat-kivonata, azzal a tájékoztatással, 
hogy 15 napon belül köteles nyilatkozni Lajosmizse Város Önkormányzata felé, hogy 
elfogadja –e a megállapodást. A levelet 2009.09.24-én a címzett meghatalmazottja átvette. 
 
Az Egyesület Elnöke 2009.október 12-én érkezett levelében kérte a Polgármester Urat, hogy 
küldje meg részére a megállapodás-tervezetet. Ugyanezen napon tájékoztattuk az Egyesület 
Elnökét, hogy a korábban megküldött levelünk csatolmányaként szerepelt a megállapodás-
tervezet, illetve arról, hogy 2009. október 9-ig volt lehetısége arra vonatkozóan, hogy 
ajánlatunkat elfogadja. Tekintettel arra, hogy a határidıig nyilatkozat nem érkezett be, ezért 
az ajánlatot a Ptk. szerint elutasítottnak kell tekinteni. Tájékoztattuk továbbá arról, hogy 
amennyiben határidın túl mégis aláírva megküldené a megállapodás-tervezetet, az a Ptk. 
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szerint új ajánlatnak minısül, amit a Képviselı-testület elé kell terjeszteni. A levélre válasz 
nem érkezett, a megállapodás-tervezet nem került aláírásra.  
 
Az egyesület elnöke 2010. március 30-án kelt levelében megkereste az önkormányzatot azzal, 
hogy az épületben kiállítást szeretne megvalósítani 2010 augusztusában, valamint további 
tervei között szerepel Lajosmizse XIX-XX. Századi történetét feldolgozó kiállítás 
megrendezése. A Képviselı-testület a 49/2010. (IV.28.) határozatában hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület kiállítást rendezzen a 
Szebenyi család hagyatékában fellelhetı kızet győjteményébıl, melyrıl a két fél 2010. 
augusztusában együttmőködési megállapodást kötött.  
 
A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület elnökének személyében változás 
következett be, az új elnök Skultéti Jánosné, aki 2011. szeptember 19-én kelt levelében (az 
elıterjesztés 1. számú melléklete) tájékoztatott arról, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület vezetısége szeretné új alapokra helyezni az Önkormányzat és az 
Egyesület között a korábbi feszült kapcsolatot.  
Az Egyesület elnöke levelében az alábbi kérésekkel fordult a T. Képviselı-testülethez:  

� a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület összes eddigi tartozásának 
elengedése 

� az Önkormányzat biztosítsa a LAHA részére az épület használatát határozatlan idıre 
� az Önkormányzat vállalja fel a közüzemi számlák fizetését 
� a folyosó használatbavételéhez az Önkormányzat járuljon hozzá 
� a kızetkiállítás megrendezésére kötött megállapodást az Önkormányzat hosszabbítsa 

meg 2014. december 31-ig 
� az Önkormányzat a hivatalos honlapján jelenítsen meg néhány fotót a kiállításról. A 

kérelem beérkezését követıen a kérésnek eleget tettünk, melynek eredményeképpen a 
www.lajosmizse.hu/Városunk/Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
menüpont alatt, valamint egy különálló linkrıl érhetı el az Egyesület programjai.  

� az Önkormányzat engedélyezzen egy kb. 2,5 m x 0,6 m-es tábla elhelyezését a régi 
Városháza udvarán 

� az Önkormányzat engedélyezzen Városháza kerítésfalán egy vitrin elhelyezését, mely 
az aktuális programokat tartalmazná. 

 
Az Egyesület elnöke levelében kitért arra, hogy amennyiben az Önkormányzatnak szüksége 
lesz a tulajdonában levı helyiségekre visszaadják azokat, és felajánlják az általuk beépített és 
vásárolt berendezéseket, valamint biztosítják a kiállítások láthatóságát.  
  
A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület és az Önkormányzat közötti kapcsolat 
rendezése céljából az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé:  
 
I. Tulajdonosi hozzájárulás adása a régi Városháza udvarán történı tábla elhelyezésére, 
valamint a Városháza kerítésfalán történı vitrin elhelyezésére 
 
Az Egyesület elnöke levelében kérte, hogy a T. Képviselı-testület járuljon hozzá a régi 
Városháza udvarában egy maximum 2,5 m X 0,6 m-es tábla elhelyezéséhez Helytörténeti 
Kiállítás felirattal, valamint a Városháza kerítésfalán egy vitrin elhelyezéséhez, amelyben az 
Egyesület programjai, kiadványai kerülnének elhelyezésre.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé:  
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I. Határozat-tervezet 

 
…/2011. (….) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás adása a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
részére 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesületnek a régi Városháza udvarában egy     
2,5m X 0,6 m tábla elhelyezésére Helytörténeti Kiállítás felirattal.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesületnek a régi Városháza kerítésfalán 
vitrin elhelyezésére. 

3.) Az engedélyezett tábla, illetve vitrin elhelyezésével kapcsolatos minden további költség 
a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesületet terheli.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. november 24. 

 
II. A régi Városháza használatba adása  
 

Javaslom, hogy az épületet Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
használatába adjuk, így az ingatlan hasznosítása, esetleges bérbeadása az intézmény feladata 
lesz. Ez az Intézmény Alapító Okiratának módosítását vonja maga után, melyet a soron 
következı napirendi pont tartalmaz. Amennyiben a Képviselı-testület elfogadja a Mővelıdési 
Ház Alapító Okiratának módosítását, úgy javaslom, hogy az új telephely fenntartásával 
kapcsolatos költségek (víz, villany, gáz stb.) tervezése 2012. január 1-tıl az Intézmény 
költségvetésében történjen meg.  
Tájékoztatásul jelzem a Képviselı-testület felé, hogy a hatályos vagyonrendeletünk az 
intézménynél meglévı helyiségek hasznosításával kapcsolatban az alábbiak szerint 
rendelkezik: „Az intézmény használatába adott ingatlanokra határozatlan idıtartamra, a 
polgármester elızetes hozzájárulásával, a Képviselı-testület utólagos tájékoztatásával, 
indokolás nélkül, legfeljebb 60 napos felmondási idı kikötésével bérleti szerzıdést köthet. „ 
E szabályozás által az intézményvezetınek van lehetısége az új LAHA-vezetéssel 
határozatlan idejő szerzıdéskötésre, továbbá lehetısége van a kızetkiállítással kapcsolatos 
szerzıdés megkötésére is, tekintettel arra, hogy a korábbi szerzıdés 2010. október 31-ig szólt.  
 
 
III. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szembeni követelés elengedése 
 
A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület alaptartozása a jogerıs bírósági ítélet 
alapján 3.097.324. Ft, melyre számítódik még 2009. 09.19-tól a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
2011.november 24. napig ami: 425.776. Ft. 
Így az össztartozás: 3.523.100 Ft . 
 
A fenti tartozás összege Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2011.(VIII.26.) az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 14. §-ban 
foglaltaknak megfelelıen az alábbiak szerint lenne elengedhetı: 
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„ 
(1) Az Önkormányzat követeléseirıl való lemondás joga 

a) 300 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselı-testületet illeti meg.” 
„ 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott követelésrıl részben vagy egészben csak akkor lehet 

lemondani, ha: 
a) az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását; 
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy 

egészben nem behajtható, és elıreláthatólag nincs lehetıség a követelés késıbbiekben 
való behajthatóságára; 

c) ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó 
költségekkel járna; 

d) ha bíróság bevonásával történı behajtás során a követelésrıl való lemondásról bírói 
egyezség megkötésére került sor; 

e) ha a felszámolási eljárás vagy a csıdeljárás során a követelés részben vagy egészben 
elıreláthatólag pénzügyileg nem realizálható, vagy ha a csıdeljárás során 
csıdegyezségi megállapodás megkötésére került sor,  

f) ha a követeléssel érintett szerv, vagy személy bizonyíthatóan nem elérhetı, nem 
lelhetı fel.” 

 
A fentiek alapján, az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 

III. Határozat-tervezet 
…/2011. (…) ÖH 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel  
szembeni követeléssel kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Helytörténeti és 

Kulturális Egyesület szembeni követelésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. november 24. 
 
 
 
Lajosmizse, 2011.november 9.  

 
Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. számú melléklete 
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