
HA S ZNALATI SZFR.ZODE S-TE RVE ZET

amely létrejött egyrészrőI a

Név:
Székhelye:
Képviseli, kapcsolattartó
Törzsszám:
Adószám:
Bankszámlaszáma:
Statisztikai számjele:

mint átadó (a továbbiakban: Átadó;, valamint a

Név:

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

Szendehely Községi Önkormányzat
2640 Szendehely, Ftákőczi u. 2.
L ászlő Zoltán alp o l gárme ster
745048
15735485-2-I2
II741031-15451598
1 5735485-8 4II-321-I2

Német Nemzetiségi Önkormáhyzat
Szendehely
2640 Szendehely, Petőfi u. 2.
Altsach lgnác elnök
790389
I57g038I-1-I2
I174103I-15790381
15790381-84|I-37I-I2

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

_" ErŐzvrENYEK 
" 

,

A nemzeti köznevelésről szóló 2O1I. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7a.§ (1) be-
kezdése alapjén2013. január 1-jétől ,,az áIlalrt gondoskodik - az óvodai nevelés, a,temzetí-
séghez tartozők óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok
ellátásáLrőI". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.
(VII.2].) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelésikőzfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az áIlani fenntartású közne-
velési intézmények fenntartói j ogai és kötelezettségei gyakorlásár a 2013 . januar 1 -j ei hatállyal
a KLIK-et jelölte ki.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szendehely KözséglÖnkormányzatánaktámogatásával
kezdeményezte a KLIK fenntartásában működő Szendeiláyi Német Nemzetiségi Általános
Iskola (OM azonosító száma: 032280, székhelye: 2640 Szendehely, Szabadság u. 2-4.) fenn-
tartói j ogrának az Nkt. 7 4.§ (7) bekezdése alapján 2015.: szeptember 1 . napj ától való átvételét.

Az oktatásért felelős miniszter sorszámmal a szendehelyi Német Nemzetiségi Általános
Iskola fenntartói jogát 2015. szeptember l-jével a Némét NemzetiSégi Önkormányzat
részére átadja. E tényről a Klebelsberg lntézményfenntar.,tó Központ elnöke
számú értesítés éb en táj ékoztatott.

A fenntartói jogok átadásérőI, az iskolában ellátott közirevelési feladatok ellátásról szőIőköz-
nevelési szerződés megkötése mellet a Né-met Nemzetiségi Önkormányzat meg kell, hogy
állapodjon Szendehely Község Önkormrányzatával, mint tulajdonossal az áitalános iskola ingó
é s ingatl an vagyonelem einek használatár őL



A szerződés trárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és műk<idtetésének részle-
tes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

A szerződés tárgya

1. Az Átadő használatba adja, az Ávevő használatbaveszi az alábbi, Átada kizarólagos
tulajdonában lévő ingatlant, melyeknek tulajdoni lapja jelen szeruődés 1. számú mel-
lékletét képezi

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

62
HU -2640 Szendehely, Szabadság u. 2-4.
kivett általános Iskola, tornaterem
4681m2
Szendehely Község Önkormanyzata
2640 Szendehely, Rákóczi u. 2.
ingyene s használati j o g

,

és jelen szerződés 2, széltrltmellékletében szereplő leltiár szerinti ingó vagyont.

Átadd hozzájárulását adja, hogy Átvev ő az ingatlarta vonatkoz ő használaíi jogát az ingatlan-
nyilvrántartásb a b ej e gy eztetheti.

A felekjogai és kötelezettségei

2. Az Átvevő ahasználatba kapott vagyonelem eketkizarőlag az intézmény feladatainak
ellátására, iskolai rendezvények megtartására a jelen szerződésben szabályozott módon
használhatja,

3. ,\tadő hozzájétul, hogy Átvevő a Pedagógiai Programban, az intézmény szervezeti és
"" működési szabályzatában, házirendjében meghatarozottfeladatok ellátásan túl haszno-

síthatja, harmadik személyeknek bérbe adhatja. 
,, :

4. Felek rőgzítlk, hogy Átvevő Atadó tészére a Pedagógiai Programban, az intézményi
SZMSZ-ben, házirendben meghatfuozott feladatok ellátásának 2avatása nélkül, tórí-
tésmentes használatot biztosít önkormányzati, települési, térségi és országos közössé-
gi, kulturális és sport rendezvények lebonyolítása céljából. Atadó ilyen jellegűhaszná-
lati igényét éves rendezvényterve alapján, előre de legalább a rcndezvényt megelőző
30. napjáig köteles jeIezniÁtvevő részére.

5. Az Átvevő az intézmény köznevelési feladatainak ellátásat szoIgálő ingó és ingatlarr
vagyont a szerződés időtartarna alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

6. Az Átadő hozzájáruIását adja,hogy az Átvevő a ffisználatba vett ingatlanok címét az
intézmény székhelyeként és telephelyeként alapitb okiratban rögzítse, törzskönyvi
nyilvántartásba bej egyeztethesse, azt lev elezésében feltiintesse.

7. Az Átvevő köteles ahasználatában állő vagyonrt a központi berendezésekkel és felsze-
relésekkel együtt rendeltetésszerűen, aközvagyont használó személytől elvárható gon-
dossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épilethánirend-
jének, a vagyonra vonatkozó biztonságí előírások betartásával, mások jogainak és tör-
vényes érdekeinek sérelme nélkül használni. ' :t[

8. A szerződés időtartama aLatt az Átvevő felelő§ a.z ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédel-
mi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvén}ekben és egyéb kapcsolódó jogsza-
bályokban foglaltak betartásáért ésbetartatásáért, Az átadó köteles a használatba át-
adott vagyonelemeire biztosítást kötni,



9.

10.

Az Átadő kijelenti, hogy a hasznáIatbaátadottvagyonelemekre biztosítást köt.

Ahasználatba adott vagyont az Átvevő működteti és köteles a műktidtetéssel kapcso-
latos köáerheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni ahasználatba adott ingat-
lan vagyonvédelméről. Az Átvevő köteles gondoskodni ahasznáIatba adott vagyon á1-

lagánakmegóvásaról, karbantartásfuől, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak el-

végzésérő1.

ÁtadO és Átvevő közösen gondoskodik a használatba adott ingatlan sziikség szerinti
felújításáróL Az Átvevő az ingatlanokban levő központi berendezések, az ezek,hez

csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotárőI, az átvételkori állapotnak meg-

felelő szinten Ártáséxől gondoskodik.

Az Átvevő köteles ellátni minden olyan feladatot, amely al,1hoz sztikséges, hogy az

ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággal történő el-

Iátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az tntézmény

működéséhez sziikséges eszközök, anyagok, á:ruk, szolgáltatások megrendeléséről, át-

adás-átvételéről, raktározásánőI,pótlásáról. ,

A külön jogszabáIyban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzé-

sének k<iitségOt az iskola igazgatőjartak javaslata alapján az Átvevő ftnanszírozza.

Az Á*evő csak az Áadó előzetes írásbeli engedélye alapjanjogosult ahasználatába
vett ingatlanokon lévő felépítményeket átalakítani, illetőleg a falak, ameníLyezet, vagy
a pad\őzat megbontás ával, tálrgyaknak azo|<hoz történő rögzítésével j áró műveletet vé-
gézni. Az ezzi|kapcsolatos valamennyi költség az Átvevőtterheli.

Az átalakítási munkak elvégzését, az e\őzeíes egyeztetések és költségkalkulációk köl-
csönös elfogadását követően az Atvevő koordinálja. Az átalakítási munkálatok költ-
ségviselésének arrányaról Felek külön megállapodásban is rendelkezhetnek, harmadik
felet is bevonhatnak, amennyiben a megvalósításhÖz sziikséges forrás ilyen formában

történő bevonása hatékonyabb kivitelezést tesz lehetővé.

Az Átvevő az Átadő felé a hasznáIatában lévő vagyont érintő lényeges váItozásokat a

változásbekövetkezésétől számítolt 5 (öO napon beltil kOteles írásban jelenteni. Átve-
vő az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti

- Átadőtés köteles tűmi a veszély elhálrítása, vagy a kár következményeinek elharítá-
sa érdekében sziikséges intézkedések megtételét.

Felek rögzítík, hogy Atadót egyetértési jog illeti az intézmény átszervezésével, vezetŐ-
jének kinevezésével, az épületek átalakításáva| az intézmény létesítésével, megszünte-

tésével kapcsolatosarl, az intézményvezető kinevezésének visszavonásával összefiiggő
minden kérdésben a napi karbantartási munkak kivételével.

Felek rögzítik,hogy Áadót véleményezési jog illfu meg a pedagógiai program meg-

alkotásával, módosításával összefiiggő kérdésekben.

Felek rögzítlk,hogy a jogszabátyr előírások eseteit kivéve Átvevő az intézmény elne-

vezését semmilyen módon nem jogosult megváltoztatni.

Felek rögzítlk, hogy az
részére.

Tulaj donosi ellenőrzés

Atadó nem köteles működósí télnogatás! nyújtani az Atvevő

Az önkormányzat, mint tulajdonos évente legálább egy alkalommal, a nevelŐ-oktató

munka, illetve a Német Nemzetiségi Önkorm,árryzat műkOdésének zavatása nélkül,

előzetes értesítés a\apján a vagyonkezelésbe adott önkormányzatí vagyonnal valŐ gaz-

drilko dást, a vagy on rend elteté s szerő hasznáIatátt .
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24.

22.

23.

25.

26.

27.

Az ellenőtzé s s ortín az Önkorm ány zat képvi s el őj e j o go sult :

a) A Német Nemzetiségi Önkormámyzathasználatában álló ingatlan területére, illetve
a Német Nemzetiségi Önkorményzat áItaIhasznált irodai és egyéb célú helyiségeibe
belépni és ott tartőzkodni,

b) az ellenőrzés tángyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathotdozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghaténozott adat- és titok-
védelmi előírások betartásával - betekinteni,

c) a Német Nemzetiségi Önkormányzat alkalmazottj átőI írásban vagy szóban felvilá-
gosítást, információt kérni,

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és áIlagát ellenőrizni.

Az Önkormányzaí az el\enőrzés megállapításairól értesíti a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatot, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik a, ÁIlarni
számvevőszéket is.

A szerződ,és megszűnése :

Felek a szerződést 2015. szeptember 1-jétől határozatlan időtartarnra kötik, azzal a
kikötéssel, hogy 2015. december 3l-ig a ktiltségmegosztást és a Tornacsarnok átvétel-
ét felülvizsgálja. A szerződés megszűnik,ha a köznevelési feladat ellátása a körülírt
ingatlanban megsánik

Az Átvevő ahasznáLati jogának megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított30
(harminc) napon belül köteles az ingatlanokat kitiríteni és aá rendeltetésszerűhaszná-
latra alkalmai állapotb an az átadáskori ingóteltar szerinti ingóságokkal együtt Atadó
részére visszaadni.

Amerrnyiben a Német Nemzetiségi Önkormányzát az ingatlartt az előírt határidőig
nem hagyj a eI, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Német
Nemzetiségi Önkorményzaí a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitele-
sített leltárt készíteni, és a Német Nemzetiségi Önko'rmanyzatot az ingóságok 8 napon
belüli elszáIlításátra írásban felszólítani

Amennyiben a Német Nemzetiségi Önkorm ányzat az ításbeIi felszólítást követő 8

napon belül nem száIlítja el ingóságait, az Önkotmányzatjogosult a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak az ingatlanban lévő vagyontárgyait aNémet Nemzetiségi Ön-
kormányzat költségén elszállittatai, és megfelelő helyen történő raktározásáról a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat költségén gondoskodni.

A szerződés megszűnése esetén a Német Nemzetiségi Önkormányzat cserehelyiségre
igényt nem tarthat 

ii
A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból
való t<irléséről a Német Nemzetisé gi Önkorm ány zat köteles gondo skodni.

Egyéb rendelkezések

A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítalri ,rágy kiegészíteni.

Felek megállapodnak abban, hogy a szeruődésből adódó| vagy azzal kapcsolatban fel-
merülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyal,ísok útjan rendezik. Esetleges jogvitá-
juk a a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólago§ illetékességét kötik ki.

A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az fuarry:adők.

28.

29.

30.
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31. Jelen szerződóst Szendehely Község Önkormanyzatának Képviselő-testiilete ...l20I5.
(.. ....) KT határozatávalhagyta jővá.

32. Jelen szerződést a Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete....,2015. (.,..) ]'INÖ
határ ozatáv al hagyta j őv á.

Jelen szerződést - mely 5 (öt) oldalbő|,32 (harminckettő) pontból áll és 5 (ö0 eredeti pél-
danyban készült Felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt j óváhagyóIag aláirték.

Kelt: Szendehely, 2015. május

l:Lászlő Zo|tánzl /: Altsach lgnác J
alpolgármester elnök

Szendehely Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviseletében kéPviseletében,

Ellenjegyzem:

/: Polczer Krisztina :/
jegyző

ln


