Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2018. (IV.26.) határozata
1., Buj Község Önkormányzat Képviselő- testületet az 1. melléklet szerinti vagyonkezelési
szerződés módosítást elfogadja.
2., Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1. Melléklet

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a
Buj Község Önkormányzata
székhelye: 4483 Buj, Rákóczi u. 1.
képviseli: Bartha Miklós Ferenc polgármester
törzsszáma: 732219
adóigazgatási azonosító száma: 15732217-2-15
bankszámlaszáma: 68700298-10010897-00000000
KSH statisztikai számjele: 15732217-8411-321-15
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Nyíregyházi Tankerületi Központ
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
képviseli: Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00330462-00000000
ÁHT azonosítója: 335262
KSH statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013.

január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK)
jelölte ki.
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 15. §. alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati
tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes
vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ
részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
I.
A szerződés tárgya
1. Felek rögzítik, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Buj Község
Önkormányzata között 2013. április 25. napján vagyonkezelési szerződés jött létre egyes
köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon tárgyában.
2. Felek megállapítják, hogy az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt
vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm.
rendelet értelmében az 1. pontban körülírt szerződésből származó jogok és kötelezettségek
2017. január 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyett a Nyíregyházi
Tankerületi Központot terhelik. Az 1. pontban körülírt szerződés vonatkozásában a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja a Nyíregyházi Tankerületi Központ.
3. Az Nkt. 74. §. (4) bekezdése alapján a vagyonkezelői jog 2017. január 1. napjától a
Nyíregyházi Tankerületi Központot illeti, illetve terheli.
II. Egyéb rendelkezések
4. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
5. Kapcsolattartók kijelölése:
Buj Község Önkormányzata kapcsolattartója:
Bartha Miklós Ferenc polgármester
Tel.: +36
E-mail: @ .hu
Nyíregyházi Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Gaszperné Román Margit
Tel.: +36 42/795-315
E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

6. Az 1. pontban körülírt szerződés egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező
nyíregyházi székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai
az irányadók.
9. Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 2
példány Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg.
10. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
11. Jelen vagyonkezelési szerződést Buj Község Önkormányzatának Közgyűlése ……/2018.
(……..) sz. határozatával elfogadta.
Záradék: Felek rögzítik, hogy a mai napon általuk aláírt vagyonkezelési szerződés
rendelkezései közöttük 2017. január 1. napi hatállyal érvényben vannak, és Felek mindenben a
jelen szerződés rendelkezései szerint jártak el eddig is és járnak el a jövőre nézve is.
Kelt: …………….., 2018. április „….”.
…………………………………………
Önkormányzat
képviseli
Barta Miklós Ferenc
polgármester

………………………………………..
Nyíregyházi Tankerületi Központ
képviseli
Gaszperné Román Margit
tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: …………….., 2018. április „….”.

Kelt: …………….., 2018. április „….”.

……………………………………………
Önkormányzat
gazdasági vezető

……………………………………………
Tankerületi Központ
Kovácsné Vidoven Ibolya
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: …………….., 2018. április „….”.

Kelt: …………….., 2018. április „….”.

……………………………………….
jegyző

………………………………………..
ügyvéd

