
 

 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 18-i  
  rendkívüli  ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
  képviselık 
 
  Hegedős László jegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és külön köszönti Hegedős László jegyzı 
urat. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja elfogadni. 
 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Vízi-közmő üzemeltetésével kapcsolatban a DTH Kft-vel kötött Bérleti-
üzemeltetési szerzıdés felülvizsgálatára 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a terület részére. 
 
Rédai János: ahogy Jegyzı Úr is elmondta a bizottsági ülésen a vízi-közmő törvénynek 
megfelelıen új üzemeltetési formában kell a vízmőveket üzemeltetni. Törökszentmiklós és 
környéke létrehozott egy önkormányzati szolgáltató holdingot. Ezzel kapcsolatos végrehajtási 
rendeletek nem kerültek elfogadásra, ezért a tevékenység elhalasztását javasoljuk a 
testületnek. Az üzemeltetés ugyanúgy folyik tovább mint most. 
 
Az ivóvízminıség-javító programmal kapcsolatban tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 
az önerı alapból 100 %-os támogatást kapunk, így nem kellett a társulásnak felvenni hitelt. A 
pénz lehívása elıtt jövı hét csütörtökön tartanak egy ellenırzést. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy nálunk nincs gond az ivóvíz minıségével? 
 
Rédai János: a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft. részére kellett szolgáltatni 
adatokat. Volt, amikor nagyon kicsivel magasabb volt az arzén tartalom. Megszigorították az 
uniós szabályok miatt. 
 
Hegedős László: ha gond lenne a vízzel, az ÁNTSZ az Önkormányzatot is értesítette volna.
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Rédai János: sikerült a víztorony tetején lévı két mobilszolgáltatóval a bérleti szerzıdést 
rendezni. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1/2013.(I.18.) sz. önkormányzati határozat 
Vízi-közmő üzemeltetésével kapcsolatban a DTH Kft-vel kötött Bérleti-üzemeltetési 
szerzıdés felülvizsgálatára 

 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kuncsorba Községi 
Önkormányzat és a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı 
Szolgáltató Holding Kft. között 2012. június 29-én létrejött bérleti-üzemeltetési 
szerzıdés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadta és tudomásul veszi, hogy 
a bérleti-üzemeltetési szerzıdés kiegészítésére, illetve módosítására a Vksztv. 
végrehajtási rendeleteinek hatályba lépését követıen kerül sor, és ezen szerzıdés 
módosítás és kiegészítés után kezdi meg a DTH Kft. a víziközmő-szolgáltatási 
tevékenységét.  

 
 
Errıl értesülnek: 
 
1./ Képviselı-testület tagjai      helyben 
2./ Rédai János polgármester      helyben 
3./ Hegedős László jegyzı      helyben 
4./ Priváczki Zsolt DTH Kft. ügyvezetıje    székhelyén 
5./ Törökszentmiklósi Víz- Csatornamő Kft. ügyvezetıje  székhelyén 
6./ Irattár 

 
II. Napirend:  
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület 
részére. 
 
Rédai János: az elıterjesztést a bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk, ez is a pénzügyi 
helyzettel függ össze. A normatívát nem úgy kapjuk, mint az elızı évben. 2013. január l-el 
nem tudtuk megszüntetni a társulást és Fegyvernek a plusz költségeket kiszámolta 
gyermeklétszám arányában, mely nem kis összeg 2013. augusztus 31-ig. Azt kértük, hogy az 
Igazgató Asszony ezt rendezze, mert már ezt az összeget nem tudjuk vállalni. A társulás 
megszőnése után megpróbáljuk a legjobb megoldást megtalálni az óvoda mőködtetésére. 
 
Bana Lajosné: a szakmai értekezleten ki fogja képviselni az óvodát? 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: Hillender Györgyné igazgató asszony és ı tolmácsolja felénk. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
2/2013.(I.18.) sz. önkormányzati határozat 
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A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai  óvoda telephelyvezetı  
vezetıi megbízásával kapcsolatos költségek viselésérıl 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete  
1. a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai óvoda 

telephelyvezetı vezetıi megbízásával kapcsolatos költségeket 2013. január 
l- 2013. augusztus 31. közötti idıszakban költségvetésében nem biztosítja. 

2. felkéri a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde igazgatóját, 
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 

Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai       helyben 
2. Rédai János polgármester      helyben 
3. Hegedős László jegyzı      helyben 
4. Hillender Györgyné igazgató      székhelyén 
5. Hegedős Mária óvónı      helyben 
6. I r a t t á r 

 
III. Napirend:  
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület 
részére. 
 
Rédai János: tudjuk, hogy január l-tıl átvette az általános iskola mőködtetését az állam. 
Ezzel kapcsolatban kell megkötnünk a vagyonkezelési szerzıdést. Reméljük, hogy a 
szerzıdésben foglaltakat a minisztérium elfogadja. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: úgy gondolja, hogy a szerzıdés-tervezet nagyon korrekt, mert az 
iskolát főteni, világítani kell, eszközökkel el kell látni. Ennek gyermek arányosan kértük a 
megosztását, holott ha megnézzük nem gyermekarányos maga a felhasználás. Nem akarunk 
nyerészkedni, azt kérjük, amibe kerül a fenntartás. 
 
Rédai János: a mellékletben ki kellett mutatni, hogy mekkora alapterületet használnak így 
jött ki az 1/3-2/3 arány. Mi vállaljuk az intézmény karbantartását, mivel a 4 órás takarítónıre 
szükségünk van. 
Szavazásra bocsátja a határozatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
3/2013.(I.18.) sz. önkormányzati határozat 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési szerzıdés 
jóváhagyásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete  
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe kerülı ingó 

és ingatlan vagyonelemekkel kapcsolatos vagyonkezelıi jog 
gyakorlásának szabályait a határozat mellékletét képezı vagyonkezelési 
szerzıdés elfogadásával jóváhagyja. 

2. Megbízza Rédai János polgármestert a szerzıdés aláírására. 
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Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai      helyben 
2. Rédai János polgármester     helyben 
3. Hegedős László jegyzı      helyben 
4. Kazinczi Istvánné tankerületi igazgató    székhelyén 
5. I r a t t á r 

 
3/2012.(I.18.) sz. önkormányzati határozat melléklete 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZ İDÉS 

amely létrejött egyrészrıl a  

KUNCSORBA Község Önkormányzata 
székhelye:     5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 
képviseli:     Rédai János polgármester 
törzsszáma:    412276 
adóigazgatási azonosító száma:  15412270-2-16 
bankszámlaszáma:          10700309-48383808-51100005 
statisztikai számjele:          15412270 8411 321 16 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: Kazinczi Istvánné tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
Elıirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevı (a továbbiakban: KIK)  

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

ELİZMÉNYEK 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétıl „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, 
oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 
szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevı szervként, ennek keretében 
az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói 
jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.  

Az intézmény(eke)t a KIK mőködteti. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi 
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CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1 ) bekezdés b) pontja alapján az 
Önkormányzat tulajdonában levı, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levı 
eszközöket, felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  

A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 12-én átadás-átvételi 
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe 
kerülı ingó és ingatlan vagyonelemek körét. A szerzıdés tárgyát képezı vagyonelemek 
vagyonkezelıi joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

A szerzıdés tárgya 

6. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi  

- a Kuncsorba, József A. út 10/a, 174/1 hrsz-ú ingatlanrészeket az 1. sz. melléklet 
szerint 

- a Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47. sz, 241 hrsz-ú ingatlanrészeket a 2. sz. melléklet 
szerint. 

A József A. út 10/a. szám alatti ingatlan közös használatban van az óvoda 
intézménnyel. Az óvodai intézmény 2013. augusztus 31-ig közös fenntartásban van a 
fegyverneki Önkormányzattal Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
néven, ezért a közüzemi számlákat augusztus 31-ig a Tiszavirág Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde kapja, melybıl az iskolára esı részt átszámlázza a Községi 
Önkormányzatnak, melyet az Önkormányzat tovább számláz a KIK felé. 2013. 
szeptember 1-tıl minden közüzemi számla a Községi Önkormányzat nevére fog 
kerülni, mely idıponttól közvetlenül az átadott általános iskola épületrészek arányában 
számláz tovább a KIK-nek. 2013. február 1-tıl a gázfőtést biokazánnal váltja ki az 
Önkormányzat, mely idıponttól a gázszámla kevesebb lesz, viszont a biokazánnal 
történı főtésére felhasznált tüzelıanyagot számlázza az Önkormányzat a KIK felé. 

A József A. út 10/a. szám alatti közösen használt épület összes nettó alapterülete 277 
m2, melybıl az általános iskola részére átadott és használt terület 154 m2. A közüzemi 
számlák 2/3 része az óvodát terheli, 1/3 része a KIK részére kerül átszámlázásra. 

A tanítás ebben az épületben folyik, viszont a testnevelési órák a Dózsa Gy. út 47. 
szám alatti épületben kerülnek megtartásra, mivel ez volt a korábbi iskola, melyhez 
tornaterem is tartozik. Jelenleg ebbıl az épületbıl csak a tornaterem és a vizesblokk 
van használatban a 2. számú melléklet alapján. Az összes nettó alapterület 385 m2, 
melybıl az általános iskola részére átadott és használt terület 105 m2. A közüzemi 
szerzıdéseket (villany, víz, gáz, hulladék) a KIK köti meg a szolgáltatókkal. A főtés 
ebben az épületben (mivel csak a tornaterem van használatban) nem központi főtéssel, 
hanem fatüzeléses kandallóval történik. Az ott felhasznált tőzifa értékét a mindenkori 
kiskereskedelmi áron számlázza az Önkormányzat a KIK felé. Mindkét ingatlan 
karbantartását (épület, udvar) az Önkormányzat térítésmentesen átvállalja.  

A 2012. december 12-én átadás-átvételi megállapodásban szereplı 4 órás takarítónıre 
szükség van az intézménynél, mivel két épületrészt kell takarítani. 

 

 

7. A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelıi jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezteti. 
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Felek Jogai és kötelezettségei 

8. A KIK vagyonkezelésében levı ingatlant a Pedagógiai Programban, az 
intézmény(ek) szervezeti és mőködési szabályzatában, házirendjében 
meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott 
tanítási idın kívül, az Önkormányzat – a KIK-kel legalább 15 nappal korábban 
történt megállapodást követıen – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, 
kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja. 

9. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 
módon, a KIK által meghatározott idıtartamban kifüggesztheti.  

10. A KIK-et a vagyonkezelésében levı vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelrıl szóló 
törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, 
hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekbıl külön jogszabályban feljogosított szervek javára 
alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított 
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog 
kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelıi jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem 
terhelheti meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntı tulajdonosi 
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévı vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekbıl külön jogszabályban feljogosított szervek javára 
alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított 
szolgalomhoz történı hozzájárulást. 

6.  A KIK a vagyonkezelésében levı és a közös használatra szolgáló vagyont, a 
központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerően, a 
vagyonkezelési szerzıdésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelıen, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági elıírások betartásával, a közvagyont használó 
személytıl elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek 
sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.  

7. Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levı vagyon hasznosítását másnak 
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

8. A KIK viseli a vagyonkezelésében levı vagyonnal összefüggı költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemrıl.  

9. A KIK felel ıs az ingatlannal kapcsolatban, a tőzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 
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10. A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levı vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerzıdésben elıírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK 
nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott 
vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsıdleges rendeltetése szerinti 
közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minısített adat védelmérıl 
szóló törvény szerinti minısített adat kivételével - nyilvánosak. 

12. A KIK a használatában lévı vagyont érintı lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétıl számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

13. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegetı veszélyrıl és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan 
tényrıl, adatról, körülményr ıl, amely a vagyon rendeltetésszerő, zavarmentes 
használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb 
mérvő romlásához vezethet, valamint arról ha ıt jogai gyakorlásában harmadik 
személy akadályozza.  

14. A KIK köteles tőrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a KIK köteles viselni. 

16. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerzıdésellenes  használat következménye. A nem rendeltetésszerő használat 
folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége 
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, 
az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására 
vezethetı vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

17. Az Önkormányzat a KIK-t ıl követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon 
rendeltetés-, illetve szerzıdésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a 
rendeltetés-, illetve szerzıdésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása 
ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

18. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levı vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék 
kivitelezési munkálatainak elvégzésérıl, elvégeztetésérıl így az ingatlanban levı 
központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes 
állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelı szinten tartásáról. 

19. A KIK a saját költségén az Önkormányzat elızetes írásbeli engedélye alapján 
jogosult 

a) a vagyonkezelésében levı ingatlant átalakítani, illetıleg a falak, a mennyezet, 
vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történı rögzítésével járó 
mőveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelı beruházást, 
felújítást végezni. 
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20. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 
évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

21. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot 
építhet ki emeletek összekötésével együtt. Errıl elızetesen köteles az 
Önkormányzatot írásban tájékoztatni. 

22. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerzıdés megszőnése esetén ezeket saját 
tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén 
helyreállítani. 

23. Az Önkormányzat az ingatlanban lévı, a KIK tulajdonát képezı 
vagyontárgyakért felelısséget nem vállal.   

24. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen 
feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerő használat mellett 
elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a 
rendeltetésszerő használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök 
kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban 
köteles visszaadni az Önkormányzatnak. 

25. Tulajdonosi ellenırzés 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelı-
oktató munka, illetve a KIK mőködésének zavarása nélkül, elızetes értesítés 
alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerő használatát.  

Az ellenırzés során az Önkormányzat képviselıje jogosult 

a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és 
egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenırzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi elıírások betartásával –  betekinteni,  

c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenırizni. 

Az Önkormányzat az ellenırzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevıszéket 
is. 

Mőködési költségek viselésének szabályai  

26. A KIK a vagyonkezelésében levı ingatlan vagyon használatával kapcsolatos 
közüzemi díjaknak, az üzemeltetési költségeknek  

- a József A. út 10/a. ingatlannál felmerült költségek 2/3-át az óvoda, 1/3-át az KIK 
fizeti, melyet az önkormányzat átszámláz. 

- a Dózsa Gy. út 47. ingatlan esetében a közüzemi szerzıdéseket (villany, víz, gáz, 
hulladék) a KIK köti meg a szolgáltatókkal. 
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27. A fizetendı költséget évente január 31-ig, a közüzemi díjak módosulásának KSH 
által megadott százalékában, Felek kölcsönös egyeztetése után, az Önkormányzat        
korrigálhatja. 

28. Az Önkormányzat a KIK-re jutó költséget havonta utólag a tárgyhónapot követı 
hónap 15. napjáig számlázza, amelyet a KIK a számla kézhezvételét követı 15 
banki napon belül köteles az önkormányzat bankszámlájára történı átutalással 
megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól az Önkormányzatot 
a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.  

A szerzıdés megszőnése 

29. A szerzıdést Felek 2013. január 1-jétıl határozatlan idıtartamra kötik. A 
szerzıdés megszőnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt 
ingatlanban megszőnik. 

30. A KIK a vagyonkezelıi joga megszőnése esetén, a megszőnése napjától számított 
20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerő használatra 
alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

31. Amennyiben a KIK az ingatlant az elıírt határid ıig nem hagyja el, az 
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben 
található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az 
ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  

32. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követı 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévı 
vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelı helyen történı 
raktározásáról a KIK költségén gondoskodni.  

33. A szerzıdés megszőnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

34. A szerzıdés megszőnése esetén a vagyonkezelıi jognak az ingatlan-
nyilvántartásból való törlésérıl a KIK köteles gondoskodni. 

Egyéb rendelkezések 

35. A szerzıdést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

36. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a mőködtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történı ellenırzése során kapcsolattartóként az alábbi 
személyeket jelölik meg: 

Önkormányzat:  Neve: Rédai János 
Beosztása: polgármester 
Elérhetısége: 06-20/221-5482 

KIK:    Neve: Kazinczi Istvánné 
Beosztása: tankerületi igazgató 

   Elérhetısége: 06-30/626-7732 

37. Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülı vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

38. A szerzıdésre egyebekben a Ptk. elıírásai az irányadók. 
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39. Szerzıdı Felek a szerzıdést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést 
követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, cégszerően aláírták. 

A szerzıdés a mellékleteivel együtt érvényes. 

Mellékletek:  

Kelt: Kuncsorba, 2013. január 22. 

Rédai János 
polgármester 

Önkormányzat 

........................................................................  
KIK 

ellenjegyzem: 
Hegedős László 

jegyzı 
Önkormányzat 

 

ellenjegyzem: 
........................................................................  

KIK  

 
 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 55 perckor bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 
 

/: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
  polgármester        jegyzı 

 


