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17/2018.(II. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítését az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 

„VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
Kiegészítés 

 
amely létrejött egyrészről a 
Tiszacsege Város Önkormányzata 
székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
képviseli: Szilágyi Sándor polgármester 
törzsszáma: 728614 
adóigazgatási azonosító száma: 15728616-2-09 
bankszámlaszáma: 10402465-00028884-00000002 
KSH statisztikai számjele: 15728616-8411-321-09 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
valamint a 
 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9. 
képviseli: Tóth Lajos Árpád tankerületi központ igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15835145-2-09 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-0036420-00000000 
ÁHT azonosítója: 361506 
KSH statisztikai számjele: 15835145-8412-312-09 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
Szerződő Felek Tiszacsegén, 2016. december 15. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek, 
mely szerződést alulírott helyen és napon az alábbiakkal egészítik ki: 
(Kiegészítések dőlt betűvel szedve.) 
 

„II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe 
veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 
 

Sorszám Ingatlan címe (irányítószám település, cím) Helyrajzi szám 
1 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. 803 
2 4066 Tiszacsege, Temető u. 7. 804 
3 4066 Tiszacsege, Temető u. 3. 806 

 



2.  Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe jelen szerződés 
kiegészítéssel kerülő, a feladat ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. 

 
5. Az átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői 
jogát 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba jogszabály szerint bejegyezteti, melyhez az 
Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek megállapodnak, hogy 
a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről, valamint annak esetleges 
módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.” 
34/A. Az Átvevő az Átadó fél részére biztosítja azon lehetőséget, hogy jelen szerződés tárgyát 
képező (a II/1. pontban megjelölt) ingatlanokon megépítésre kerülő rendezvénycsarnokot 
önkormányzati rendezvények lebonyolítására, térítésmentesen rendelkezésre bocsássa. Átadó 
fél tudomásul veszi, hogy az önkormányzati rendezésű programok – a csarnokban való 
lebonyolításuk esetén – az iskolai rendezvényeket nem akadályozhatja.  
 
A Tiszacsegén, 2016. december 15. napján vagyonkezelési szerződés jelen kiegészítéssel nem 
érintett pontjai változatlan tartalommal és értelemben továbbra is hatályban maradnak. 
 
Kelt: Tiszacsege, 2018. február 15. 
 
______________________________  ________________________________ 
 Tiszacsege Város Önkormányzat   Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
   képviseli           képviseli 
        Szilágyi Sándor      Tóth Lajos Árpád 
          polgármester         tankerületi központ igazgató 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Kelt: Tiszacsege,2018. ……….. hó …. nap       Kelt: Hajdúböszörmény, 2018. ……… hó …. 
nap 
 
_____________________________   _________________________________ 
Tiszacsege Város Önkormányzata   Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
…………………………….. (név)   ……………………………..…. (név) 
         gazdasági vezető     gazdasági vezető 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: …………………………………….             ………………………………………….. 
……………………………………………          …………………………………………….. 
                          jegyző          ügyvéd 
 

K. m. f. 
   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Bóné Mónika sk. 
       polgármester                          jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2018. február 15.   
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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