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MEGÁLLAPODÁS 

 
a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  

kötelezettségek átadás-átvételéről 

 

– 1. számú módosítás – 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, az alpolgármesterek közötti 

feladatmegosztásról és a kiadmányozásról szóló 2/2014 polgármesteri utasítás alapján 

aláírásra jogosult Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

törzsszáma: 724540 

adóigazgatási azonosító száma: 15724540-2-03 

bankszámlaszáma: 11732002-15337544 

statisztikai számjele: (KSH szám:) 15724540-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

 

Kecskeméti Tankerületi Központ 

székhelye: 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. 

képviseli: Zsámboki Anna igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15835200-2-03 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00336413-00000000 

ÁHT azonosítója: 361228 

KSH statisztikai számjele: 15835200-8412-312-03 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

Felek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2016-ban 

hatályos 99/H. § (1) bekezdésére tekintettel 2016. december 13. napján az Átadó által 

működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről megállapodást (a továbbiakban: 

megállapodás) kötöttek. 

 

A Hírös Sport Nonprofit Kft.-ből 2018. július 1. napjával kivált a Kecskeméti Junior Sport 

Nonprofit Közhasznú Kft., a jogutódlásra tekintettel az Átvevő részére átadásra – és Átvevő 

ingyenes vagyonkezelésébe – került ingatlanok egy része tekintetében a korábban a Hírös 
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Sport Nonprofit Kft. részére biztosított térítésmentes használati jog már a Kecskeméti Junior 

Sport Nonprofit Közhasznú Kft.-t illeti meg.   

 

A kecskeméti 12464/16 hrsz-ú ingatlannak a Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére biztosított ingyenes 

használati jog következtében átadásra nem került 465,79 m2 nagyságú ingatlanrészére 

vonatkozó ingyenes használati szerződés 2018. augusztus 15. napjával megszűnt, így az 

ingatlanrész az Nkt. rendelkezéseinek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11. § (7a) bekezdésének megfelelően Átvevő birtokába és egyúttal vagyonkezelésébe 

került.  

 

Az Átvevő fenntartásában működő Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke 

Általános Iskolája részéről az iskola testnevelés óráinak lebonyolítása céljából szükségessé 

vált a kecskeméti 2170 hrsz-ú ingatlan Átvevő részére át nem adott ingatlanrészében található 

óvodai tornaterem óvodával megosztott ingyenes létesítményhasználata.  

 

Fentiek alapján Felek az időközben szükségessé vált módosításokra tekintettel a megállapodást 

közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. A megállapodás IV. fejezetének A) pont a) alpont 2. pontja a következőre módosul: „A 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Ménteleki Általános Iskolájában a Magyar Posta Zrt. 8 m2 nagyságú 

ingatlanrészt bérel határozatlan időre. A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolájában a Duna-táv 

Kft. 4 m2 nagyságú ingatlanrészt bérel határozott időre vezetékes és vezeték 

nélküli távközlés szolgáltatása céljából, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság ingyenes használatában van az iskola földszintjén található 17.68 

m2 nagyságú ingatlanrész.” 

 

2. Felek a megállapodás IV. fejezetének A) pont b) alpont 1. pontját az alábbiakkal 

egészítik ki: „Átvevőt az ingatlanban található tornateremre vonatkozóan 

legfeljebb heti öt alkalommal – nevelési napokon –, a Ferenczy Ida Óvodával 

előzetesen egyeztetett napi 2 óra időtartamra ingyenes létesítményhasználat illeti 

meg a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános 

Iskolája testnevelés óráinak lebonyolítása céljából.” 

 

3. Felek rögzítik, hogy a megállapodás IV. fejezetének A) pont a) alpontja szerinti 

ingyenes vagyonkezelési szerződést – és annak érintett mellékleteit – a jelen 

megállapodás módosításnak megfelelően módosítani fogják. 

 

4. A megállapodás módosításra tekintettel a megállapodás 13. számú melléklete helyébe 

jelen megállapodás-módosítás 1. számú melléklete lép. 

 

5. A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

továbbra is érvényben maradnak. 

 

6. Az adatkezelés jogalapja Felek képviselői vonatkozásában az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi 
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rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A Felek tudomásul veszik, hogy Átadó a jelen 

okiratban rögzített adatokat az irattári tervre vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályok szerinti időtartamban, legalább azonban az okirat keltétől számított 8 

évig a 2000. évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése 

érdekében kezelni köteles. 

 

Jelen megállapodás módosítást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…./2018. (X. 18.) határozatával elfogadta. 

 

Felek a megállapodás módosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

Jelen megállapodás módosítás 2 (azaz kettő) számozott oldalból áll és 10 (azaz tíz) eredeti 

példányban készült, amelyből 5 példány Átadót, 5 példány az Átvevőt illeti meg. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanokat érintő használatok 

 

Kelt: Kecskemét, 2018. október „….”. 

 

………………………………………… 

Önkormányzat 

képviseli 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 

……………………………………….. 

Kecskeméti Tankerületi Központ 

képviseli 

Zsámboki Anna 

tankerületi központ igazgató 

  

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

Kelt: Kecskemét, 2018. október „….”. 

 

………………………………………. 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

Kelt: Kecskemét, 2018. október „….”. 

 

……………………………………….. 

 

 


