
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
101/2017.(VIII.31.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 
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 100/2013.(VIII.29.) számú 
határozattal elfogadott Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési szerződést jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás 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. szeptember 01. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről a  
Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 
képviseli: Tatár László polgármester 
törzsszáma: 736536 
adóigazgatási azonosító száma: 15736534-2-16 
bankszámlaszáma: 11745066-15409993 
statisztikai számjele: 15736534-8411-321-16 
mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a 
Szolnoki Tankerületi Központ 
székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 
képviseli: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15835482-2-16 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00336530-00000000 
ÁHT azonosítója: 334484 
statisztikai számjele: 15835482-8412-312-16 
mint használatba vevő (a továbbiakban: Tankerületi Központ)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
kötött vagyonkezelési szerződést második alkalommal2015. szeptember 1-jénmódosították a 
Felek, melyben a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A alatti ingatlan területének, az akkori 
módosítás szerinti  használatát osztották meg. 
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK-ből) a területi szervei 2017. 
január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba 
olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven 
működik tovább. 
A jogszabályváltozás értelmében a KLIK Szolnoki Tankerülete a Szolnoki Tankerületi 
Központba olvadt be, így a KLIK jogutódja a Szolnoki Tankerületi Központ. 
 

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA 
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A szerződésmódosításra a fenti jogszabályok alapján bekövetkezett, a Felek személyében 
bekövetkező változások miatt kerül sor. 
A szerződő Felek személyében beálló változás az alábbiak szerint történik: 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központjogutódja a fenti jogszabályváltozások 
alapján a Szolnoki Tankerületi Központ. 
 
A Tankerületi Központ az itt meghatározott ingatlanrészre vonatkozó vagyonkezelői jogát az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat a szerződésmódosítás 
aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. A Felek megállapodnak, hogy a 
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről a Tankerületi Központ 
köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget a Tankerületi 
Központ köteles viselni.  
 
A Felek megállapodnak, hogy az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos 
ügyintézéssel a Dr. Tóta Ügyvédi Irodát (5000 Szolnok, Baross út 2. I/3., adószám: 
18835151-2-16) bízzák meg. 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 2017. január 1. napjától hatályosa 

megállapodás egyéb rendelkezéseit az ezen okirattal történt módosítás nem érinti, azok 
változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

2. A szerződésmódosítás 3 oldalból és 4 db egymással szó szerint megegyező példányban 
készült.  

3. A szerződésmódosítást annak elolvasása és együttes értelmezése után a Felek, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Szolnok, 2017. augusztus „…”. 
 
 
 

………………………………………… 
Tatár László 
polgármester 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
 

……………………………………….. 
Szutorisz-Szügyi Csongor 

tankerületi igazgató 
Szolnoki Tankerületi Központ 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Fegyvernek, 2017. augusztus „...”. 
 

…………………………………………… 
Temesváriné Bozsó Ágnes 

gazdasági vezető 

pénzügyileg ellenjegyzem: 
Szolnok, 2017. augusztus „...”. 
 
…………………………………………… 

Fodorné Bata Zsuzsanna 
gazdasági vezető 
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Fegyvernek Város Önkormányzata 
 

 

Szolnoki Tankerületi Központ 
 

Ellenjegyzem: 
Fegyvernek, 2017. augusztus „...”. 
 

………………………………………. 
jogi ellenjegyző 

Ellenjegyzem: 
Szolnok, 2017. augusztus „…”. 
 

……………………………………….. 
jogi ellenjegyző 

 
 
 




