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MEGÁI_,LAPODÁS
ľÉnÍľÉsuE ľTES HASZI\Árłľnor

Arnely létľejött

^ 
a Kisújszállási Református Egyházközség (círne: 5310 I(isújszállás' I(álvin u. 1.'

képviselője Szi1ágyi Gábor elnöklelkész és okľös János gorrclrrok) lrrilrt megbízott
Íělrntartó (a továbbiakbarr : Felrntar1ó),

valamint

Kisújszĺĺllás Váľos onkormányzata (széklrelye: 53 10 I(isújszállás' Szabaclság tér l.,
töľzsszárna 732693, adoszźlma: I513Ż695-2.-1ó, képvíseli l{ecze Istvĺilt polgáľrrresteľ) a
tor,ábbi akban : Ölrkonrr ányzat,
egytitteselr mint szeľzodo felek (a továbbiakbaIl: Felek) köziitt az alábbi taľta1onrlrral:

A Felek rnegállapítják, lrogy kozöttük lnegállapođás (a továbblakball: a1ap- megállapodás) jött
létľe ilrtéznélryek fenrrtartóijogárrak átadására2012. rrrájus 

--én. 

Az a1ap-lrregáliapodás 5.

pontja alapján a Fęlęk rrregállapodást kötnek az atadott kozoktatási Í-eladatok teijesítésélrez
szükséges irrtézrnények ellrelyezését szolgáló ingatlarrok és irlgóságok ilrgyenes lraszrrálatba

aclásáľói az aläbbi feltételek szeľint:

1. Az onkorrnányzat a Fenntartó közoktatási fělaclatai teljesítése érdekébęn aZ alábbi
irrgatlanokat (a továbbiakban: Irrgatlanok) a tremzeti vagyonľól szolo 2011. évi CXCVi.
törvény 11. $ (13) bekezdése alapjálr a közfelaclat ellátása céljából téľĺtésmerrtesen a

Feĺrntańó kizáľólagos használatába adja az alap-megállapodás 3. polrtjábarr meglratáľozott
ideig.

a) Arany János Általárros Iskola (a továbbiakban: általárros iskola)
Székhelye: 5310 Kisújszálrlás, Kálvin utca 3.

Telephelyek:
I(álvirr utcai iskolaépület, I(isújszáliás, Kálvilr utca 3. Hľsz.: 2200'
Szabadság téri iskolaépület, Kisújszállás, Szabadságtér Ż' Hrsz.: 5.

b) Móľicz Zsigmond Gimnázium,Kozgazdasági Szakközépiskola és I(ollégium (a
továbbiakbarr : középiskola) ;

Széklielye: 5 3 1 0 Kisúj száLlás, Széchenyi u. 4.

Telephelyei:
Széchenyi úti iskola épület, Kisújszállás, Széchenyi u.4. Hľsz.: 2209.
Széchenyi úti oktatási épület, Kisújszállás, Széclrenyi u. 3. Hľsz': 266r.
Dozsa Gyöľgy úti Kollégiumi épület, Kisújszállás, Széchenyi u. 3. Hrsz.:2667



2. Az onkormállyzat az 1. pontbarr ľnegjelölt Ingatlaĺiokban lévo valamennyi Íě1szeľelés,
beľęndezés és illgóság téľítésmelrtes haszlrálatát is biztosítja, lnely a biftokbaadás
időpontjábarr készített átadás-átvételi jegyzőkonyvhcjz csatolt földlrivatali tulajdoni
lapokon kívül' az együttesen fělvett tételes le|tárjegyzéket is Íal1allnazza. Az átadás-
átvételi jegyzokönyv jelen szerzőclés elr'á1asztlratatlan 1. szárr'rú me11ékletét fbgja
képezrii.

Ezen ľendelkezés, továbbá az 1. pontban l-negjelölt törvényi ľenclelkezések alapjárr a

Feľlntar1ó használatába adott irigatlanok és a belrlrük iévő ingóságok harrnaclik szernély
ľészéľe további haszrrálatba, béľbe trelrr acllratóak és biztosítékul setn szolgálhatnak,
icle trenr értve azokat az eseteket, arrrelyekben a Fenlrtar1ó az Intéznélry közoktatási
fěladatai elősegítése érdekéberr az Ingatlan egyes helyiségeit adja béľbe: pl. cliákbüfé,
intézrnényi élelmezései fělaclatok eliátása érdekébell tor1éno béľbeadás; tornateľem
rendezvényekľe tör1énő ľenclelkezésre bocsátása stb. a 3'4 polrtban f'oglaltak szeľint. A
Fentrtafió az olrkonnányzat ľészéľe a helységeket téľítésnrentesen biztosítja.

3.3. A Fenrrtańó fenti kötelezettségek r,állalásával veszi használatba aZ

Örrkonnányzat tulajdonát képezo Ingatlanokat és illgóságok osszességét rnint
orrkoľrrrányzati vagyont ár gy akat'

3.4. A Szeľzoclő felek rrregállapoclnak abban, b'ogy az Ilrtézlrrény kozoktatási
cé1ú nĹĺködtetésé1rez kapcso1ócló további lraszrrosítás aZ ol-lkoľlrrá-lyzat
előzetes íľásbeli hozzájárulásával töfiéllhet a 3. polrtban fbglaltak nraľadéktalan
érvényesülésével. A helyiségek bćrbe aclásából keietkezett bevétel a Ferrlrtartót
illeti lrreg, atnit a közoktatási Í-elaclat ellirtására köteles visszaÍbľgatlri.

Az Ölrkorrnárryzat kijelerrti, hogy az Irlgatlanok jelenlegi rrrűszaki és jogi á|lapota a
Megállapoclás szerinti tevékenység1rez ľencleltetósszeľĹl lraszrrálatľa alkalrnasak. A
Fenntaltó feladata, hogy a Megál1apoclás Í'erlnállása alatt aZ Ingatlarroknak
ĺendeltetésszerĹi 1raszn álatra alkallnasnak kel1 tnaľaclniuk'

A Felęk kapcsolattar1ásra kijelölt képviselői :

Kisújszál1ás Város Önkorrnányzata Po1gámesteľi Hivatalában (Kisújszál1ás,
Szabadság tér 1., telefbn: 59l520-22Ż): a Váľosfejiesztési- és Üzemeltetési osztály
v ezető j e, v al am int a P énzugy i o sztáIy v ezető j e

A Fenntartó kapcsolattaĺtásľa kr.1elölt képviselői:

A Felek aZ Ingatlanok rendeltetésszerĹĺ haszná|atĺa tör1énő alkalmasságállak
biztosítása érdekében az alábbiakban állapoclnak meg:

ó.1. A Fenntartó saját költségviseiése nręllett gondoskodik:

ó.1.1. az épületek állagának és rerideltetésszenĺ llasználhatőságárrak biztosítása
érdekében szükséges megelozo,javĺtó és kaľbantartó rnunkák elvégeztetéséĺől;

6.1.2' az épületek központi s a bennük lévő helyiségek központi beľendezéselhez
kapcsolódó berendezéseirrek á11arrdó üzęmképes állapotáról;

6.l.3 az Ingatlanok részét képező uclvarok, kertek ápolásáról, gondozásáról,
kaľbantar1ásáról.
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6.2. A Fenntańó a felrti pontokbarr végzett feladatokat az Intézrnény éves
kö ltségvetés e dol o gi ki adás án ak előir ányzata keĺetébelr bi zto sítj a

1. Az Ingatlanok lrasználatával kapcsolatos közlr'iĹi-szolgáltatási ciíjakat, költségeket, a

kozrlĹrszolgáltatókkal kötött ĺ'ogyasztási szerzodések alapján a Fenlrtattó viseli, mely
szerződések nregkötése éľdekében a blrtokbaaclást követő 5 lnunkatrapon belül - a 15.
poľltban foglalt jegyzőkönyvbell ľogzített aclatok aiapján - szerzódő Í-elek eljárrrak.

8. Azlngat\atrok łrasználata soľáll továbbľa is az onkorrnányzat viseli az lrrgatlanokkal
kapcso1atos közteľheket.

9. Az olrkonnányzat legkésobb 2OIŻ. augusztus 30. napjáig az llgaÍIanokat s külörr
\e|tár1egyzék szerilrt az illgóságokat a Fenntartó bińokába acija. A biftokbaadásról
źLtadás-átvételi jegyzőkönyv készül. lrrely tańal,lĺazza a birtokbaadás tényét, az
ingatlanokľól kozöselr elkészített állapotf-ehrrérést, továbbá a kozmŰszoigáltatói
lrréľőóľák szátĺát, źilását.

10. A Felek rnegállapodnak abban, hogy a beľet-iclezések, ingóságok selejtezése az
Örrkonnárryzat elozetes hozzájárulásáva| töftéllhet. Amelrtryiben a beľendezések,
irigóságok pótlása szükségessé válik' ugy azt Felrtrtat1ó köteles biztosítani.

1 1. A Ferrntalto az Ilrgatlanok haszlrálata soráll:

azlngaÍlanokat rellcleltetésükllek nregtělelően lraszrrálja és lrasznosítja;
az Ingatlarlok haszIlálata, lrasztrosítása, karbantartása' fělújítása során a jó
gazda gorrclosságár,al jáľ el. a kaľbantartás soľáll biztosítja ahasználatában
lévő beľenclezések elvárható optinráiis üzelniclő tar1amát;

a jelen szerzőclésbő1 aciócló jogai gyakoľlása és köte1ezettségei teljesítése
sorárr betaftja a jogszabályokat, a vonatkozó lrelyi relldeieteket' jelerr

szęľzodés előíľásait;
elozetesetr íľásbeii jóváhagyást kér aZ onkonnányzattol milrden, aZ

Ingatlanok használataval, igénybevételével járó, a 3. pontbarr nevesített
j o gügylet tekintetében ;

viseli a kozmúszolgáltató táľsaságokkal általa rnegkötendo szolgáltatási
szerzódések alapján a ĺrevérę kiszánlázott közrnĹrköltségeket is;

az IngaÍlanokban folyarnatosan és retrdszeľesen el1enőľzést végez, rnelyrol
jegyzőkörryvet készít, és az ellenorzés megtör1éntét követő 15 napon belül
megküld azt az onkonnányzat részére;
köteles az lngat7anokban és a bennük lévő ingóságokbarr bekövetkęzętt
káreseméný azonnal beje1enteni a kapcsolattartó fęlé. Az ingatlanokra az
Önkormárryzat megkötötte a biztosítást ęnnek költsége nem terheli a

Fenntartót.

12. A Ferrntartó jogosult továbbá:

1Ż.7. az onkomárryzat ę\ozęÍęs íľásbeli hozzájáru\ását ĺnegkérve' a jobb hasznosítás
érdekében korszerűsítési, átalakítáSi, felújítási (összefog1alóan jelen szerzodés
alkalmazásthan: értéknövelo beruházás) munkákat saját költségére és felelősségére a
szüks éges en ged él yek b eszęr zés ét kö vető err elv é gezni;

13. Az Önkormányzat jogosult:
15.1. a jelen szerződésből eredő jogok gyakorlását, a kötelezettségek, iey a

jogszabályok, az alap-megállapodás és jelen megállapodás betartását a hasznosítás,



karbantar1ás terén a ľencles gazdáIkodást, a közizemi költség fizetési kötelezettség
telj esítését el 1 eĺrorizlli.

15.Ż. jogszabźiył. séľtő, továbbá a rendeltetésel1er-ies hasznáIatát, 1rasznosítás

tnegszülrtetését és az ebbo1 ereclo káľállak megtćľítését követelni.

14. Figye1elntnel aľra' hogy jelelr rnegál1apoclás aZ alap-lrregáilapodás teljesítését
biztosítja, így annak lnegszűnése jelerl rrregállapocĺás azoľlos idopontú lnegsztirrését
eľedrĺényezi. Ez azorlban azt is jelelrti, hogy ugyanazot1 átadáS-átvéteii folyarnatot kel1

a Fenntafióllak biztosítalri, tlint anlÍ az' átacĺáskor az onkon-náĺyzat elvégzett.

15. Jeieľl liasználati szerződés nregszĹtlrése esetén:

15.1. A haszlrálati szęrződés lrregszĹtllése trapján a Fenntaĺtó azIngat|anokat tisztán és

rerrdeltetésszeľĹten, az tltadáskori á11apotot követő fělújítási, kaľbantar1ási ér1ékliövelő
tevékenységet kimutató á11apotfeivétel alapján'llasznáIatra alkalrnas áiiapotban- az 1.

polrtbalr ľnegjelölt, közöselr fělvett Ieltár1egyzékberr ľészletesen felsoľolt bútorzattal'
beľęrrclezési táĺgyakkal és illgóságokkal együtt - koteles az Örrkonn ányzat birtokába
visszabocsátalri átaclás- átvéte1 i j egyzőkönyv alapj án.

15.2.Ezen a napon szerzódő fělek islllételten ľögzítik a ibgyasztásnérő óľák állását és

a szo7gáltatói díjakat, az oraállásokr-lak rlegÍělelő még rrreg nem téľített szolgáltatoi
díjakat, s további, a lnćg 1lleg llelll fizetett havi költségeket ezelr icloponttai a Fenrrtaftó
köteles lrregtéľíterl i'

l5.3. A közllĹĺszolgáitatoknál a fbgyasztó szetrrélye vá|tozásának bejelerrtése
érdekében isnrételten együtteselr járnak el.

1ó.A Fenrrtartó kijelelrti, irogy a nemzeti r'agyonľól szőloŻ011. évi CXCVI' torvény 3. $

(i) bekezdés 1. ae) pontja szerilrti átlátható szervezetnęk minosül' enlrek rnegfeleloen
váltlalja,1rogy:

aZ alap-megáIlapoclásbarr és jelen megállapodásbarr előír1 beszámolási,
rryilvárrtaftási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti;
azIngatlanokat a je|en szerződési eloírásoknak és a tulajdonosi ĺetrdeikezéseknek,
valamint a meghatáľozott lraszno sítási cé1rrak rnegfeleloen használj a;

a hasznosításbaľl - a lrasznosítóval közvetlęrr vagy közvetett módon jogviszorrybarr
á1lő harmadik félként kizárőlag tęnnészetes személyek vagy át|áthatő

szeľvezetek vesznek ľészt.

Jelen megállapodást a Felek annak elolvasása, tartalmának megéľtése és magukra nézve
kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
a|áírtá.k.

2012.

onkormányzat Fenntartó


