
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
118/2018.(VIII.30.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek, Ady Endre út 50. sz. alatti Művelődési Ház és Könyvtárban található 
helyiség tornaszobaként történő használatba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a határozat mellékletét képező köznevelési feladat ellátását 
szolgáló helyiséghasználati szerződést 2018. augusztus 21-én aláírta és az aláírt 
példányokat működési engedélyezési eljárásban történő felhasználás céljából 
megküldte az Egri Főegyházmegye részére.  
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Egri Főegyházmegye  
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
       Tháler József sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2018. augusztus 31. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
  



KÖZNEVELÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ  
HELYISÉGHASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről: 

 
Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
képviseli: Tatár László polgármester  
statisztikai számjele: 15736534-8411-321-16 
törzskönyvi azonosító száma: 736-536 
adószáma: 15736534-2-16 
bankszámlaszáma: 11745066-15409993 
mint használatba adó – továbbiakban: Használatba adó, 

 
másrészről: 
 

Egri Főegyházmegye  
(Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilvántartási száma: 
00001/2012-003 
székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. 
képviseli: Dr. Ternyák Csaba egri érsek,  
távolléte esetén meghatalmazás alapján Ficzek László általános helynök  
adószáma: 19924601-1-10 
statisztikai számjele: 19924601-9491-555-10 
bankszámlaszáma: 11739009-22871204) 
mint használatba vevő – továbbiakban: Használatba vevő,  
 

együtt, mint szerződő felek között az óvodai tagintézmény működtetéséhez a J-N-SZ Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala előtt folyó működési engedélyeztetési eljárásban, a 
JM-07/22/06337-11/2018. számú jegyzőkönyvben előírt tornaszoba használatának biztosítása 
tárgyában, a mai napon az alábbiak szerint: 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Használatba vevő 2018. szeptember 1. napjától 

határozatlan időre, az óvoda pedagógiai programjában és tanévre szóló munkatervében 
rögzített, átadóval előre egyeztetett időpontokban, testnevelés foglalkozások biztosítása 
céljából, időszakosan, előre ütemezetten használatba veszi a Használatba adó 
tulajdonát képező, a fenntartásában működő Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
intézmény 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 50. szám alatt található 70 nm. alapterületű 
tornaszobát.  

 
2. Használatba adó kijelenti és szavatolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a 

Fegyvernek belterületi 1706/1 helyrajzi szám alatt felvett és természetben Fegyvernek, 
Ady Endre út 50 szám alatt található, 807 m2 területű, „kivett kutúrház” megnevezésű 
ingatlan.  
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a fent megjelölt ingatlan és a hozzátartozó helyiségek és ingók ingyenes 
használatra történő átengedése köznevelési feladat ellátása céljából történik. Az ingók és az ingatlan 
ingyenes használatba adása, közcélú adományként Használatba vevő köznevelési tevékenységének 
támogatása céljából történik, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14. § 
(3) bekezdése, valamint 259. § 9/A pontja alapján a közcélú adományozás nem minősül ÁFA fizetésre 
kötelezett szolgáltatásnyújtásnak. 
 



4. Jelen szerződés 2018. szeptember 1-jétől határozatlan időre szól. A szerződést írásbeli 
rendes felmondással a tanév utolsó napjára vonatkozóan bármelyik fél megszüntetheti. 
A rendes felmondást a tárgyévet megelőző év november 1-ig kell írásban közölni a 
másik féllel. Szerződő Felek a rendes felmondás jogával jelen szerződés megkötésétől 
számított 5 éven belül nem élnek.  

 
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.  

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből 6 eredeti példány készült, amelyből 3 példány 
Használatba adót, 3 példány Használatba vevőt illet.  

 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után aláírták.  
 
Fegyvernek, 2018. augusztus 31.                       Eger, 2018. augusztus  ……. 
  
 
                    Használatba adó                                                              Használatba vevő 

Fegyvernek Város Önkormányzata                                                   Egri Főegyházmegye 
                                                                                      
 
             
…………………………………….                                          …………………………………                                                    
       Tatár László polgármester                                                  Ficzek László általános helynök 
                              
 

  
 


