
A …/2017. (IV. 27.) XI.ÖK határozat melléklete 

 

1 

 

KIEGÉSZÍTŐ VAGYONKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

adóigazgatási azonosító száma: 15735746-2-43 

KSH statisztikai számjele: 15735746-8411-321-01 

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

mint vagyonkezelésbe adó, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről a 

Dél-Budai Tankerületi Központ 

székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 

adóigazgatási azonosító száma: 15835042-2-43 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336657-00000000 

KSH statisztikai számjele: ……………..-…..-…….-…. 

képviseli: Dr. Gálné Csabai Klára tankerületi központ igazgató 

mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Dél-Budai Tankerületi Központ)    

 

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

 

Előzmény 

 

1. Felek között a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

99/H. § (3) bekezdésével összhangban 2016. december 15. napján átadás-átvételi 

megállapodás jött létre a köznevelési intézményműködtetési feladatok és az ezen feladat 

ellátását szolgáló vagyonelemek és személyi állomány átadás-átvétele részleteinek rögzítése 

érdekében. 

Ugyanezen napon a Felek között az Nkt. 99/H. § (1) bekezdésére tekintettel, mely szerint ” a 

2016. december 31-én a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 

köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és 

vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ 

ingyenes vagyonkezelésébe kerül”, vagyonkezelési szerződés köttetett (a továbbiakban: 

Vagyonkezelési szerződés). 

 

2. A Vagyonkezelési szerződésben a Dél-Budai Tankerületi Központ kötelezettséget vállalt a 

vagyonkezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére, melyhez az 

Önkormányzat visszavonhatatlan hozzájárulását adta. 

 

Kiegészítő megállapodás célja 

 

3. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez e nyilatkozati rész jogcímmel történő 

kiegészítése, továbbá a vagyonkezelési joggal érintett tulajdoni hányad megjelölése vált 

szükségessé, ezért Felek ezt jelen kiegészítő vagyonkezelési megállapodással pótolják. 

 

4. A Dél-Budai Tankerületi Központot megillető vagyonkezelői jog tulajdoni hányada arra 

tekintettel kap különös jelentőséget, hogy a Vagyonkezelési szerződés szerint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által az 

Önkormányzatot terhelő gyermekétkeztetési feladatellátást szolgáló konyha és konyhához 

tartozó helyiségek, (továbbá étkezők, ebédlők) az Önkormányzat használatában, 
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hasznosításában maradnak, ezek vagyonkezelői joga nem kerül a Dél-Budai Tankerületi 

Központ részére átadásra. 

 

Bejegyzési hozzájárulás 

 

5. A fent leírtakra tekintettel, annak érdekében, hogy a Dél-Budai Tankerületi Központot 

megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése megtörténjen az 

Önkormányzat az Nkt. 99/H.§ (1) bekezdése jogcímen, illetve az ez alapján a Felek között 

létrejött Vagyonkezelési szerződésre tekintettel ismételten feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja, hogy a Dél-Budai Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő javára a 

mellékletben felsorolt ingatlanok és azok, a melléklet táblázatban rögzített tulajdoni 

hányadára vagyonkezelői jog kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre: 

 

 

6. Jelen kiegészítő vagyonkezelési megállapodás a Vagyonkezelési szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. Jelen kiegészítő vagyonkezelési megállapodás mellékleteivel 

együtt 2 számozott oldalból áll és hat eredeti példányban készült, amelyből három példány 

Önkormányzatot, három példány a Dél-Budai Tankerületi Központot illeti meg. 

 

 7. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírták. 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. április „     „...................  Budapest, 2017. április „   „ 

 

 

………………………………………… 

Önkormányzat 

képviseli 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester  

……………………………………….. 

Dél-Budai Tankerületi Központ  

képviseli 

Dr. Gálné Csabai Klára 

tankerületi központ igazgató 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., 2017.  április „….”. 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

… 

gazdasági vezető 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., 2017. április „….”. 

 

…………………………………………… 

Dél-Budai Tankerületi Központ 

………… 
gazdasági vezető 

 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., 2017. április „….”. 

 

………………………………………. 

jegyző 

 

 

 


