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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentendre Város Önkormányzat 
székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

törzsszáma: 731290 

adóigazgatási azonosító száma: 15731292-2-13 

bankszámlaszáma: 11784009-15731292 

KSH statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Váci Tankerületi Központ     

székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 

képviseli: Verebélyi Gábor Ákos tankerületi központ igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15835523-2-13 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336750-00000000 

ÁHT azonosítója: 361640 

KSH statisztikai számjele: 15835523-8412-312-13 

mint Átvevő (a továbbiakban: Váci Tankerületi Központ)  

 

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

 

Előzmény: Felek 2016. december 13. napján vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 

kötöttek, mely jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezi, egyező akarattal az alábbiak 

szerint módosítják. 

 

1. A Felek a köztük létrejött vagyonkezelési szerződés „II. A szerződés tárgya” fejezet 3. pontját az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

„3. Felek megállapodnak abban, hogy a 2000 Szentendre, Rákóczi út 6. szám alatti, Szentendrei 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának üzemeltetését a jelen 

módosított szerződés aláírásától az Átvevő azzal a feltétellel vállalja, hogy az egészségügyi és 

egyéb hatósági követelményeknek való megfelelőséghez szükséges fejlesztések, felújítások 

költségét az Átadó viseli, melynek részleteit Felek külön megállapodásukban rögzítik.” 

2.  A Szerződés „III. A felek jogai és kötelezettségei” fejezet 24. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„24. Az Átvevő – a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

tanuszodájának kivételével - gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, 

állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 

munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, 

az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának biztosításáról, az 

átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról, lehetőség szerint a vagyonkezelésében lévő 

vagyon értékének növeléséről.  Átvevő a kezelt vagyonnal semminemű olyan tevékenységet 

nem gyakorolhat, harmadik személynek olyan tevékenység gyakorlását nem engedheti – ide 

nem értve az állami feladat ellátásából fakadó működését – és a vagyontárgyak tekintetében 

semminemű olyan kötelezettséget nem vállalhat, amely annak forgalmi értékét csökkenti. Az 
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Átvevőt a kezelt vagyont érintő amortizációt meghaladó vagyonvesztés esetén értékbecslés 

alapján megállapított összegű pótlási kötelezettség terheli.” 

 

3. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb pontját nem érinti, azt a Felek változatlan tartalommal 

fenntartják. 

 

Jelen szerződésmódosítást – mely 4 egymással egyező példányban készült – a Felek, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Szentendre, 2019.  .......................................... Vác, 2019…………… 

 

 

………………………………………… 

Szentendre Város Önkormányzat 

képviseli 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

……………………………………….. 

Váci Tankerületi Központ 

képviseli 

Verebélyi Gábor Ákos 

tankerületi központ igazgató 
 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

Kelt: Szentendre, 2019……………….. 

 

 

…………………………………………… 

Szentendre Város Önkormányzat 

Novák Andrea 

Közgazdasági Iroda vezető 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Vác, 2019…………………….. 

 

 

…………………………………………… 

Váci Tankerületi Központ 

Kálmán Márta 

gazdasági vezető 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Szentendre, 2019………………… 

 

 

………………………………………… 

dr. Gerendás Gábor 
jegyző 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Vác, 2019…………………. 

 

 

……………………………………….. 

dr. Pápa Ádám 

jogi referens 

  


