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

 

         
Az előkészítésben közreműködött: 
dr. Lukács Adrienn jegyző 

Előterjesztés 

a Dunakeszi Tankerülti Központtal kötendő megállapodások elfogadására  

 
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 veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította további 15 nappal.  

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 februári 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.  

A Dunakeszi Tankerületi Központ képviselői több alkalommal tárgyalást folytattam a 
megállapodásokkal érintett témákban.  

Elsőként a gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsolódó kérdések szabályozásáról 
szóló 2017. május 20-án kelt megállapodás módosításáról folytatunk tárgyalásokat az Aszód 
Város Gyermekétkeztetési Intézménye és a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
intézményvezetőinek bevonásával. A megbeszélésen az eddigi mindennapos gyakorlattal 
összefüggő, tisztázatlan kérdések kerültek megvitatásra, melyek a megállapodásban írásban is 
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rögzítésre kerültek. A megállapodás 1. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza.  

Második alkalommal a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: PAMI) és az 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye (továbbiakban: AIKI) 
2170 Aszód Kossuth lakos utca 72. szám alatti épülete Kamaratermének és Dontermének  
használata volt a téma. A Kamarateremmel kapcsolatban a tárgyalás alapját képezte a 2016. 
december 12. napján megkötött vagyonkezelési szerződés. A szerződés alapján a Kamaraterem 
az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében van, ugyanakkor a helyiségre a 
Tankerületi Központ határozatlan ideig szóló használati joggal rendelkezik. A térítésmentes 
használatról szóló megállapodástervezet az előterjesztés 2. számú mellékletében található. Jelen 
megállapodás célja, hogy az AIKI és a PAMI által közös használtban lévő Kamarateremre 
vonatkozó használati szabályok konkrétan írásban rögzítésre kerüljenek, így rendelkezik a 
terem használati rendjéről, a takarításról, a terem dekorációjáról.  

A harmadik megállapodástervezet ugyanúgy az AIKI és a PAMI által közösen használt 
Dobterem elnevezésű helyiség jogi helyzetét foglalja írásban. A terem használatáról korábban 
írásbeli megállapodás nem köttetett. A Donterem használatával kapcsolatban – a helyiség 
hasznosítási lehetőségeire való tekintettel – a tanév végéig, eltérő megállapodás hiányában az 
év végéig születne megállapodás a térítésmentes használatról. A megállapodás tervezet szintén 
a Dobterem használatára vonatkozó szabályokat rögzíti.  

Az érintett intézmények vezetői  minden tárgyaláson jelen voltak, így véleményükkel és a 
mindennapos tapasztalatok feltárásával aktívan részt vettek a megállapodástervezet 
kidolgozásában. A megállapodástervezeteket a Dunakeszi tankerületi Központ állította össze, 
melyek elfogadását támogatom.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.  

Aszód Város Polgármesterének 

/2021. (II. 24.) határozata 

a gyermekétkeztetési közfeladat ellátáshoz kapcsolódó kérdések szabályozásáról szóló 
megállapodás módosításáról 

1. Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
szövegszerűen elfogadja és aláírja Aszód Város Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerületi 
Központ és Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézménye közötti a gyermekétkeztetési 
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó kérdések szabályozásáról szóló megállapodás 1. számú 
módosítását.  
 

Határidő: a szerződés aláírására 8 munkanap 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  



3 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

Aszód Város Polgármesterének 

/2021. (II. 24.) határozata 

az Aszód, Kossuth Lajos utca 72. szám alatt található Kamaraterem térítésmentes 
használatáról szóló megállapodás elfogadásáról  

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján szövegszerűen 
elfogadja és aláírja Aszód Város Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerületi Központ és Aszód 
Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye közötti belterület 112. hrsz, 
természetben az Aszód, Kossuth Lajos utca 72. szám alatt található Kamaraterem 
térítésmentes használatáról szóló megállapodást.  
 
 

Határidő: a szerződés aláírására 8 munkanap 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  

HATÁROZATI JAVASLAT III.  

Aszód Város Polgármesterének 

/2021. (II. 24.) határozata 

az Aszód, Kossuth Lajos utca 72. szám alatt található Kamaraterem térítésmentes 
használatáról szóló megállapodás elfogadásáról  

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján szövegszerűen 
elfogadja és aláírja Aszód Város Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerületi Központ és Aszód 
Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye közötti belterület 112. hrsz, 
természetben az Aszód, Kossuth Lajos utca 72. szám alatt található Dobterem térítésmentes 
használatáról szóló megállapodást.  
 
 

Határidő: a szerződés aláírására 8 munkanap 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  

Aszód, 2021. február 12. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 

Látta:  

Dr. Lukács Adrienn  

        jegyző 
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Az előterjesztés 1. számú melléklete   

 
KLIK/122/773-1/2017. iktatószámú vagyonkezelési szerződés és a gyermekétkeztetési 
közfeladat ellátásához kapcsolódó kérdések szabályozásáról szóló megállapodás 

1. számú módosítása 
 

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:  
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye (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, adószám: 15835066-2-13, a továbbiakban: 
Tankerület), valamint:  
Csengey Gusztáv Általános Iskola (székhely: 2170 Aszód, Csengey utca 30., intézményi 
egység 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 szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Gyermekétkeztetési Szerződés) jött létre, annak érdekében, 
hogy az Önkormányzat étkeztetési feladatai ellátásának és finanszírozásának biztosítása 
érdekében Együttműködő Felek elősegítsék az ezzel kapcsolatos feladatok zavartalan 
végrehajtását. 

 
II.  A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS TARTALMA 

 
Együttműködő Felek az eredeti megállapodást közös megegyezéssel, 2021. február 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A megállapodás „II. A megállapodás tárgya” című fejezetének 6.) és 7.) pontjában 
foglalt rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
 

„6.) Együttműködő Felek rögzítik, hogy a közétkeztetési feladatok ellátását biztosító helyiségek 
(beleértve a konyhát és kiszolgáló helyiségeit valamint az ebédlőt) tisztán tartásáról és 
takarításáról a Gyermekétkeztetési Intézmény köteles gondoskodni, kivéve azon 
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helyiségeket, ahol az Intézmény gyerekei tartózkodhatnak (WC és mosdó helyiségek, 
előtér, folyosó). 
Együttműködő Felek a – megállapodás elválaszthatatlan részét képező – mellékleteket 
kölcsönösen elfogadják. 
A mellékleteken a Tankerület által tisztán tartási és takarítási feladatok ellátását biztosító 
területrész látható. 
7.1. számú melléklet: Csengey Gusztáv Általános Iskola 
7.2. számú melléklet: Szivárvány Tagóvoda” 
 

 „7.) Együttműködő Felek 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.” 
 
 

2. A megállapodás „III. A közétkeztetési feladatellátással kapcsolatos rendelkezések” 
című fejezetének 3.), 4.) és 7.) pontjában foglalt rendelkezései az alábbiak szerint 
módosulnak: 

 
 
„3.) A Gyermekétkeztetési Intézmény az étkeztetési feladat-ellátáshoz szükséges adatgyűjtést 

a tanulók vonatkozásában saját hatáskörben szervezi. Mind az étkezés megrendelése, 
mind annak lemondása kizárólag a Gyermekétkeztetési Intézményben történhet, a 
Köznevelési Intézmény e tekintetben nem fogad szülői bejelentéseket.”  

 
 
„4.)  A Köznevelési Intézmény köteles a napi étkezés lebonyolításához szükséges 

létszámadatokat (hiányzók osztályonkénti névsora) a 7.3 számú melléklet szerint a 
Gyermekétkeztetési Intézmény részére naponta egy alkalommal, minden tárgynapon 
reggel 9 óráig elektronikus úton elküldeni. Együttműködő Felek tudomásul veszik, hogy 
a megadott adatok a tárgynap első tanítási óráján való jelenlét alapján állnak. A napi 
hiányzókat tartalmazó, kinyomtatott, az intézményvezető aláírásával ellátott adatlapok 
eredeti példányait a tárgyhónap utolsó munkanapjáig a Köznevelési intézmény átadja a 
Gyermekétkeztetési Intézménynek. 

 
 
  A következő hónapra szóló tanítási (étkeztetési) napok számát a Köznevelési Intézmény 

a tárgyhónapot megelőző hónap 10. napján 16 óráig köteles a Gyermekétkeztetési 
Intézménynek írásban a 7.4. számú melléklet szerint átadni. 
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  A Köznevelési Intézmény a nagy számú tanulót (min. egy osztályt) érintő vis maior 
helyzet esetén az étkezés lemondását a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 24 órával az étkezés lemondásával érintett nap előtt jelzi a Gyermekétkeztetési 
Intézmény 
felé.”
  

 
„7.)  A Köznevelési Intézmény biztosítja annak lehetőségét, hogy a beiratkozáskor az 

Önkormányzat (Gyermekétkeztetési Intézmény) akár írásban, akár szóban a tanulókat 
tájékoztassa a gyermekétkeztetés szabályairól.  

  A Köznevelési Intézmény együttműködésével segíti, hogy a Gyermekétkeztetési 
Intézmény tájékoztatása a szülőkhöz, gondviselőkhöz a tanulói tájékoztatás keretein belül 
eljusson.” 

 
3. A megállapodás „IV. A közétkeztetéssel kapcsolatos költségek viselésére 

vonatkozó rendelkezések” című fejezetének 2.) pontjában foglalt rendelkezése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

„2.)  Az Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a közműdíjak megállapítása tételes 
elszámolás alapján történik. A Tankerület a fő- és almérők egyidejű leolvasása, valamint 
a számlák másolatának biztosítása mellett a víz-, villamosenergia-, és gázszolgáltatás 
díját kiszámlázza közvetlenül a Gyermekétkeztetési Intézmény részére. A Köznevelési 
Intézmény havonta, előre egyeztetett időpontban biztosítja a mérőórák leolvasásának 
lehetőségét a tanítás nélküli időszakokban is.” 

 
4. A megállapodás 7.1. és 7.3 sz. mellékletei helyébe a jelen módosításhoz csatolt 7.1. 

és 7.3. sz. mellékletek lépnek. 
 

5. Hatályát veszti a megállapodás 7.5. sz. melléklete. 
 

Az eredeti megállapodás fenti módosításokkal nem érintett pontjait Együttműködő Felek 
változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik. Az eredeti megállapodás jelen 
módosítással együtt érvényes. 
 
Együttműködő Felek aláírásra jogosult képviselői jelen megállapodás-módosítást elolvasták, 
értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
Jelen 3 számozott oldalból álló megállapodás egymással mindenben megegyező 4 eredeti 
példányban készült, melyből 1 példány az Önkormányzatot, 1 példány a Közétkeztetési 
Intézményt, 1 példány a Tankerületet, 1 példány a Köznevelési Intézményt illeti meg. 
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Mellékletek: 
 

7.1. számú melléklet: Csengey Gusztáv Általános Iskola 
7.3. számú melléklet: Napi létszámadatok (hiányzók száma) formanyomtatvány 

 
Kelt:      Dátum:  
 
 
 

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

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   
polgármester 

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

Szabóné Forgács Gabriella  
tankerületi igazgató 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Dátum:……………………… 
 
 

…………………………………………… 
 

pénzügyi ellenjegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Dátum:………………………. 
 
 
…………………………………………… 

Tóthné Pataki Csilla 
gazdasági vezető 

 
Jogi ellenjegyzés: 
Dátum:………………………. 

 
 

………………………………………. 
jegyző 

 
 
 
 

………………………………………. 
Aszód Város Önkormányzat 

Gyermekétkeztetési Intézménye 
dr. Oláhné Bordi Edit 

  intézményvezető 

Jogi ellenjegyzés: 
Dátum………………………… 
 
 

……………………………………….. 
jogi ellenjegyző 

 
 
 
 

……………………………………….. 
Csengey Gusztáv Általános Iskola 

Skuczi Erika 
intézményvezető 
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Az előterjesztés 2. számú melléklete   

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),  
 
másrészről 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 
székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
képviseli: Hajdú Zsófia Csenge  
törzsszáma: 651372 
adóigazgatási azonosító száma: 16797068-2-13 
KSH statisztikai számjele: 16797068-9101-322-13 
mint AIKI (a továbbiakban: AIKI), valamint  
 
harmadrészről  
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 

a megállapodással érintett, köznevelési intézményként működő jogi személyiségű 
szervezeti 

egysége: 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola PC 4501 
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
intézményvezető: Dr. Magyari Zita Ida (a továbbiakban: PAMI) 

mint Átvevő (a továbbiakban: Tankerületi Központ) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

I. 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 
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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 Vagyonkezelési Szerződés II./4. pontja alapján a 2170 Aszód, Kossuth u. 72. szám alatti 
ingatlanban lévő Kamaraterem az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében van, 
ugyanakkor a helyiség vonatkozásában a Tankerületi Központ határozatlan ideig szóló 
használati joggal rendelkezik. Az osztott használatból adódó feladatokat és jogokat a Felek 
jelen megállapodásban rendezik. 

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 a 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  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 köznevelési feladatainak ellátásához az 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye (továbbiakban: AIKI) 
Aszód, Kossuth u. 72. szám alatti Kamaratermét (93,35 m2) a 2020/2021-es tanévben 
ingyenesen a Tankerületi Központ rendelkezésére bocsájtja. 

1. A terem használatának időbeli rendjét az Önkormányzat és a Tankerületi Központ 
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 a jelen megállapodás tárgyául szolgáló Kamaratermet költségtérítés 
és egyéb díjmentesen biztosítja a Tankerületi Központ útján a PAMI részére. 

3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a PAMI a Kamarateremben helyezte el és 
tárolja a Tankerületi Központ tulajdonát képező és a PAMI használatában álló 1 db 
zongorát. Más hangszer Kamarateremben való állandó elhelyezéséről a Felek nem 
állapodtak meg.  
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4. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a Kamaraterem dekorációjáról 
rendelkezzen. E rendelkezés alól kivételt képeznek a PAMI által szervezett 
képzőművészeti kiállítások, melyekre a PAMI és az AIKI intézményvezetői által előre 
egyeztetett időpontban, időtartamban kerülhet sor.  

5. A Tankerületi Központ részéről Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató 
jóváhagyja a zeneórák, zenekari próba feladatok ellátás megszervezését az 2. pontban 
megnevezett, nem a Tankerület által működtetett ingatlanban. 

6. A jelen megállapodás céljának eléréséhez, azaz a köznevelési feladatok ellátása körében 
a művészeti oktatás megszervezéséhez szükséges eszközöket a Tankerületi Központ 
biztosítja. Az AIKI eszközeinek állagát az ingatlan használata közben a Tankerületi 
Központ, a PAMI illetve a nevében eljáró személyi állománya köteles megóvni, 
valamint köteles a rendeltetésszerű használatra, a használat utáni visszaszolgáltatásra. 

7. A Tankerületi Központ a PAMI útján a jelen megállapodás tárgyát képező Kamaraterem 
takarításáról az 1. számú mellékletben meghatározott napokon a használatot követően 
köteles gondoskodni. Felek a közös használatú helyiségek takarításának rendjét az 1. sz. 
mellékletben határozzák meg.  

8. Felek rögzítik, hogy mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok járványügyi 
intézkedések alkalmazását írják elő, a Kamaraterem többlettakarítása, fertőtlenítése, 
valamint az egyéb, személyhez fűződő járványügyi intézkedések (1,5 m távolság 
tartása, kézfertőtlenítő, szájmaszk használata stb.) betartása és betartatása a PAMI 
érdekkörében a Kamarateremben tartózkodó személyek tekintetében, a használati 
jogviszony időtartama alatt a tényleges használattal érintett időintervallumokban, a 
Tankerületi Központ és a PAMI kötelezettségi és felelősségi körébe tartozik. 

9. Jelen megállapodás a 2020/2021-es tanévre szól, de azt a Felek újabb módosítás vagy 
eltérő megállapodás létrejöttéig folyamatosnak tekintik. Felek rögzítik, hogy a jelen 
megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelő teljesítés jelen megállapodás 
aláírásakor már megkezdődött, és hogy a közöttük 2018. december 14-én a tárgyban 
létrejött megállapodást jelen megállapodás megkötéséig ráutaló magatartással 
folyamatosnak tekintették. 

10. Felek nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 
bek. 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. 

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a 
teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Ptk. irányadó. 

 

Jelen három oldalból és egy mellékletből álló megállapodást a Felek áttanulmányozás és 
értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt négy 
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1-1 példány illet minden aláíró Felet. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: A Kamaraterem használati rendje és a közös használatú helyiségek 
takarításának rendje 

 

Kelt:      Dátum:  
 
 

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

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   
polgármester 

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

Szabóné Forgács Gabriella  
tankerületi igazgató 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Dátum:  
 

…………………………………………… 
pénzügyi ellenjegyző 

 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Dátum:  
 
 
…………………………………………… 

Tóthné Pataki Csilla 
gazdasági vezető 

 
Jogi ellenjegyzés: 
Dátum: 
 

………………………………………. 
jegyző 

 
 

……………………………………….. 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza 

és Muzeális Gyűjteménye 
Hajdú Zsófia Csenge 

intézményvezető 

Jogi ellenjegyzés: 
Dátum: 
 

……………………………………….. 
jogi ellenjegyző 

 
 

……………………………………….. 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 

Dr. Magyari Zita Ida 
intézményvezető 
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1. sz. melléklet 

 

A Kamaraterem használati rendje 

 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye  

2170 Aszód, Kossuth u. 72.   

 

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola általi Kamaraterem használat:  

 hétfő, szerda, péntek 14.00-19.00 

 kedd 14.00-19.30 

 

A fennmaradó időben az AIKI jogosult a Kamaraterem használatára.  

 

A járványügyi veszélyhelyzet okozta rendezvénykorlátozások fennálltáig a PAMI csütörtöki 
napokon is használhatja a Kamaratermet, mindaddig, amíg Aszód Város Könyvtára, 
Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye működését tevékenységével nem akadályozza.  

 

A közös használatú helyiségek takarításának rendje 

A PAMI és az AIKI által közösen használt Kamaraterem és a hozzá tartozó közösségi terek 
(vizesblokk és lépcsőház) takarítását a jelen mellékletben rögzített napokon, illetve a két 
intézményvezető között egyedi egyeztetést követő teremhasználatok alkalmával, minden 
esetben a terem tényleges használója köteles elvégezni.  
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Az előterjesztés 3. számú melléklete   

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),  
 
másrészről 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 
székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
képviseli: Hajdú Zsófia Csenge  
törzsszáma: 651372 
adóigazgatási azonosító száma: 16797068-2-13 
KSH statisztikai számjele: 16797068-9101-322-13 
mint AIKI (a továbbiakban: AIKI), valamint  
 
harmadrészről  
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 

a megállapodással érintett, köznevelési intézményként működő jogi személyiségű 
szervezeti 

egysége: 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola PC 4501 
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
intézményvezető: Dr. Magyari Zita Ida (a továbbiakban: PAMI) 

mint Átvevő (a továbbiakban: Tankerületi Központ) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
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II. ELŐZMÉNYEK 
 
A 2170 Aszód, Kossuth u. 72. szám alatti ingatlanban lévő Dobterem az Önkormányzat 
tulajdonában és vagyonkezelésében van, ugyanakkor a Felek megállapítják, hogy a nevezett 
Dobterem a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola kötelező feladatellátásához is szükséges.  
 

II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

Jelen megállapodás célja: a PAMI által biztosítandó zeneórák (ütő és gitár) ellátási 
helyigényének biztosítása, illetve annak kiegészítése, a köznevelési közfeladat ellátásának 
maradéktalan teljesülése érdekében.  

 
 

III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 
 

Jelen megállapodás tárgya: Az Önkormányzat a PAMI köznevelési feladatainak ellátásához az 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye (továbbiakban: AIKI) 
Aszód, Kossuth u. 72. szám alatti Dobtermét (18,70 m2) a 2020/2021-es tanévben ingyenesen 
a Tankerületi Központ rendelkezésére bocsájtja. 

12. A terem használatának időbeli rendjét az Önkormányzat és a Tankerületi Központ 
vezetője egyezteti, bevonva a PAMI és az AIKI vezetőit. Az egyeztetés alapján előálló 
használati rend jelen megállapodás 1. sz. melléklete szerint alakul. 

13. Az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyául szolgáló Dobtermet költségtérítés és 
egyéb díjmentesen biztosítja a Tankerületi Központ útján a PAMI részére. 

14. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a PAMI a Dobteremben ütőhangszereket 
tárol.  

15. A Tankerületi Központ részéről Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató 
jóváhagyja a zeneórák, zenekari próba feladatok ellátás megszervezését az 2. pontban 
megnevezett, nem a Tankerület által működtetett ingatlanban. 

16. A jelen megállapodás céljának eléréséhez, azaz a köznevelési feladatok ellátása körében 
a művészeti oktatás megszervezéséhez szükséges eszközöket a Tankerületi Központ 
biztosítja. Az AIKI eszközeinek állagát az ingatlan használata közben a Tankerületi 
Központ, a PAMI illetve a nevében eljáró személyi állománya köteles megóvni, 
valamint köteles a rendeltetésszerű használatra, a használat utáni visszaszolgáltatásra. 

17. A Tankerületi Központ a PAMI útján a jelen megállapodás tárgyát képező Dobterem 
takarításáról az 1. számú mellékletben meghatározott napokon a használatot követően 
köteles gondoskodni.  

18. Felek rögzítik, hogy mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok járványügyi 
intézkedések alkalmazását írják elő, a Dobterem többlettakarítása, fertőtlenítése, 
valamint az egyéb, személyhez fűződő járványügyi intézkedések (1,5 m távolság 
tartása, kézfertőtlenítő, szájmaszk használata stb.) betartása és betartatása a PAMI 
érdekkörében a Kamarateremben és Dobteremben tartózkodó személyek tekintetében, 
a használati jogviszony időtartama alatt a tényleges használattal érintett 
időintervallumokban, a Tankerületi Központ és a PAMI kötelezettségi és felelősségi 
körébe tartozik. 

19. Jelen megállapodás a 2020/2021-es tanévre szól, 2021. június 15. napjáig tartó 
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határozott időtartamra jött létre, melyet a Felek eltérő megállapodás létrejöttéig, 
felmondás hiányában a 2021/2022. tanév első félévének végéig meghosszabbíthatják. 
Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelő teljesítés 
jelen megállapodás aláírásakor már megkezdődött. 

20. Felek nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 
bek. 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. 

21. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a 
teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Ptk. irányadó. 

22. Jelen három oldalból és egy mellékletből álló megállapodást a Felek áttanulmányozás 
és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1-1 példány illet minden aláíró 
Felet. 
 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: A Dobterem használati és takarítási rendje 

 
Kelt:      Dátum:  
 
 

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

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   
polgármester 

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

Szabóné Forgács Gabriella  
tankerületi igazgató 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Dátum:  
 
 

…………………………………………… 
pénzügyi ellenjegyző 

 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Dátum:  
 
 
…………………………………………… 

Tóthné Pataki Csilla 
gazdasági vezető 

 
Jogi ellenjegyzés: 
Dátum: 

 
 

………………………………………. 
jegyző 

 
 
 

 
……………………………………….. 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza 
és Muzeális Gyűjteménye 

Hajdú Zsófia Csenge 
intézményvezető 

Jogi ellenjegyzés: 
Dátum: 
 
 

……………………………………….. 
jogi ellenjegyző 

 
 
 
 

……………………………………….. 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 

Dr. Magyari Zita Ida 
intézményvezető 
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1. sz. melléklet 

 
A Dobterem használati és takarítási rendje 

 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye  
2170 Aszód, Kossuth u. 72.   
 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola Dobterem használata:  
 hétfő 13.30-19.30 
 kedd, szerda 13.00-19.00 
 csütörtök 14.00-16.00 
 péntek 12.00-20.00  
 
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola Dobterem előterének használata:  

péntek 12.00-20.00  
 
A Dobterem és a hozzá tartozó előtér takarítását a jelen mellékletben rögzített napokon, a 
teremhasználatok alkalmával, minden esetben a terem tényleges használója köteles elvégezni.  
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