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Tárgy: Javaslat Fabó Éva emléktárgyainak a Fabó Éva Sportuszodában történő elhelye-
zésére

Tisztelt Polgármester Úr!
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 801/2017. (IX.25.) PM határozatában dön-
tött Fabó Éva, világhírű dunaújvárosi úszónő emléktárgyainak elfogadásáról, valamint arról,
hogy ezen tárgyakat átmenetileg a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium épü-
letében őrzi az önkormányzat a Fabó Éva Sportuszoda tervezett felújításának befejezéséig.
(1. sz. melléklet - határozat és ajándékozási szerződés)

A Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium levelével megkereste az
Önkormányzatot, hogy az intézményükben - az uszoda felújítása miatt - ideiglenesen tárolt
Fabó Éva emléktárgyak elhelyezésében az önkormányzat mielőbbi intézkedését kérje.  (2.
sz. melléklet- levél)

Előkészítő osztály felkereste az uszoda üzemeltetésével megbízott DVG Zrt.-t, hogy üzemel-
tetőként tegyenek nyilatkozatot arról, hogy az uszoda épületében a  világhírű dunaújvárosi
úszónő hagyatékának emléktárgyai miként helyezhetők el.               

A DVG Zrt. válaszlevelében tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy az emléktárgyakat
megtekintették, majd ezt követően megállapították, hogy az emléktárgyak elhelyezése meg-
oldható a Fabó Éva Sportuszoda épületén belül, ezáltal azok láthatóak lesznek a vendégek
számára. Leírták továbbá,  hogy az emléktárgyak szállítását és a vitrinek összeszerelését
72.000,- Ft +ÁFA összegért tudják vállalni. (3. sz. melléklet-DVG Zrt. válaszlevele).

Fentiekre  figyelemmel előkészítő  osztály  előkészítette  az  ingóságok  haszonkölcsönbe
adására  vonatkozó  szerződést,  amelyet  a  határozati  javaslat  1.  számú  mellékleteként
csatolunk.
                       
A  Polgári  törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  haszonkölcsönre  vonatkozó
rendelkezései:

6:357. § [Haszonkölcsön-szerződés]
(1) Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott dolog időleges használatá-

nak ingyenes átengedésére, a kölcsönvevő a dolog átvételére köteles.
(2)  A szerződés teljesítését  a kölcsönadó megtagadhatja,  ha bizonyítja,  hogy a szerződés

megkötése után a saját vagy a kölcsönvevő körülményeiben vagy a kölcsönvevőhöz fűződő vi-
szonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.
Megtagadhatja a kölcsönadó a szerződés teljesítését akkor is, ha a szerződés megkötése után
olyan körülmények következtek be, amelyek miatt felmondásnak van helye.

(3) A jogok időleges gyakorlásának más személy részére történő ingyenes átengedésére a ha-
szonkölcsön szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6:358. § [A haszonkölcsönbe adott dolog használata, hasznainak szedése]
(1) A kölcsönvevő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja.

  



(2) A dolgot a kölcsönvevő a kölcsönadó hozzájárulásával jogosult harmadik személy haszná-
latába adni.

(3) Ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulásával adta más használatába, a hasz-
náló magatartásáért úgy felel, mintha a dolgot maga használta volna.

(4) Ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulása nélkül engedi át másnak használat -
ra, azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

(5) A dolog haszna a kölcsönadót illeti.
(6) A kölcsönvevőt terhelik a dolog fenntartásának költségei, a dologra fordított egyéb költsé-

geit a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint követelheti.
6:359. § [A haszonkölcsön megszűnte]
(1) A haszonkölcsön megszűnik
a) a dolog visszaadásával;
b) a kölcsönvevő halálával.
(2) A határozatlan időre kötött haszonkölcsön-szerződést a kölcsönadó tizenöt napra felmond-

hatja. A kölcsönadó halála esetén örököse a felmondás jogát akkor is gyakorolhatja, ha felmon-
dásnak egyébként nem volna helye.

(3) A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja; a kölcsönadó a dolog visszavé-
telét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.

(4) A kölcsönadó felmondhatja a szerződést, ha
a) a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált;
b) a  kölcsönvevő  a  dolgot  rongálja,  nem  rendeltetésszerűen  vagy  nem szerződésszerűen

használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy egyébként fennáll a ve-
szély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni;

c) a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott;
d) a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra.

Fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Úr  állásfoglalását  a  határozattervezet,
valamint annak mellékletét képező haszonkölcsön szerződés vonatkozásában.
                                                                                        

Dunaújváros, 2021. április 7.
Tisztelettel:

Dr. Vántus Judit
                osztályvezető

  



       HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2021. (…….) határozata 
Fabó Éva emléktárgyainak a Fabó Éva Sportuszodában történő elhelyezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint – közgyűlési hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere kinyilvánítja azon szándékát, hogy  Fabó
Éva világhírű úszónő – önkormányzati tulajdonban levő, sporttörténeti és várostörténeti je-
lentőséggel és értékkel rendelkező – emléktárgyait azok emlékét és értékét megőrizve a
Fabó Éva sportuszoda mindenkori üzemeltetője, bérlője által és közreműködésével kíván-
ja kiállítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti, jelen
határozat mellékletében meghatározott ingóságokat haszonkölcsönbe adja a DVG Dunaúj-
városi Vagyonkezelő Zrt.-t (továbbiakban: DVG Zrt.), mint a Fabó Éva Sportuszoda üze-
meltetője részére, jelen határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal. 

                          
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály

osztályvezetőjét jelen határozat mellékletét képező szerződés polgármesteri aláírása tör-
ténő előkészítésére, valamint a DVG Zrt. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
                  - a DVG Zrt. vezérigazgatója
Határidő:   a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy az 1.pont szerinti, je-
len határozat mellékletében részletesen meghatározott emléktárgyak elhelyezését biztosító
vitrinszekrény összeszerelésére, valamint az emléktárgyak szállítására 72.000,- Ft + ÁFA
összegű forrást biztosít a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2021. (II.18) 2021. évi önkormányzati önkormányzati rendelete 5.b. melléklet vagyongaz-
dálkozási feladatok dologi kiadások sora terhére.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy  jelen határozat
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítés-
ről.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban fog-
lalt döntést a 2021.évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe.
                        

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

              - a költségvetés módosításában való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője

  



                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:    a  2021. évi költségvetés módosításának időpontja

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály
osztályvezetőjét jelen határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:   a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2021. 

        Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
                                                                                                                                  

  



  



  



  



  


