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A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség (1105 Budapest, Ihász u. 15.) lelkésze, 
Szilágyi Sándor András kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben az Újhegyi 
lakótelepen helyiséghasználat biztosítását kéri vasárnap délelőtti istentisztelet megtartásához. 
A lakótelepen sok olyan idős és fiatal református vallású ember él, akik számára a Gergely 
utcai templom nehezen megközelíthető. 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2004. (V.20.) önkormányzati rendelet alapján a helyiség 
méltányosságból történő bérbeadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. március 3-ai ülésén 
megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egyházközség részére az (ijhegyi 
Közösségi Házban (AGORA) a vasárnap délelőtti istentisztelet megtartásához az ingyenes 
helyiséghasználatot biztosítson. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség (1105 Budapest, Ihász u. 15.) részére vasárnap délelőtt 
istentisztelet megtartása céljából a Budapest X. ker., Újhegyi sétány 16. épületében - az 
Újhegyi Közösségi Ház felújítási munkáinak elkezdéséig - ingyenes helyiséghasználatot 
biztosít. 
Egyben felkéri a polgáriDestert a megállapodás megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

jegyző 

Budapest, 2011. április 15. 

Humán Iroda vezetöi~ !!A 
Radványi Gábr 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Törv~~ból látta: 

~isztián 
jegyző 



MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29., törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Ehrenberger Krisztina irodavezető, mint tulajdonos 
(továbbiakban: Tulajdonos), 
másrészről a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség (1105 Budapest, 
Ihász utca 15., Fővárosi Bírósági száma: 6.Pk.63367, nyilvántartási száma: 5., 
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20082594, adószáma: 19818087-1-42, 
képviseletében Szilágyi-Sándor András református lelkipásztor, mint 
helyiséghasználó (továbbiakban: Helyiséghasználó) együttesen, mint Szerződő Felek 
között az alábbi feltételekkel: 

1./ Tulajdonos a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete ••. /2011. ( .... ) határozata alapján a Helyiséghasználó részére 
használatba adja a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti Újhegyi 
Közösségi Ház épületében lévő m2 nagyságú/alapterületű helyiséget a 
mellékhelyiségek használatával együtt. 

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Helyiséghasználó a helyiségért 
használati díjat és közüzemi díjat nem fizet. 

3./ Helyiséghasználó az l. pontban meghatározott helyiséget jelen megállapodás 
aláírása után jogosult istentisztelet tartása céljából vasárnaponként, délelőtt egy 
órai időtartamra birtokba venni, illetve használni. 

4./ Helyiséghasználó a helyiséget a 3. pontban meghatározott célra használhatja, a 
helyiségben átalakítási munkálatokat nem végezhet. Köteles a Tulajdonos 
előzetes engedélyét beszerezni, ha a helyiséget egyéb, más célra kívánja 
használni. 

5./ Helyiséghasználó a helyiségben köteles a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
előírásokat betartani, a helyiségben tartózkodó személyekkel ezeket betartatni. A 
szabályok megszegéséből eredő károkért a helyiséghasználó anyagi felelősséggel 
tartozik. 

6./ Tulajdonos az l. pontban meghatározott helyiséget az Újhegyi Közösségi Ház 
felújítási munkálatainak megkezdéséig adja a Helyiséghasználó használatába. 

7./ A helyiséghasználat megszűnésekor a Tulajdonos másik helyiség biztosítására 
nem köteles, a Helyiséghasználónak - tekintettel az ingyenes használatra - térítés 
nem jár. 
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8./ Helyiséghasználó jogosult a helyiségben lévő berendezési tárgyakat, technikai 
eszközöket rendeltetésszerűen használni és köteles azok állagáról gondoskodni. A 
rendeltetésellenes használatból eredő károkért anyagi felelősséggel tartozik. 

9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2011. április 

·················································· 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Ehrenberger Krisztina irodavezető 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző 
megbízásából 

Végh Erzsébet csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Jógáné Szabados Henrietta dr. Boldog Krisztina 
referens jogtanácsos 

············································ 
Szilágyi-Sándor András 
református lelkipásztor 
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Bp.Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Szent László tér. 29. 
Radványi Gábor 
Alpolgármester Úr részére 

Tisztelt Alpolgánnester Úr! 

5/2011. 

2011 JAN 11. 

Alulírott Szilágyi-Sándor András, mint a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 
lelkipásztora, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Alpolgármester Úrhoz, hogy 
szíveskedjenek az Újhegyi lakótelepen egy épületet, termet biztosítani abból a célból, hogy 
ott vasárnap délelőtt istentiszteletet tarthassunk. 

A lakótelepen sok olyan idős és fiatal református, ill. felekezethez nem tartózó ember él, 
akik számára a Gergely utcai templom messze van, nehezen elérhető. Ezeknek az 
embereknek a megszólítása és pásztorolása céljából szeretnénk közelebb vinni hozzájuk az 
Isten igéjét, az evangéliumot. 

Tisztelettel kérem, ha van rá lehetőségük, szíveskedjenek egy erre a célra megfelelő 
termet biztosítani. 

Alpolgármester Úr életére és az Önkormányzat munkájára Isten gazdag áldását kérve, 
maradok tisztelettel és áldáskívánássaL 
Budapest,2011. január ll. 
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Szilágyi-Sándor András 
református lelkipásztor 
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