
HAS zNÁrarr Szr,Rzőnn s-TERvE zr.T

amely létrejött egyrészről a

Név:
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszám:
Adószám:
Bankszámlaszáma:
Statisztikai számj ele:

mint átadó (a továbbiakban: Áadó), valamint a

Név:

Székhelye:
Képviseli:
Törzsszám:
Adószám:
Bankszámlaszáma:
Statisztikai számjele:

Szendehely Községi Önkormányzat
2640 Szendehely, Rákóczi u. 2.
LászIő Zoltán alp o 1 gárme ster
145048
l5735485-2-I2
II7 41031-1545 1 598
1 5735485-8 4I1-321-I2

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szendehely
2640 Szendehely, Petőfi u. 2.
Altsach Ignác elnök
790389
I579038I-1-I2
1174103 l -l 579038l
1 579038 1-8 411-37I-12

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő), (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen
és napon a következő feltételekkel:

, Er,őzunNyEK : ,

A nemzeti köznevelésről szóló 2OII. évi CXC. törvény 1aiÖvatUiat<tan: Nkt.) 7a.§ (1) be-
kezdése alapján2013. januar 1-jétől ,,az áLlatn gondoskodlk - az óvodai nevelés, anemzeti-
séghez tartozők óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok
ellátásíííól". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 20212012.
(YII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állarri köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként Észt vevő szervként, ennek keretében az állarri fenntartású közne-
velési intézmények fenntartói j ogai és kötelezettségei gyakorlásar a 2013 . janlúr l -j ei hatállyal
a KLIK-et jelölte ki.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szendehely K<izségSnkormányzatának támogatásával
kezdeményezte a KLIK'fenntartásában működő Szendeilelyi Német Nemzetiségi Általrános
Iskola (OM azonositő száma: 032280, székhelye: 2640 Szendehely, Szabadság tt.2-4.) fenn-
tartói jogának az Nkt. 74.§ (7) bekezdése alapjan2015,:szeptember 1. napjától való átvételét.

Az oktatásért felelős miniszter sorszámmal a szendehelyi Német Nemzetiségi Általános
Iskola fenntartói jogát 2015. szeptember l-jévet a §émót Nemzeti3égi Önkormányzat
részére átadja. E tényről a Klebelsberglntézményfenntar_{ó Központ elnöke

A fenntartóijogok átadásátről, az iskolában ellátott köznevelési feladatok ellátásról szőIőköz-
nevelési szerződés megkötése mellet a Német NemzetiSégi Önkormányzat meg kell, hogy
állapodjon Szendehely Község Önkormanyzatáva7, mint tulajdonossal az áIta7ános iskola ingó
é s ingatl an vagyoneleme inek használatétr őI.



A szerződés tárgyátképező vagyonelemek ingyenes hasznáIatának és műktidtetésének részle-
tes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

Aszerződés tárgya

1. Az Átadő használalba adja, az Átvevő használatba veszi az alább| ÁtadO kizárólagos
tulajdonában lévő ingatlant, melyeknek tulajdoni lapja jelen szerződés 1, számú mel-
lékletét képezi:

Helyrajzi szám:
Ingatlan fekvése:
Megnevezése:
Alapterület:
Tulajdonos neve:
Székhelye:
Fenntartó jogköre:

63
H|t -2640 Szendehely, Szabadság u. 2-4.
Kivett általános Iskola, tornaterem
4681m2
S zendehely Közsé g Önkormány zata
2640 Szendehely, Rrákóczi u. 2.
ingyene s használati j o g

valamint azon kitétellel, hogy nem kerül jelen szerződés hatály a alá a szendLhely i 62 hrsz-ú
ingatlanban találhatő Fogorvosi Rendelő, a Gyógyszertár, a Konyha, Könyvtár és az élkező
(ezek továbbra is önkorményzati fenntartásban és változat|arthasználatban maradnak) és jelen
szerződés 2. szálmú mellékletében szereplő leltiár szerinti ingó vagyont.

Atadó hozzájáruIását adja,hogy Átvev ő az ingatianra vonatkoz ő hasznáIati jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyeztetheti. I

A felek jogai ós kötelezettségei

2. Az Átvevő ahaszná|aíba kapott vagyonelemeket kizáróIag az intézmény feladatainak
el|átására, iskolai rendezvények megtartására a jelen szerződésben szabályozott módon

- használhatja.

3. Atadó hozzájáruI, hogy Átvevő a Pedagógiai Progral,nban, azintézmény szlrvezeti és
működési szabályzatábarl,,hénitendjében meghatároz'ott feladatok ellátásán tul haszno-
síthatja, harmadik személyeknek korlátozás nélkül bérbe adhatja.

4. Felek rögzítik, hogy Átvevő Átadó részére a Pedagógiai Programbaí\ az intézményi
SZMSZ-ben, hánirendben meghat át ozoíl feladatok ellátásának zav ar ása nélkül, térí-
tésmentes hasznáIatot biztosít önkormányzati, települési, térségi és országos közössé-
gi, kulturális és sport rendezvények lebonyolítása céljából. Atadó ilyen jellegúhaszná-
lati igényét éves rendezvényterve alapján, előre de legalább a rendezvényt megelőző
30. napjáig köteles jelezni Átvevő tészéte.

5. Az Átvevő az intézmény köznevelési feladatainal6-pllátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyont a szerződés időtartama alatt nem idegenítl{dti el, nem terhelheti meg.

6. Az Átadő hozzájárdását adja, hogy az Átvevő,a használatba vett ingatlanok címéí az
intézmény székhelyeként és telephelyeként a|apííő okiratban rögzítse, törzskönyvi
nyilvántartásba bej egyeztethesse, azt levelezésében felttintesse.

1. Az Átvevő köteles ahaszná|atában áIIő vagyont a köZponti berendezésekkel és felsze-
relésekkel együtt rendeltetésszerűen, aközvagyont használó személltől elvárható gon-
dossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költséglaktLrékosan, az épü\etházirend-
jének, a vagyonía vonatkozó biáonsági előírások betartásával, mások jogainak és tör-
vényes érdekeinek sérelme nélkül használni,

8. A szerződés időtartama a\atr az Átvevő felelős az ingatlatlrtal kapcsolatos, a tűzvédel-
mi, munkavédelmi és kömyezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogsza-
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9.

10.

bályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Az átadó köteles a használatba át-
adott vagyonelemeire biztosítást kötni.

Az Átadőkijelenti, hogy a hasznáIatbaátadottvagyonelemekre biztosítást köt.

Ahasználatba adott vagyont az Átvevő múködteti és köteles a működtetéssel kapcso-
latos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni ahasznáIatba adott ingat-
lan vagyonvédelméről. Az Átvevő köteles gondoskodnt ahasználatba adott vagyon ál-
lagának megóvásáról, karbantartásárő|, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak el-
végzésérő1.

Áadó gondoskodik a használatba adott inatlan sztikség szerinti felújításáról, az ingat-
lanokban levő központi berendezések, az ezel<hez csatlakozó vezetékrendszerek mű-
ködőképes állapotárőI, az áffiételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáről, fejleszté-
séről.

Az Átvevő köteles ellátni minden olyan feladatot, amely a!Áoz sziikséges, hogy az
ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággal történő e1-

Iátásanak feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmény
működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áíuk, szolgáltatások megrendeléséről, át-
adás-átvételéről, raktar ozásárőI, pótlásáról.

A külön jogszabályban meghatérozott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzé-
sének költségét az iskola igazgatőjának javaslata alapjén az Á*evő ftnanszírozza.

Az Átvevő az Átadő előzetes írásbeli engedélye alapjémjogosult a haszná|atába vett
ingatlanokon lévő felépítményeket átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a
padlőzat megbontásával, tátgyaknak azol*:roz történő rögzítésével jaú műveletet vé-
gezní. Az ezze|kapcsolatos valamennyi költség az Átvevőtterheli.

Az átalak;ttási munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és k<iltségkalkulációk köl-
csönös elfogadását követően az kvevő koordinatj!. Az átatakítási munkálatok kolt-
ségviselésének arányáról Felek ktilön megállapodásbán is rendelkezhetnek, amennyi-
ben a megvalósításhoz sztikséges fonás ilyen formábán történő bevonása hatékonyabb
kivitelezést tesz lehetővé.

Az Átvevő az Átadő felé a hasznáIatában lévő vagyont érintő lényeges váItozásokat a
váItozás bekövetkezésétől szárlított 5 (öO napon belül köteles írásban jelenteni. Átve-
vő az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti
az Átadőt és köteles tűmi a veszély elháritása, vagy a kár következményein ek elhárítá-
sa érdekében szükséges intézkedések megtételét.

Felek rögzítik,hogy Atadót egyetértési jog illeti azintézmény átszervezésével, vezető-
jének kinevezésével, az épületek átalakításával az intézmény létesítésével, megsziinte-
tésével kapcsolatosar\ az intézményvezető kineve4pének visszavonásával összefiiggő
minden kérdésben a napi karbarúartási munkák kivétblével.

Felek rögzítlk,hogy Atadót véleményezési jog illeti meg a pedagógiai program meg-
alkotásával, módosításával összefiiggő kérdésekben.

Felek figzitik, hogy a jogszabá|yi előírások eseteit kivéve Átvevő az tntézmény elne-
vezését semmilyen módon nem jogosult megválto.ztatni.

A szerződés megszűnése 
i'l

Felek aszeruődést2015. szeptember 1-jétől hatá'rozai\anidőtartamrakötik. Aszerző-
dés megszűnik, ha az Áívevő aziníézmény fenntariásától eláll.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



21. Az Átvevő ahasználati joganak megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított30
(harminc) napon belül köteles az ingatlanokat kitiríteni és azt rendeltetésszerűhaszná-
latra alkalmas állapotbaíL az átadáskori ingóleltár szerinti ingóságokkal együtt Átada
részére visszaadni.

Egyéb rendelkezések

22. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani, vagy kiegészíteni.

23. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban fel-
merülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitá-
j ukra a B alassagy armatí Jarásbíró sá g kizárr őlago s illetéke ssé gét kötik ki.

24. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai azirányadők.

25. Jelen szerződést Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ...l20I5.
(......) KT határozatával hagyta jóvá.

26. Jelen szerződést a Német Nemzetiségi Önkormányzat testtilete. ....l2QI5. (....) ].INÖ
határ o zatáv aI hagy ta j őv á,

JeIen szerződést - mely 4 (négy) oldalból, 23 (huszonharom) pontból áll és 5 (öt) eredeti pél-
danyban készült Felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
me ge gyezőt j óváhagyólag aláírták.

Kelt: Szendehely, 2015......

lzLászlő Zo|tánzl /: Altsach lgnác zl
alpolgármester elnök

.. Szendehely Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviseletében ,,. kéPviseletében

Ellenjegyzem:

/: Polczer Krisztina :/
jegyző

),
.|,



HAszNÁLATI SzERzóoÉs-rpnvqzET
Ki e g é szítő mellékl ete a közijzemi szolgéltatás i díj ak me go sztás iának

Megállapításáútoz

1. A Szendehely Község Önkormányzat tulajdonátképező a szendehelyi 62 hrsz -ú
4681m2 térmértékú ingatlanon nyilvantartott általíínos iskola és tornacsarnok
( 1.sz. melléklet ) természetben2640 Szendehely, Szabadság u2-4.

2. A 1. pont szerinti ingatlanon taláIhatő épületek helyszínrajza(2. sz. melléklet )

3. Azingatlanon található épületekben, nem kizárólagosan csak Általanos Iskolai
oktatás történik.
Az erÍe vonatkozó épületrészek a követke zők (3 ,4,5 . sz. mellékletek):

- Fogorvosi Rendelő
- Gyógyszertár
- Könyüar '

- Gyermekétkeztetést kiszolgáló konyha és étkező
- Tornac sarnok (Német Nemzeti ségi Önkorm ány zat vagyonkezelés ébe nem kerül,

Költségek megosztása történik, a Vagyon használati szerződés szerint)

4. Német Nemzetiséei Önkormányzat használatába nem kerülő épületrészek

- Fogorvosi Rendelő
- Gyógyszertár

Kül ön b ej ár atta| rende lke zik,,,A" épületré szb en találhatő
Területe: 58.8 m2
Közmű ellátottságot tekintve:

Villamos energia
Külön mérő óra gy.sz.:9931643610

yíz-szerrtwíz
Arányosítással történik a megállapítása

Fűtés
Arányosítással történik a megállapítása

- Konyha +Etkező
,,A" épületrészben talá|hatő
Hasznos alap területe:70,a m2
Közmű ellátottságot tekintve :

Villamos energia i ,

Külön mérő óra gy.sz.,.9%IbrS284
Yíz-szewtyvíz

Arányosítással történik a megállapítása
Fűtés

Arányosítással történik a megállapítása
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5.

6.

- Könyr.tár (közösségi és iskolai) 5. sz. melléklet
Kö zö s hasznáIatu épül etré sz,,,B " épül etré szb en találhatő
Területe: 72,94 m2
Közmű ellátottságot tekintve:

Villamos energia
Arányosítással történik a megállapítása
métő őra gy.sz: 993300243 I

Fűtés
Arányosítással t<irténik a megállapítása

Területe: 99I,26 m2
Közmű ellátottságot tekintve:

Villamos energia j

Aranyosítással torténik a megállapítása
, mérő őra gy.sz,,.993300243I

Yíz-szenrryvíz
Arányosítással történik a megállapítása

Fűtés
Arányosítással történik a megállapítása

A Német Nemzetiségi Önkormányzatés az Önkotmámyzat általfizetett költségek
megoszlása a következő:
Villamos energia:

Önkormrányzat által flzetendő rész: 5 Yo 
,

NINÖ áItaI fizetendő Ész: 95 %o

Yíz-szernyvíz ,],

Önkormányzat áItal fizetendő rész: 80 Yo

NNÖ általfizetendő rész:20 %o

Fűtés
Önkormányzat által fizetendő rész: 16 Yo
}VNÖ által ftzetendő rész: 84 Yo

]t
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