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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

(tervezet) 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről 

Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:    4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.  

képviseli:     Tóth József polgármester 

törzsszáma:    728593 

adóigazgatási azonosító száma: 15728599-2-09 

bankszámlaszáma:   61200216-11052733 

statisztikai számjele:   15728599-321-09 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről 

a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében és képviseletében eljáró 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

székhelye:     1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

képviseli:     Kucsák László elnök 

adószáma:     15830731-2-42 

statisztikai számjele:    15830731-8412-312-01 

mint Ellenjegyző, 

 

és 

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

székhelye:     4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. 

képviseli:    Papp Gábor kancellár 

adóigazgatási azonosító száma:  15831842-2-09 

ÁHT azonosítója:   354439  

statisztikai számjele:    15831842-8532-312-09 

mint Átvevő (a továbbiakban: Centrum)  

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

 

Előzmények 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. március 21. napján vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: 

vagyonkezelési szerződés) jött létre az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Centrum feladatellátását szolgáló 

vagyon vagyonkezelésbe adása tárgyában. 

 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (4) bekezdése alapján a szakképzési centrum 

feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a 
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szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelési jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a 

szakképzési centrum részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

 

3. Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelési szerződés alapján a polgári 620 hrsz-ú, természetben a 4090 Polgár, 

Barankovics tér 2. szám alatti ingatlan 77/299-ed tulajdoni hányada (5980 m2-ből 1540 m2) a Centrum 

vagyonkezelésébe került, amely ingatlanra a Centrum feladatellátásához a továbbiakban nincs szükség.  

Felek rögzítik, hogy a Centrum vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba …… határozatszámon 

bejegyezték. 

 

4. A vagyonkezelési szerződés 27. pontja értelmében: „A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési 

feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.” 

 

A szerződés módosítása 

 

5. Az előzményekre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a közöttük létrejött vagyonkezelési szerződés 

1.b) pontjában megjelölt  

- polgári 620 hrsz-ú, természetben a 4090 Polgár, Barankovics tér 2. szám alatti ingatlan 77/299-ed 

tulajdoni hányadára (5980 m2-ből 1540 m2)  

a vagyonkezelői jogot, a vagyonkezelési szerződés hatályát megszüntetik. 

 

6. A vagyonkezelői jog megszűnésére a vagyonkezelői szerződés 27-32. pontja az irányadó. 

 

7. A vagyonkezelési szerződés 1. a) és c) pontjában körülírt ingatlanok tekintetében a vagyonkezelési 

szerződés változatlan formában hatályában marad. 

 

8. Jelen szerződésmódosítás aláírásával az Önkormányzat és a Centrum feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulást ad, hogy a 4. pontban körülírt ingatlan 77/299-ed tulajdoni hányadára a Centrum …… 

határozatszámon bejegyzett vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásból töröljék, és ennek megfelelően 

Felek kérik az illetékes ingatlanügyi hatóságot, hogy a vagyonkezelői jogot törölni szíveskedjen (Törlési 

engedély). 

 

9. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törlésről a Centrum köteles 

gondoskodni, és annak minden költségét a Centrum köteles viselni. 

 

Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a 

Centrumot, 2 példány az Ellenjegyzőt és 2 példány az Önkormányzatot illeti meg.  

Felek jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el.  
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Felek rögzítik, hogy egybehangzó akaratuk szerint a vagyonkezelői szerződést egyebekben változatlan 

tartalommal tartják fenn. 

 

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2019 

                                                                                         ………..…………………. 

        Kucsák László 

      elnök 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal                                                                                                                                                       

   Ellenjegyző 

 

 ……………………………………….. 

                     Tölcsér Beáta  

          gazdasági elnökhelyettes 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

              pénzügyi ellenjegyző 

 

Budapest, 2019. ____________ 

………………………………………… 

   dr. Wildner Domonkos Zoltán 

                  főosztályvezető 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

                 jogi ellenjegyző 

 

Budapest, 2019. _____________ 

       

Polgár, 2019.                                                                               Berettyóújfalu, 2019.  

 

……………………………………….                    ………………………………… 

      Polgár Város Önkormányzata         Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

                    Tóth József                        Papp Gábor  

                  polgármester                   kancellár  

 

                          …………………………………… 

                        Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

                       Pelyhéné Bartha Irén 

                               főigazgató 

             

pénzügyileg ellenjegyzem:         pénzügyileg ellenjegyzem: 

……………………………………..      ……………………………………… 

Polgár Város Önkormányzata                Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

Csépányiné Bartók Margit                           Hagymásiné Szőke Katalin 

      pénzügyi irodavezető                                   gazdasági vezető 

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:________                  Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:__________ 

 

jogilag ellenjegyzem:               jogilag ellenjegyzem: 

……………………………………..             ………………………………….. 

    Polgár Város Önkormányzata                      Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

         dr. Váliné Antal Mária               Nagyné dr. Jónás Anita 

                     főjegyző                                                                          jogász 

Jogi ellenjegyzés dátuma: ________           Jogi ellenjegyzés dátuma:__________ 


