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ELOTERJESZTES INIELLEKLETE

MEGALLAPODAS
a Belso-Pesti Tankertileti Kozpont reszere ingyenes vagyonkezelesebe itadott ingatlanok
es ingatlanreszek a helyi kozossegi és kulturalis elet felteteleinek biztositasa erdekeben
torteno hasznalatirol

amely letrej6tt egyreszrol a
Budapest Foviros IX. kertilet Ferencvaros Onkormanyzata
szekhelye: 1092 Budapest, Bakats ter 14.
kepviseli: dr. Bacskai Janos polgarmester
torzsszama: 735726
adoigazgatasi azonosito szama: 15735722-2-43
bankszamlaszarna: 10401196-00028977-00000005
KSH statisztikai szamjele: 15735722-8411-321-01, mint Atado (a tovabbiakban:
iinkormanyzat), valamint a
Belso-Pesti Tankeriileti Kozpont
szekhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
kepviseli: dr. Tolnai Marianna tankeriileti kozpont igazgat6
adoigazgatasi azonosit6 szama: 15835011-2-43
Eloiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00336633-00000000
AHT azonositoja: 361340
KSH statisztikai szamjele: 15835011-8412-312-01
mint atvevo (a tovabbiakban: Tankertileti Kozpont)
(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott alulirott helyen és napon a kovetkezo feltetelekkel (a
tovabbiakban: Megallapodas):

I. ELOZMENYEK
„A nemzeti koznevelesr61" sz616 2011. evi CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 99/H. § (1)
bekezdese szerint 2016. december 31-en telepillesi onkormanyzat Altai miikodtetett
koznevelesi intezmeny koznevelesi feladatainak ellatasat szolgalo mindazon teleptilesi
onkormanyzati vagyon és vagyoni ertekii jog (a tovabbiakban: vagyon) leltar szerint 2017.
januar 1-jen a teruletileg illetekes tankeriileti kozpont ingyenes vagyonkezelesebe keriilt.
A koznevelesi feladat ellatasat biztosit6 vagyon alatt az ellatott koznevelesi feladathoz
kapcsolodo valamennyi jogot és kotelezettseget, valamint ingo és ingatlan vagyont is erteni
kell.
A koznevelesi kozfeladat ellatasat szolgalo ingatlan és ingo vagyonelemekre vonatkozoan az
Nkt. alapjan 2017. januar 1461 letrejovo ingyenes vagyonkezeloi joggal kapcsolatos jogokat
és kotelezettsegeket reszletesen a 2016. december 15-en kotott megallapodasban (a
tovabbiakban a Megallapodas) rogzitettek.
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Egyes ingatlanok nem csak koznevelesi celokat szolgaltak kizarolagosan, ezert ezek eseteben
felek kulon megallapitottak, hogy az ingatlan mekkora reszere vonatkozik Tankeriileti
Kozpont vagyonkezeloi joga. A vagyonkezeloi joggal erintett ingatlanokat a Megallapodas
I/A, az ingatlanreszeket a Megallapodas I/B. melleklete rogziti.
A) Felek a Megallapodas 11.1.6. pontja alapjan killon megallapodast kotottek a
vagyonkezelesbe adott ingatlanok és ingatlanreszek, valamint a Tankeraleti Kozpont
vagyonkezelesi jogaval nem erintett ingatlanreszekkel kapcsolatos koltsegek megosztasaval
osszefiiggesben (a tovabbiakban Koltsegmegosztasi Megallapodas).Ennek alapjan a
koznevelesi intezmenyek Tankertileti Kozpont reszere atadott ingatlanjaiban, az
Onkormanyzat torvenyi kotelezettsegen alapulo feladatai ellatasahoz szakseges,
Onkormanyzati hasznalataban marad6 ingatlanreszek eseteben, a miikodtetessel osszeftiggo
feladatokat a Ferencvarosi Intezmenyiizemeltetesi Kozpont (a tovabbiakban: FIUK) latja el és
viseli annak koltsegeit az Onkormanyzat torvenyi kotelezettsegen alapulo feladataival
osszefiiggesben.
B) A Megallapodas 11.2.2. pontja alapjan, figyelemmel az Nkt. 76. § -anak 2017. januar 1461
hatalyos rendelkezesere a telepalesi onkormanyzat, a helyi kozossegi és kulturalis, valamint
sportrendezvenyek lebonyolitasa celjabol, tanitasi idon kivul és a Tankeriileti Kozpont
fenntartasaban és miikodteteseben levo koznevelesi intezmenyek pedag6giai programjaiban,
szervezeti es mukodesi szabalyzataiban, hazirendjeiben, tovabba egyeb jogszabalyban
meghatarozott feladatok vegrehajtasanak biztositasa mellett, jogosult az ingatlan ingyenes
hasznalatara. A Tankerilleti Kozpont egytittmilkodik a telepalesi onkormanyzattal a
vagyonkezelesben levo ingatlanok ingyenes hasznalatat illetoen, az erintett koznevelesi
intezmeny vezetojenek elozetes velemenyere figyelemmel, a vonatkozo megallapodas
megkotesevel.
C) Az Onkormanyzat ingyenes ingatlan hasznalatra jogosult tovabba kiilonosen a gyermekek
vedelmeral és a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny (a tovabbiakban:
Gyvt.) 44/B. §-aban eloirt alternativ napkozbeni ellatas kereteben megszervezett nyari nappali
feliigyelet, és a Gyvt.21/C§-aban az etkeztetes kotelez6 feladatainak ellatasa erdekeben.

II.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Jelen megallapodas targya a Megallapodasban és Koltsegmegosztasi Megallapodasban vallalt
jogoknak és kotelezettsegeknek megfeleloen a Tankeriileti Kozpont vagyonkezelesebe
itadott, koznevelesi feladat ellatasahoz kotado ingatlanoknak és ingatlanreszeknek (a
tovabbiakban egyiitt Atadott Ingatlanok) az Onkormanyzat és intezmenyei altal a helyi
kozossegi és kulturalis elet feltetelei biztositisa erdekeben torteno ingyenes hasznalatanak
szabalyozasa.
III. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1.) Tankeriileti Kozpont vallalja, bogy a vagyonkezeleseben levo Atadott Ingatlanok
hasznalatat- a tanitasi idon kivul és a Tankerilleti Kozpont fenntartasaban és
milkodteteseben 160 koznevelesi intezmenyek Pedag6giai Programjaiban, szervezeti és
miikodesi szabalyzataiban, hazirendjeiben, valamint a Tankertileti Kozpont szervezeti és
miikodesi szabalyzataban meghatarozott feladatok ellatasanak zavarasa nelkiil 2

onkormanyzati, helyi kozossegi és kulturalis, valamint sport rendezvenyek lebonyolitasa,
valamint jelen megallapodas I.C. pontjaban meghatarozott feladatok ellatasa celjabol, a
jelen megallapodasban szabalyozott modon ingyenesen biztositja a tulajdonos
Onkormanyzat és intezmenyei szamara. Az Onkormanyzat hasznalati joga az ingatlan
rendeltetesszerii hasznalatahoz sztikseges vagyontargyak és berendezesi targyak ingyenes
hasznalatara is kiterjed. A megallapodas megkotesehez sziikseg van az erintett
koznevelesi intezmeny vezetOjenek eltizetes velemenyere.
Felek megallapodnak, hogy Onkormanyzat és intezmenyei az 1.) pontban meghatarozott
celbol hasznalt atadott ingatlanok ingyenes hasznalataval osszefiiggesben koltsegteritest
sem kotelesek a Tankeriileti Kozpont reszere fizetni.
2.) Az Onkormanyzat és intezmenyei a jelen Megallapodas hatalyba lepeset kovetoen az
Atadott Ingatlanok, az ingyenes hasznalatara vonatkozo konkret igenyet el5zetesen
negyedevente, minden negyedevet megelozo honap 10.-ig irasban koteles jelezni a
Tankeriileti Kozpontnak. Amennyiben az Onkormanyzat reszerol az igy megktildott
igenyen kiviil az Atadott Ingatlanok vonatkozasaban egyeb, rendkiviili ingyenes
hasznalatra vonatkozo igeny meriil fel az adott negyedevben, azt az ingyenes hasznalat
megkezdese elott egy hettel irdsban jelezni szukseges az intezmenyvezetovel torteno
egyeztetes celjabol.
3.) 2017. &ben a Tankeriileti K8zpont reszere ingyenes vagyonkezelesbe itadott
ingatlanok és ingatlanreszek a helyi kozossegi és kulturalis 610 felteteleinek
biztositisa celjabol tortend hasznalatra vonatkozo, jelen Megallapodis megkoteseig
ismert onkormanyzati hasznalatot az 1. szamti melleklet tartalmazza, amelyet a
Tankerfileti Kozpont jelen Megallapodis alairasaval elfogad.
4.) Onkormanyzat vallalja az Atadott Ingatlanok ingyenes hasznalata soran eszlelt, a
hasznalatot akadalyozo hibakat, javitasi, potlasi sziiksegleteket haladektalanul jelzi a
Tankeriileti Kozpont reszere.
5.) Felek kolcsonosen kinyilvanitjak azon szandekukat, hogy a fentiek erdekeben,
jogszabalyok keretei kozott egytittmiikodnek. Amennyiben jelen megallapodasban nem
szabalyozott, barmelyik fel reszeral felmeriilt igeny egyeztetest igenyel, ilgy azt
targyalasos itton intezik, egyersegiiket killon irdsbeli megallapodasban rogzitik.
IV. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE,
MODOSITASA
1.) Felek jelen megallapodast, Felek altali alairas napjatol kezdodoen a Tankerilleti
Kozpont vagyonkezeloi jog fennallasanak idotartamara kotik.
2.) A szerzodes megszUnik, amennyiben az Nkt. vagy más jogszabaly a Tankerilleti
Kozpont ingyenes vagyonkezeloi jogat megsziinteti.
3.) Jelen Megallapodast rendkivilli felmondassal a masik felhez intezett egyoldaln
nyilatkozattal barmelyik fel megsziintetheti, amennyiben a masik fel az ezen
szerzadesbal ere& kOtelezettseget lenyegesen megszegi, és azt irdsbeli felszOlitas
ellenere sem teljesiti, vagy ugyanazon lenyeges kotelezettsegszeges tobbszori
alkalommal fordul elo.
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4.) Jelen Megallapodast felek a kesobbi tapasztalatok alapjan kozos megegyezessel
barmikor modosithatjak, kiegeszithetik.
5.) Felek megallapodnak abban, hogy jelen Megallapodasban foglaltak vegrehajtasanak
tapasztalatait a 2016/2017. tan& vegeig ertekelik és szukseg eseten egyezteteseket
folytatnak jelen szerzodesben foglaltak modositasa erdekeben.
V. EGYEB RENDELKEZESEK
1.) A megallapodast Felek kozos megegyezessel irdsban jogosultak modositani vagy
kiegesziteni.
2.) Kapcsolattartok kijelolese: Felek a jelen megallapodasban foglalat jogokkal és
kotelezettsegekkel osszefiiggesben, hivatalos kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket
jelolik meg:
Tankeriileti Kozpont reszerol:
Nev, beosztas: Dr. Tolnai Marianna tankeriileti igazgato
Levelezesi cim: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
Email cim: marianna.tolnai@kk.gov.hu I
Telefon: 06/30/626-6438
Onkormanyzat reszerol:
Nev, beosztas: A Humanszolgaltatasi Iroda mindenkori vezetoje,
jelenleg Szilagyi Imre irodavezeto
Levelezesi cim: 1092 Budapest, Lenhossek u. 24-28.
Email cim: szilagyiimre@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/215-1077/ 328. mellek
A megallapodassal iisszefliggo minden ertesitest vagy más kozlest irdsban, magyar
nyelven kell megtenni, és - ellen:5 megallapodas hianyaban — azt szemelyes kezbesitessel,
tertivevenyes levelben, vagy kezbesitesi visszaigazolassal ellatott elektronikus level iitjan
lehet a cimzetthez tovabbitani.
3.) Jelen megallapodas valamely rendelkezesenek jogszabalyba iitkozese, ervenytelenne vagy
kikenyszerithetetlenne valasa nem erinti a szerzodes barmely egyeb rendelkezesenek
ervenyesseget, hatalyat.
4.) Felek a megallapodasban foglaltak teljesitese soran kotelesek kolcsonosen
egyiittmiikOdve, a johiszemiiseg és tisztesseg elvenek megfeleloen eljarni.
5.) Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbal adOdo, vagy azzal kapcsolatban
felmerillo vitakat, nezetktilonbsegeket elsosorban egyeztetesek és targyalasok litjan
rendezik.
6.) Felek egyetertenek, bogy jelen megallapodas elvalaszthatatlan mellekletet kepezi az 1.
szamii melleklet.
7.) A Megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvral szolo
2013. evi V. torveny rendelkezesei az iranyadoak.
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8.) Jelen Megallapodast Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megtargyalta, és azt
szamu hatarozataval jovahagyta.
9.) Felek rogzitik, hogy jelen Megallapodas annak Felek altali alairasanak nap.* lep
hatalyba. Amennyiben a Felek nem egyszerre irnak ala, ugy a hatalyba lepes napja a
kesobbi alairas napja.
10.) Jelen Megallapodas hat (6) egymassal szO szerint megegyezo eredeti peldanyban
keszillt, amelybol alairas utan 3 peldany Onkormanyzatot, 3 'Delany Tankertileti
Kozpontot illeti meg.
11.) A jelen Megallapodast a Felek annak elolvasasat és ertelmezeset kovetoen, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag, cegszernen alairtak.

Budapest, 2017. ....

Budapest, 2017 ....

Belso-Pesti Tankeriileti Kiizpont
kepviseli

Budapest Eiviros IX. keriilet Ferencvaros
Onkormanyzata
kepviseli

dr. Tolnai Marianna
tankeriileti kozpont igazgato

dr. Bficskai Janos
polgarmester

ellenjegyzem
Penzugyileg ellenjegyzem az onkormanyzat Penzugyileg
K8zpont reszeral 2017.
-an:
reszerol 2017.

Tankerilleti
-an:

Kurczne Horvath Edit
gazdasigi vezeto

Nyeste-Szabo Marianna
irodavezeto
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1. szanni melleklet
Intezmeny
megnevezese

1.

valamennyi kerideti
„
altalanos iskola

2.

Budapest IX
Kerideti Molnar
Ferenc ii ltalanos
Iskola

Ingatlan
igenybevetelenek celja
iskolaorvosi
rendelOhelyisegek
Mott'. és Eiitv. alapjan
onkormanyzat altal
kotelez6en biztositando
eii. alapellatas,
iskola-és ifjfisag
egeszsegiigyi ellatas
( gyermekfogaszat,
iskolaorvos és vedono)
uszoda
idOstigyi vizi torna
foglalkozasok
uszoda
idosiigyi vizi torna
foglalkozasok
uszoda
rehabilitacios gyogydszas
fogyatekkal elok reszere

3.

Budapest IX
Kerfikti,We5res
Sandor Altalanos
iskola es
Gimnazium

szamitastechnika
tanterem
idostigyi szamitogepkezeloi tanfolyamok
szamitastechnika
tanterem
idostigyi szamitogep- és
mobiltelefon tanacsadas
tornaterem
lakossagi szabadidosport
Nyitott tornaterem

Ferencvarosi Sport
Altalanos Iskola es
4.
Gimnazium

szamitastechnika
tanterem
idOstigyi szamitogepkezeloi tanfolyamok
szamitastechnika
tanterem

Iclotartama

eii. szakig. szery
altal jovahagyott
kiilonbozo rendelesi
idopontok, mely
intezmenyenkent
elter5 gyakorisagia és
idotartamii

minden penteken
16.00-17.00

minden penteken
16.00-17.00
minden penteken
14.00-17.00
minden szombaton
13.30-16.30

majus 31-ig
keddenkent
16.30-17.30 es
szerdankent
16.30-17.30
majus 31-ig
csiitortokonkent
15.30-16.30
Lobog6 u 1.
hetfo:
17.30-19.00
Toronyhaz u 21.
csiltortok:
17.30-19.00

majus 31-ig
szerdankent
13.00-15.00
majus 31-ig

Felelos/
kapcsolattarto

idostigyi szamitogep- és
mobiltelefon tanacsadas
tornaterem
FEGYIOK rendezvenyre

5.

Budapest IX
Keriileti Szent , Gyorgyi Albert
Altakinos Iskola es
Gimnazium

Ferenevcirosi Adam
Alio Zeneiskola
6.
Alapfokfi Maveszeti
Iskola

7.

Budapest IX
Keriileti Leovey
Klcira Gimnazium

szamitastechnikai
tanterem
idosagyi szamitogepkezeloi tanfolyamok
szamitastechnikai
tanterem
idosugyi szamitogep- és
mobiltelefon tanacsadas
tornaterem
Nyitott tornaterem
lakossagi szabadidosport

keddenkent
15.00-16.00
pontos idopont nem
ismert
max. 4 ora
szerdankent
13.30-14.30

majus 31-ig
hetfonkent
14.30-15.30
minden hetfon és
szerdan
19.00-20.00

diszterem
konferenciara, Oktatasi
és Ifjusagi Kerekasztal
illesre

pontos idopont nem
ismert
max. 4 ora

diszterem
konferenciara,
rendezvenyhez

(szocialis munka
napja, ovodai
szakmai nap)
max. 4 ora

diszterem
konferenciara,
FEGYIOK rendezvenyre

pontos idopontok
meg nem ismertek
max. 4 ora

tornacsarnok
lakossagi szabadidos es
diaksport
sportrendezvenyek

•
marcius 25.
szombat 8.00-15.00
ora Kozepiskolasok
Sportnapja
•
okt6ber 28.
szombat
8.00-15.00
ora
Kozepiskolasok
Sportnapja
•
november 18.
szombat
8.00-15.00
ora
Kozepiskolasok
Sportnapja
november 25.
•
szombat 8.00-15.00
ora

tornacsarnok
Nyitott tornaterem
lakossagi szabadidosport

8.

sztinidei
gyereketkeztetes

9.

nyari napkozis
tabor

tornacsarnok
_Eselynapeselyegyenlosegi
rendezveny
diszterem
eselyegyenlosegi
konferencia
Tankertileti Kozpont és
Onkormanyzat
egyeztetese szerint
Tankertileti Kozpont és
Onkormanyzat
egyeztetese szerint

IV. Ferencvarosi 3x3
Kozepiskolai
Kosarlabda Torna
•
december 9.
szombat
8.00-15.00
6ra
Kozepiskolasok
Sportnapja
minden kedden es
penteken
17.00-18.30
pontos idopont meg
nem ismert
max. 4 6ra
pontos idopont meg
nem ismert
max. 4 ora
pontos idotartam
meg nem ismert
pontos idotartam
meg nem ismert

