
 
       

Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 
Előterjesztés  

a Dunakeszi Tankerülettel megállapodások megkötésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. 
  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város 

Képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését – 
hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére – 
nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. Annak 

érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést közzéteszem, 

továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt egyeztetek. 
 
Jelen előterjesztés három megállapodás tervezet tartalmaz. 
1. Önkormányzatunk vagyonkezelési szerződést kötött a Dunakeszi Tankerülettel 2016. december 

12. napján az 2170 Aszód, Kossuth u. 72. szám és a 2170 Aszód, Csengey u. 30. szám alatt 

található ingatlanokra. Az ingatlanokat oktatási célokra veszi igénybe Tankerület.  
A Képviselő-testület a gazdasági program elfogadásakor döntött arról, hogy a Tabán térrel 

szemben  telepített d-típusú Street Workout parkot áthelyezi a Csengey Gusztáv Általános Iskola 

sportpályái mellé. Ez megtörtént, a használatára javaslunk megállapodást kötni a Tankerülettel. 
Az első megállapodás tervezet a Csengey Gusztáv Általános Iskolához elhelyezett  d-típusú Street 

Workout park üzemeltetéséhez kapcsolódik, de érinti az ott lévő egyéb sport pályákat is. 
 
2. A második megállapodás tervezet a PAMI ingyenes kamaraterem használatát érint.  Ezzel 

kapcsolatban a következőkre kell figyelemmel lennünk: a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §  (1) bekezdése 

értelmében a  települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. Továbbá a (4) bekezdés szerint minden települési önkormányzat kötelező feladata a 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében a) a művelődő közösségnek 
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rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét 

biztosítja, b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
Önkormányzatunk e jogszabályban meghatározott kötelező feladatait a 2170 Aszód, Kossuth u. 

72. szám alatt található Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

épületében tudja megvalósítani, mivel erre más alkalmas épülete nincs,  melyhez szükséges az ott 

található  kamaraterem rendszeres használata. Ezért a kamaratermet a korábbiaktól eltérően 

nagyobb időtartamban kívánjuk igénybe venni. A kamaraterem nem került átadásra a Tankerület 

részére, a fölött az önkormányzat jogosult rendelkezni. 
 
3. A harmadik megállapodás tervezet egy szerződés módosítás a gyermekétkeztetési közfeladat 

ellátásához kapcsolódó hatályos szerződésünk módosításra. Ebben a Csengey Gusztáv Általános 

Iskola ebédlőjének takarítását a Gyermekétkeztetési Intézmény feladatává tennénk.  Ezt az érintett 

intézmények vezetői – Csengey Gusztáv Általános Iskola, Gyermekétkeztetési Intézmény -  is 
elfogadták. 
Az étkezés igénybevételéhez kapcsolódó adatszolgáltatásra vonatkozóan nem javaslunk 

módosítást.  A jelenlegi megállapodásunk nem egyedi, más önkormányzatok, tankerületek 

megállapodásában is az szerepel, hogy minden intézmény a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó 

étkeztetési feladat-ellátáshoz szükséges adatszolgáltatást a saját tanulói és alkalmazottai 

vonatkozásában biztosítja.  
A tankerület biztosítja a megállapodásban rögzített feladatok végrehajtását minden 

intézményében.  
 
Fenti három megállapodás jóváhagyását kérem a Képviselő-testülettől. A tervezeteket megküldtük 

a Tankerület részére is, javaslataikat várjuk még. 
 

Határozati javaslat I.  
Aszód város Önkormányzat  
…/2020. (XII.   .) határozata 

a Dunakeszi Tankerülettel térítésmentes használatról szóló  
együttműködési megállapodás elfogadására 

 
Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a határozat melléklete szerint az 
Aszód  114/1 hrsz alatt felvett, természetben Aszód,  Csengey u. 30. sz. alatt található ingatlanon 
lévő kosárlabda pálya, kispályás labdarúgó pálya,  salakos futópálya, salakos tenisz pálya, 

valamint d-típusú Street Workout park használatára együttműködési megállapodást köt a 
Dunakeszi Tankerületi Központtal.  (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.) 
 
Határidő: 2020. december  31. 
Felelős: Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 
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Határozati javaslat II.  

Aszód város Önkormányzat  
…/2020. (XII.   .) határozata 

a Dunakeszi Tankerülettel térítésmentes használatról szóló megállapodás elfogadására 
 
Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a határozat melléklete szerint a 
PAMI feladatok ellátására az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális 

Gyűjteménye Aszód, Kossuth u. 72. szám alatti kamaratermére vonatkozóan a 2020/201-es  
tanévre  ingyenes használatra használatba adási szerződést köt a Dunakeszi Tankerületi 

Központtal  (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.) 
 
Határidő: 2020. december  31. 
Felelős: Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 
 

Határozati javaslat III.  
Aszód város Önkormányzat  
…/2020. (XII.   .) határozata 

a Dunakeszi Tankerülettel gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsoló 
kérdések szabályozásáról szóló  

szerződés módosítás elfogadására 
 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a határozat melléklete szerint a 
gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsoló kérdések szabályozásáról szóló szerződés 1.  
számú módosítását elfogadja a Dunakeszi Tankerületi Központtal  (2120 Dunakeszi, Állomás 

sétány 4.) 
 
Határidő: 2020. december  31. 
Felelős: Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 
 
 
Aszód, 2020. 12. 08. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 

Látta: 
 Dr. Ballagó Katalin  
 jegyző 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TÉRÍTÉSMENTES 

HASZNÁLATRÓL 
 
amely létrejött egyrészről 
Aszód Város Önkormányzata 
székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.  
képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármester  
törzsszáma: 730435 
adóigazgatási azonosító száma: 15730435-2-13 
bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00169993-00100004 
KSH statisztikai számjele: 15730435-8411-321-13 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Dunakeszi Tankerületi Központ 
székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 
képviseli: Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835066-2-13 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336640-00000000 
ÁHT azonosítója: 361606 
KSH statisztikai számjele: 15835066-8412-312-13 
mint átvevő (a továbbiakban: Tankerület) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. december 12. napján vagyonkezelési szerződés (a 

továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés) jött létre az Aszód belterület 114/1 hrsz. alatt 

felvett, természetben  2170 Aszód, Csengey u. 30. szám alatt található, kivett  általános  

iskola megnevezésű ingatlannak a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 

helyiségeire, amely Vagyonkezelési Szerződést a Felek 2018. december 13. napján a 

köznevelési feladatellátást szolgáló ingatlanok vonatkozásában a vagyonkezelői jog 

terjedelme tekintetében 11241/11835-öd rész tulajdoni illetőségre módosítottak. A fenti 

ingatlanon helyezkedik el egy kosárlabda pálya, kispályás labdarúgó pálya,  salakos 

futópálya, tenisz pálya, valamint d-típusú Street Workout park. 
 

2. Felek megállapítják, hogy a kosárlabda pálya, kispályás labdarúgó pálya,  salakos futópálya 

a köznevelési feladatok ellátását szolgálják, továbbá a salakos tenisz pálya, valamint a d-
típusú Street Workout park a város lakosságának szabadidős sport tevékenységének  is 

helyszíne. 
 

II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

3. Felek megállapítják, hogy a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a 
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értelmében  a Tankerületnek a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan 

használata tekintetében együttműködési kötelezettsége van az Önkormányzattal a helyi 

közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében. 
 

III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

4. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás alapján az Aszód  114/1 hrsz alatt felvett, 

természetben Aszód,  Csengey u. 30. sz. alatt található ingatlanon a Felek közös 

használatába került a Megállapodás 2. sz. mellékletét képező alaprajz szerint egy 

kosárlabda pálya, kispályás labdarúgó pálya,  salakos futópálya, salakos tenisz pálya, 

valamint d-típusú Street Workout park.  
 
5. Felek rögzítik, hogy a salakos tenisz pályát harmadik félként a Roki Boxer Teniszklub 

Egyesület 2170 Aszód, Falujárók útja 11/a. használja. 
 
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás 5. pontja alatti ingatlanon a d-típusú 

Street Workout pályát a Tankerület a tanítási napokon iskolakezdéstől ……… óráig 

használhatja saját céljaira.   
 
7. Az  Önkormányzat  feladata a d-típusú Street Workout park karbantartása, a használatból 

fakadó karbantartási költségek viselése. A Tankerület feladata a  kosárlabda pálya, 

kispályás labdarúgó pálya karbantartása, a használatból fakadó karbantartási költségek 

viselése.  A  salakos futó pálya karbantartását Felek közösen végzik. 
 

8. Felek rögzítik, hogy a közösen használt pályákat évente egy alkalommal az oktatási év 

végén  közösen felülvizsgálják, és egyeztetik a szükséges teendőket, ezek bekerülési 

költségeit, közösen ütemezik az esetleges karbantartási, felújítási munkák elvégzését. 

Tájékoztatják egymást a használat során bekövetkezett minden lényeges körülményről, 

egyeztetik a vagyontárgyak használatának rendjét. 
  
9. A Felek megállapodnak abban, hogy az  Önkormányzat  feladata a d-típusú Street Workout 

park,  a Tankerület feladata a salakos futó pálya,  kosárlabda pálya, kispályás labdarúgó 

pálya használatának rendjét szabályozni.  A pályák működtetésével  kapcsolatos 

szabályzatok betartása kötelező. Felek a fenti szabályzatokat  a másik fél rendelkezésére 

bocsátják.. 
  

10. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással 
együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak. 
Felek az üzemeltetési kérdésekben az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 
 
Tankerület  részéről:  
Önkormányzat részéről: Szászi Tamás osztályvezető 

11. Rendkívüli esemény (tűz, rongálás) bekövetkezése esetén a 11. pontban megjelölt 
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személyeket kell értesíteni. Az eseményt jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. 

12. Felek kijelentik, hogy a közöttük a pályák és vagyontárgyai üzemeltetése során felmerült 

vitás kérdések megoldása érdekében elsődlegesnek az egymás közötti tárgyalást tekintik. A 

tárgyalások sikertelensége esetén a Felek a jogvita rendezése érdekében a pertárgy értékétől 

függően a Pp. általános illetékességi szabályai szerinti bírósághoz fordulnak. 
 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a Ptk. irányadó. 
 

14. A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt hat eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
 

15. Jelen szerződést Aszód Város Önkormányzat  a …./2020. (…...) számú határozatával 

hagyta  jóvá.  

 

Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

………………………………………… 
Aszód Város Önkormányzata 

képviseli 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

……………………………………….. 
Dunakeszi Tankerületi Központ 

képviseli 
Szabóné Forgács Gabriella tankerületi 

központ igazgató 
 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

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

 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
gazdasági vezető 

 
 
Ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

 
………………………………………. 

jegyző/jogi képviselő 

 
Ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 
 

……………………………………….. 
ügyvéd 
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MEGÁLLAPODÁS TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATRÓL 
 
amely létrejött egyrészről 
Aszód Város Önkormányzata 
székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.  
képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármester  
törzsszáma: 730435 
adóigazgatási azonosító száma: 15730435-2-13 
bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00169993-00100004 
KSH statisztikai számjele: 15730435-8411-321-13 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Dunakeszi Tankerületi Központ 
székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 
képviseli: Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835066-2-13 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336640-00000000 
ÁHT azonosítója: 361606 
KSH statisztikai számjele: 15835066-8412-312-13 
mint átvevő (a továbbiakban: Tankerület) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

II. ELŐZMÉNYEK 
 
Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. december 12. napján vagyonkezelési szerződés (a 

továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés) jött létre az Aszód belterület 112 hrsz. alatt felvett, 
természetben  2170 Aszód, Kossuth u. 72. szám alatt található, kivett  2 lakóház udvar 

megnevezésű ingatlannak a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott helyiségeire, amely 

Vagyonkezelési Szerződést a Felek 2018. december 13. napján a köznevelési feladatellátást 

szolgáló ingatlanok vonatkozásában a vagyonkezelői jog terjedelme tekintetében 266/3048-ad rész 

tulajdoni illetőségre módosítottak. 
 
A Felek megállapítják, hogy  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §  (1) bekezdése értelmében a  települési 

önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Továbbá a (4) 

bekezdés szerint minden települési önkormányzat kötelező feladata a közművelődési 

alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében a) a művelődő közösségnek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, b) a 

művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
Az Önkormányzat e jogszabályban meghatározott feladatait  2170 Aszód, Kossuth u. 72. szám 

alatt található Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye épületében 

tudja megvalósítani, melyhez szükséges az ott található  kamaraterem rendszeres használata.  
A Felek megállapítják, hogy a nevezett kamaraterem a  Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 
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(a továbbiakban PAMI)  kötelező feladatellátásához is szükséges.  
 

II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

Jelen megállapodás célja: a PAMI által biztosítandó zeneórák, zenekari próba feladatok ellátási 

helyigényének biztosítása, illetve annak kiegészítése.  
 

III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 
 

Jelen megállapodás tárgya: Az Önkormányzat a PAMI feladatok ellátására az Aszód Város 

Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye ( továbbiakban: AIKI )  Aszód, Kossuth 

u. 72. szám alatti kamaratermét a 2020/201-es  tanévben ingyenesen a Tankerület rendelkezésre 

bocsájtja. 
1. A terem használatának időbeli rendjét az Önkormányzat és a Tankerület vezetője egyezteti, 

bevonva a PAMI és az AIKI vezetőit. Az egyeztetés alapján előálló használati rend jelen 

megállapodás 1. sz. melléklete szerint alakul. 
2. Az Önkormányzat jelen megállapodás tárgyául szolgáló kamaratermet költségtérítés és 

bérleti díjmentesen biztosítja a Tankerület útján a PAMI részére. 
3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a PAMI a kamarateremben helyezte el és tárolja 

a PAMI tulajdonát képező 1 db  zongorát. Más hangszer kamarateremben való állandó 

elhelyezéséről a felek nem állapodtak meg.  
4. A Tankerület részéről Szabóné Forgács Gabriella tankerület igazgató jóváhagyja a 

zeneórák, zenekari próba feladatok ellátás megszervezését az 2. pontban megnevezett, nem 

a Tankerület által működtetett  Intézményben. 
5. A jelen megállapodás céljának eléréséhez szükséges eszközöket a PAMI biztosítja. Az 

AIKI eszközeinek állagát az ingatlan használata közben a Tankerület illetve a nevében 

eljáró személyi állománya köteles megóvni, valamint köteles a rendeltetésszerű 

használatra, a használat utáni visszaszolgáltatásra. 
6. A Tankerület a PAMI útján a jelen megállapodás tárgyát képező kamaraterem takarításáról 

gondoskodik az 1. számú mellékletben meghatározott napokon a használat végeztével. 
7. Jelen megállapodás aláírásával a Tankerület igazgatója nyilatkozik, hogy a végrehajtáshoz 

szükséges személyi állomány illetve költségvetési fedezet rendelkezésére áll. 
8. Jelen megállapodás a 2020/2021-es tanévre szól, de azt a Felek közös megegyezéssel 

meghosszabbíthatják. 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a Ptk. irányadó. 
10. A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt hat eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
11. Jelen szerződést Aszód Város Önkormányzat  a …./2020. (…..) számú határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
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………………………………………… 
Aszód Város Önkormányzata 

képviseli 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   

polgármester 

……………………………………….. 
Dunakeszi Tankerületi Központ 

képviseli 
Szabóné Forgács Gabriella  

tankerületi központ igazgató 
 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

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

 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
gazdasági vezető 

 
 
Ellenjegyzem: 
 

Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

………………………………………. 
jegyző/jogi képviselő 

 
Ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

……………………………………….. 
ügyvéd 

 
 
 

 
 
………………………………… ………………………………… 
PAMI igazgató  AIKI igazgató 
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1. melléklet 
 
Kamaraterem használat Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye  
2170 Aszód, Kossuth u. 72.   
 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye kamaraterem használata:  
Csütörtök, szombat és vasárnap egész nap,  
szerda délelőtt 8-12 óráig. 
  
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola kamaraterem használata:  
…………….. 
…………….. 
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Megállapodás a KLIK/122/773-1/2017. iktatószámú vagyonkezelési  szerződés és a 

gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsoló 
kérdések szabályozásáról 

1.  számú módosítás  
 

amely létrejött egyrészről: Aszód Város Önkormányzata (székhely: 2170 Aszód, Szabadság 

tér 9., törzsszám: 730435, adószám: 15730435-2-13, KSH jel: 15730435-8411-321- 13, 
bankszámlaszám:12001008-00169993-00100004, képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)), valamint:  
Gyermekétkeztetési Intézmény (székhely: 2170 Aszód Csengey út 30. PIR: 651404, adószám: 

16797099-2-13, bankszámlaszám: 12001008- 01337902-00100000, képviseli: dr. Oláhné Bordi 

Edit intézményvezető, mint a feladat ellátásért felelős; a gyermekétkeztetést ellátó szolgáltató (a 

továbbiakban Gyermekétkeztetési Intézmény) másrészről:  
 
Dunakeszi Tankerületi Központ (székhely: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4., képviseli: 
Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató, a továbbiakban: Tankerület), valamint:  
Csengey Gusztáv Általános Iskola (székhely: 2170 Aszód, Csengey utca 30, Intézményi kód: 

PC 4401, képviseli: Skuczi Erika intézményvezető)a továbbiakban: Köznevelési Intézmény) 
(együttesen Együttműködő felek) között alulírott napon és helyen alábbi feltételekkel: 

I. ELŐZMÉNYEK 
 

Együttműködő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2017. május 20-án gyermekétkeztetési 

közfeladat ellátásához kapcsoló kérdések szabályozásáról szerződés (a továbbiakban: 

Gyermekétkeztetési  Szerződés) jött létre, hogy az Önkormányzat étkeztetési feladatai ellátásának 

és finanszírozásának biztosítása érdekében Együttműködő felek elősegítsék az ezzel kapcsolatos 

feladatok zavartalan végrehajtását. 
 

II.  A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
1.  Együttműködő felek az eredeti szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
Együttműködő felek a szerződés II.  része A megállapodás tárgya cím alatti  7. pontban rögzítik, 

hogy a Gyermekétkeztetési Intézmény a 7.1 számú - Csengey Gusztáv Általános Iskola Ebédlő -,  
a Tankerület a  7.2 számú - Szivárvány Tagóvoda Ebédlő -  mellékletben megjelölt területrészen a 

tisztán tartási és takarítási feladatok ellátását a tanév tanítási napjain naponta látja el. A feladatok 

ellátására az étkeztetés időpontjait követően egy óra áll rendelkezésre. A tanév tanítási napjain 

kívüli időszakban a Tankerület a 7.2 számú mellékletben megjelölt területrészen a tisztán tartási és 

takarítási feladatok ellátására nem kötelezett. 
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2. A szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait Együttműködő felek változatlan formában 

és tartalommal hatályban lévőnek tekintik. A szerződés jelen szerződésmódosítással együtt 

érvényes. 

3. Jelen megállapodás aláírására a polgármestert Aszód Város Önkormányzat ----/2020. (XII…..) 

számú határozata hatalmazta fel. 

4. Együttműködő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, 

értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

5. Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban készült, melyből 2 

példány az Önkormányzatot, 2 példány a Tankerületet illeti meg. 

Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

………………………………………… 
Aszód Város Önkormányzata 

képviseli 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   

polgármester 

……………………………………….. 
Dunakeszi Tankerületi Központ 

képviseli 
Szabóné Forgács Gabriella  

tankerületi központ igazgató 
 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

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

 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
gazdasági vezető 

 
 
Ellenjegyzem: 
 

Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

………………………………………. 
jegyző/jogi képviselő 

 
Ellenjegyzem: 
 
Kelt: …………….., 2020. december „….”. 
 

……………………………………….. 
ügyvéd 

 
 

 
………………………………… ………………………………… 
Csengey Gusztáv Általános Iskola Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézmény 
intézményvezető  intézményvezető 



Aszód, Aszód Művelődés Háza 
A 2170 Aszód, Kossuth u. 72. szám alatti ingatlan helyiséglistája 
Hrsz: 112 

Összesítő 

Épület 
szint 

Dunakeszi Tankerületi Központ Aszód Város Önkormányzata Közös terület Épület összesen 

Terem 
és 
Iroda 
terüle
t (m2) 

Kiszolgál
ó terület 
(raktár, 
ablaktala
n 
helyiség) 
(m2) 

Közös 
terül
et 
(m2) 

Összese
n (m2) 

Terem 
és 
Iroda 
terület 
(m2) 

Kiszolgá
ló 
terület 
(raktár, 
ablaktal
an 
helyiség
) (m2) 

Közös 
terület 
(m2) 

Összese
n (m2) 

Tere
m és 
Iroda 
terül
et 
(m2) 

Kiszolgál
ó terület 
(raktár, 
ablaktala
n 
helyiség) 
(m2) 

Közös 
terül
et 
(m2) 

Összese
n (m2) 

Tere
m és 
Iroda 
terüle
t 
(m2) 

Kiszolgál
ó terület 
(raktár, 
ablaktala
n 
helyiség) 
(m2) 

Közös 
terül
et 
(m2) 

Összes
en 
(m2) 

Földszint 0,00 0,00 0,00 0,00 249,10 134,91 0,00 384,01 0,00 0,00 0,00 0,00 249,1
0 

134,91 0,00 384,01 

Emelet 163,76 43,14 0,00 206,90 93,35 0,00 0,00 93,35 0,00 58,97 0,00 58,97 257,1
1 

102,11 0,00 359,22 

Udvari 
épület 

0,00 0,00 0,00 0,00 63,79 76,11 0,00 139,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63,79 76,11 0,00 139,90 

épület 
összesen 

163,7
6 

43,14 0,00 206,90 406,24 211,02 0,00 617,26 0,00 58,97 0,00 58,97 570,0
0 

313,13 0,00 883,13 

terület 
arány, 
összes 
terület (%) 

28,73
% 

16,97%  - 25,10% 71,27
% 

83,03%  -  74,90%                 

Telek 
területe: 

 3048 
m2 

               

 
Vagyonkezelői jog erre van bejegyezve: 265,87 m2 

Kamaraterem 

 


