
1 .  s z .  m e l l é k l e t  

M E G Á L L A P O D Á S  ( t e r v e z e t )  

amely létrejött egyrészről: 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.), képviseli: Miakich Gábor 

polgármester, mint átadó (továbbiakban: Átadó) 

 

másrészről: 

 

Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest V., Városház u. 7.), képviseli: Szabó Imre a Közgyűlés 

elnöke, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megállapodó Felek tényként rögzítik, hogy Átadó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (továbbiakban: Ötv.) 115.§ (5) bekezdése, valamint Átadó Képviselő-testületének 216/2002. (XII. 10.), 

120/2003. (VI. 10.) és 141/2003. (VII. 15.) Kt. számú határozatai alapján a szentendrei Nevelési Tanácsadó és 

Logopédiai Intézet intézményben (továbbiakban: Intézmény) folyó nevelési tanácsadással és logopédiai 

ellátással kapcsolatos feladatok ellátását nem vállalta. 

 

Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy Átvevő az Intézményben folyó nevelési tanácsadással és logopédiai 

ellátással kapcsolatos feladatok ellátását a 227/2003. (08. 29.) számú közgyűlési határozat, valamint Megállapodó 

Felek között Budapesten, 2003. október 31. napján kelt Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) alapján 

2003. szeptember 1. napjától Átvevő látja el. 

 

2. Az Intézmény működését biztosítja Átadó kizárólagos tulajdonát képező szentendrei belterület 1247 hrsz-

ú, 1852 m2 alapterületű, óvoda megjelölésű, ténylegesen Szentendre, Széchenyi István tér 1. szám alatti ingatlan 

(továbbiakban: Ingatlan). 

 

3. Felek az 1. pontban meghatározott Megállapodás 3. pontja alapján az átadás-átvétel időpontjában az 

Intézmény használatában lévő ingó és ingatlan vagyon használati jogának átadását, ingatlan-nyilvántartásban 

történő rendezését, illetve a használattal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket jelen megállapodásban foglaltak 

szerint rendezik. 

 

4. Átadó 212/2003. (XI. 11.) Kt. számú határozatával a 2. pontban meghatározott Ingatlant, annak 

berendezési és felszerelési tárgyait, valamint az Ingatlanban található, jelen megállapodás 1. számú mellékletében 

meghatározott ingóságokat – az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához kapcsolódóan, határozatlan időre, 

térítésmentesen – kizárólagos használatra átadja Átvevőnek.  

Átadó az ingatlan egészének használatba adása mellett – fenn kívánja tartani a jogot, hogy a jövőben valamely 

városi intézmény esetleges helyszükséglete esetén – a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet helyigényének 

figyelembevételével – az épület használatát felülvizsgálja. 

 

5. Átadó és Átvevő az Intézmény működtetését szolgáló vagyon használatával kapcsolatos jogaikat és 

kötelezettségeiket az alábbiak szerint rögzítik: 

 

Átvevő kijelenti, hogy használatra alkalmas az ingatlan. 

 

A térítésmentes használatba adott Ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási és 

beruházási feladatokat Felek minden évben a költségvetési koncepció összeállításakor áttekintik és a feladat 

zavartalan ellátását biztosító munkákat időben, és a forrás finanszírozás szempontjából ütemezik. 

 

 

 

 

  Szabó Imre Dr. Szép Tibor      Miakich Gábor Szabó Géza 

Pest Megye Önkormányzata     Szentendre Város Önkormányzata 

 

Ellenjegyzem 
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A szükséges rekonstrukciós, felújítási és beruházási feladatok elvégzésével kapcsolatban a külső források 

bevonására irányuló kezdeményezések során Felek kölcsönösen támogatják egymást. 

 

Átadó jogai és kötelezettségei: 

- Átadó kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes. 

- Átadó köteles az átadott Ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítást kötni saját javára. 

- Átadó viseli az Ingatlanra vonatkozó tulajdonost terhelő költségeket. 

- Átadó köteles az Ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Átvevő részére átadni. 

- Amennyiben Átadó a későbbiekben maga kívánja az Intézmény működtetését biztosítani, úgy azt a tervezett 

átvételt megelőző év június 30. napjáig köteles Átvevőnek írásban bejelenteni. Amennyiben Átadó és Átvevő 

között a megállapodás szeptember 30. napjáig létrejön, úgy a működtetést a következő év január 1. napjától 

Átadó részére át kell adni. 

 

Átvevő jogai és kötelezettségei: 

- Átvevő a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni az ingó- és ingatlanvagyon használata során. 

- Átvevő köteles gondoskodni az Ingatlan állagának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, 

viseli a működéssel kapcsolatos költségeket. 

- Átvevő nem köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

- Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. 

törvény 40.§ (7) bekezdése alapján Átvevő köteles a vagyont Átadó részére visszaadni, illetve használati 

jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez hozzájárulni, amennyiben megszűnik a közszolgáltatás, 

illetve amennyiben a közszolgáltatást Átvevő nem az átadott vagyonnal látja el. 

- Átvevő vagy az Intézmény köteles Átadót az Ingatlan állagát fenyegető veszélyről és beállott kárról 

haladéktalanul értesíteni. Köteles továbbá tűrni, hogy Átadó a veszély elhárítására, illetve a kár 

következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 

- Átvevő jogosult a rendkívüli és halaszthatatlan, tulajdonost terhelő helyreállítási munkálatokat elvégeztetni, 

ha azokat Átadó Átvevő felszólítása ellenére nem végzi el. Ebben az esetben költségeinek megtérítését 

Átadótól követelheti. 

- Amennyiben Átvevő az Ingatlant a feladat átadása nélkül Átadó részére visszaadja, úgy Átvevő követelheti 

Átadótól azon költségeinek megtérítését - levonva az időközbeni értékcsökkenést -, melyekkel Átadó jogalap 

nélkül gazdagodna. 

- Átvevő jogosult az indokolt és halaszthatatlan felújítási, korszerűsítési és beruházási munkálatokat 

(beruházási jellegű beszerzéseket) saját forrásából, illetve intézményi bevételből finanszírozni és elvégeztetni, 

melyhez az előre megküldött tételes költségvetés alapján köteles Átadó hozzájárulását beszerezni. 

Amennyiben Átadó 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy Átvevő a hozzájárulást megadottnak tekinti. 

- Átvevő köteles a saját forrásából, illetve intézményi bevételből megvalósuló felújításokat, korszerűsítéseket, 

beruházásokat idegen tulajdonon végzett felújításként, korszerűsítésként, beruházásként nyilvántartani és 

elszámolni. Az Intézmény működtetésének visszaadása esetén Átadó köteles Átvevőnél elszámolt nettó 

nyilvántartási értéket az érvényes jogszabályok betartása mellett Átvevőnek 30 napon belül megtéríteni. 

 

6. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Intézmény, illetve a 2. pontban meghatározott Ingatlan átadás-

átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel, amely az 1. pontban megjelölt Megállapodás 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

Szabó Imre Dr. Szép Tibor     Miakich Gábor Szabó Géza 

Pest Megye Önkormányzata     Szentendre Város Önkormányzata 

 

 

 

Ellenjegyzem 
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7. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2. 

pontban meghatározott szentendrei belterület 1247 hrsz-ú Ingatlanra Átvevő javára az ingyenes használati jog az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen, melynek érdekében Átvevő jár el az illetékes földhivatalnál. 

 

8. Megállapodó Felek kölcsönösen rögzítik, hogy jelen megállapodás a közöttük 2003. október 31. napján 

kelt Megállapodás elválaszthatatlan, 17. számú mellékletét képezi. 

 

9. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás ellenjegyzésével kapcsolatosan Átvevő képviseletében eljáró 

Dr. Garabon Sándort, Pest Megye Önkormányzatának jogtanácsosát bízzák meg. 

 

10. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás mellékletét képezi: 

- Ingóleltár (1. számú melléklet) 

- Az Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolata és helyszínrajza (2. számú 

melléklet) 

 

11. Jelen megállapodás egymással szó szerint mindenben megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, 

amelyből Átadó 2 (kettő), Átvevő pedig 4 (négy) eredeti példányt kap. 

 

12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény, az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Felek fenti megállapodásuk tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve 

mindkét fél részéről helybenhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2004. év ... hó ... nap 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Miakich Gábor Szabó Imre 

Polgármester Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

Szentendre Város Önkormányzata Pest Megye Önkormányzata 

Átadó Átvevő 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Szabó Géza Dr. Szép Tibor 

Aljegyző, mb. jegyző Főjegyző 

Szentendre Város Önkormányzata Pest Megye Önkormányzata 

Átadó Átvevő 

 

 

 

Ellenjegyzem 

 

 

Budapesten, 2004. év … hó … napján 

 

 

 


