
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
66/2017.(IV.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Karcagi Tankerületi Központtal kötendő továbbszámlázási megállapodás 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcagi Tankerületi 
Központtal megkötendő Továbbszámlázási Megállapodást jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 
5.) Karcagi Tankerületi Központ 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
       Tháler József sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2017. április 28. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 
  



TOVÁBBSZÁMLÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS 
amely létrejött 
Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
képviseli: Tatár László polgármester 
törzsszáma: 736536 
adóigazgatási azonosító száma: 15736534-1-16 
bankszámlaszáma: 11745066-15409993 
statisztikai számjele: 15736534-8411-321-16 
mint átadó (továbbiakban Önkormányzat) 

 
Karcagi Tankerületi Központ     
székhelye: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.  
képviseli: Sági István tankerületi központ igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15835183-2-16 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00336509-00000000 
ÁHT azonosítója: 361540 
KSH statisztikai számjele: 15835183-8412-312-16 
mint Átvevő (továbbiakban: Vagyonkezelő) 

 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
I. ELŐZMÉNYEK 

 
A Felek 2013.január 31. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek iktatószáma: 150-
18/2013, mely alapján: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata az Orczy Anna Általános Iskola 5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 31. szám alattitelephelyén látja el a gyermekétkezetési feladatát. 
 
A Vagyonkezelési szerződés szerint az Önkormányzatot terheli 5231 Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 31. sszám alatti iskola gyermekétkeztetést biztosító melegítő konyhája és 
kiszolgáló helyiségei fenntartása, rezsiköltsége. 
 
Mindezek alapján az alábbi továbbszámlázási megállapodás megkötése vált szükségessé 
a Felek között. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Vagyonkezelő a dologi költségeket illetve az épület egészére vonatkozó kötelező 

szabványossági felülvizsgálat költségét m2 arányosan továbbszámlázza az 
Önkormányzat irányába. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szent Erzsébet út 31. szám alatti ingatlan 
esetében a teljes hasznos nettó alapterületéből a tálalókonyha és annak kiszolgáló 
helyiségei 82,55 m2-t foglalnak el, vagyis a használati arány  (figyelemmel a 2 
tantermes épület hasznos alapterületéhez viszonyítva) 16,5%. 

3. Az Önkormányzat a helyiségek használatával kapcsolatos 1. pontban említett 
költségeket (közüzemi költségek, illetve a kötelező szabványossági felülvizsgálatok 



m2 arányos költségei) a Karcag Tankerületi Központ által kiállított számla alapján 
fizeti meg. 

4. A Karcag Tankerületi Központ a számlát havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 
tizedik napjáig számlázza, amelyet az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő 
tizenöt napon belül köteles a Karcag Tankerületi Központ bankszámlájára történő 
átutalással teljesíteni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Karcag 
Tankerületi Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

5. Tankerületi Központ számlaszáma: 10045002-00336509-00000000 
 

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

6. Az Önkormányzat a vagyont, a közvagyont használó személytől elvárható 
gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan az épület házirendjének, a vagyonra 
vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek 
sérelme nélkül használni. 

7. Amennyiben a Tankerületi Központ a számla kiállításával, vagy kiküldésével 
késedelme esik, köteles arról tájékoztatni az Önkormányzatot. 

8. Amennyiben az Önkormányzat a számla fizetésével késedelembe esik, köteles a 
Tankerületi Központot tájékoztatni a késedelem okáról és a teljesítés várható idejéről. 
 

IV. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE 
 

9. Jelen megállapodást a Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. 

A szerződés megszűnik, ha: 
a) az Önkormányzat feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 
b) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

10. Karcag Tankerületi Központ a megállapodás megszűnése esetén, a megszűnése 
napjától számított 40 napon belül elkészíti a végelszámoló számlát. 
 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
11. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

 
 

12. Kapcsolattartók kijelölése: 
Karcagi Tankerületi Központ részéről: 
Név: Sági István tankerületi központ igazgató 
Tel.: +36 30 416 8465 
Email: istvan.sagi@kk.gov.hu 
 
 

 Fegyvernek VárosÖnkormányzata részéről: 
 Név: Tatár László polgármester 
 Tel.: 06-56 556 010 



 Email:hivatal@fegyvernek.hu 
  

13. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki 
Törvényszék illetékességét kötik ki. 

14. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

15. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

16. Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és 10 eredeti példányban készült, amelyből 5 
példány a Karcag Tankerületi Központot, 5 példány az Önkormányzatot illet meg. 
 

 
Kelt, Karcag, 2017. 04. 18.   Kelt, Fegyvernek, 2017. ………….….. 

 
…..…………………………………….         …..…………………………………… 

Karcag Tankerületi Központ 
Sági István 

tankerületi központ igazgató 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
Tatár László 
polgármester 

 
 

………………………………………….. 
pénzügyileg ellenjegyezem: 
Karcag Tankerületi Központ 

Pabar Beatrix 
gazdasági igazgatóhelyettes 

 
 

…………………………………….. 
pénzügyileg ellenjegyzem: 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
………………………….. 

………………… 

…………………………………………. 
Jogilag ellenjegyzem: 

Dr. Farkas Flórián 
ügyvéd 

Karcagi Tankerületi Központ 

 
 

 
 


