
Kartal Nagyközség Polgármesterének  17/2021. (III. 30.) határozata  

a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött megállapodás módosításáról 

 

Kartal Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  

a  Dunakeszi Tankerületi Központtal (székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.) 2016. 

december 6-án feladat- és költségmegosztás tárgyában létrejött, majd 2018. december 14-én 

első alkalommal módosított megállapodás – jelen határozat melléklete szerinti – módosítását 

jóváhagyja. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: haladéktalanul 

 

 

 

Kartal, 2021. március 30. 

 

 

 

Oláh Klára Mária 

polgármester 

dr. Demeter-Bankó Nikolett 

jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS  

II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

FELADAT- ÉS KÖLTSÉGMEGOSZTÁS 

 

Amely létrejött egyrészről  

Kartal Nagyközség Önkormányzata 

székhelye: 2173 Kartal, Baross utca 103. 

képviseli: Oláh Klára Mária polgármester 

törzsszáma: 730501 

adóigazgatási azonosító száma: 15730507-2-13 

bankszámlaszáma: 55400194-16828094-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15730507-8411-321-13 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Dunakeszi Tankerületi Központ 

székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

képviseli: Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15835066-2-13 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336640-00000000 

ÁHT azonosítója: 361606 

KSH statisztikai számjele: 15835066-8412-312-13 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

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

 

A Felek között 2016. december 6-án, feladat- és költségmegosztás tárgyában létrejött, majd 

2018. december 14-én első alkalommal módosított megállapodás – a Felek közös megegyezése 

alapján – 2021. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosul: 

1. Átvevő képviselőjére vonatkozó adatai a megállapodás bevezető részében 

meghatározottak szerint módosulnak. 

2. A megállapodás „III. Költségek viselése” című fejezetének 5.1. és 5.9. pontjaiban 

foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„5.1.  Közüzemi szolgáltatások tekintetében: 

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola, Iskola tér 1. szám alatti ingatlan 

tekintetében: 

- víz- és csatorna szolgáltatás költségek megosztása: 80%-ban az Átvevőt, 

20%-ban az Önkormányzatot terheli. 

- villamos energia szolgáltatás költségek megosztása: 80%-ban az Átvevőt, 

20%-ban az Önkormányzatot terheli. 

- gáz energia szolgáltatás költségek megosztása: 70%-ban az Átvevőt, 30%-

ban az Önkormányzatot terheli.  

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola, Baross utca 115. szám alatti ingatlan 

tekintetében: 

- víz- és csatorna szolgáltatás költségek megosztása: 100%-ban az Átvevőt 

terheli. 

- villamos energia szolgáltatás költségek megosztása: 100%-ban az Átvevőt 

terheli. 

- gáz energia szolgáltatás költségek megosztása: 100%-ban az Átvevőt 

terheli[SNI1].” 
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„5.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat évente 2.400.000,- Ft + ÁFA 

átalány összegben számlát állít ki Átvevőnek, melyben az alábbi munkák elvégzésére 

kötelezi magát: 

- mindkét iskolaépület udvarában és utcai részén fűnyírási tevékenység, 

- mindkét iskolaépület udvarában és utcai részén a megfelelő gyalogos és 

jármű közlekedés biztosítására a hókotrás, csúszásmentesítés, 

- illetve a fentiekben fel nem sorolt, de sürgősség kapcsán azonnali megoldást 

követelő udvari és utcai rendbetétel. 

A megállapított összeg a felsorolt feladatok ellátásához szükséges anyag-költséget és 

eszköz-kiadást, valamint a karbantartást is magában foglalja. 

A számlát két részletben állítja ki az Önkormányzat az Átvevő részére, 50-50%-os 

arányban: tárgyi év június 30. és december 30. napján.” 

 

3. A megállapodás „VI. Egyéb rendelkezések” című fejezetének 10. és 16. pontjában 

foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„10. Kapcsolattartók kijelölése:  

Kartal Nagyközség Önkormányzata kapcsolattartója: 

Oláh Klára Mária, polgármester 

Tel.: +36 28 567-085 

E-mail: kartalph@kartal.hu 

Dunakeszi Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Szabóné Forgács Gabriella, tankerületi igazgató 

Tel.: +36 27 795 206 

E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu” 

 

„16. Jelen megállapodást Kartal Nagyközség Polgármestere 17/2021. (III. 30.) 

határozatával elfogadta.” 

A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 

Felek jelen két számozott oldalból álló megállapodás-módosítást gondos tanulmányozás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt saját kezűleg és 

jóváhagyólag, 4 eredeti példányban írták alá, melyekből 2 példány az átadó Önkormányzatot, 

2 példány az Átvevőt illeti meg. 

 

Kelt: Kartal, 2021. március ….. 

 
………………………………………… 

Kartal Nagyközség Önkormányzat 

képviseli 

Oláh Klára Mária 

polgármester 

……………………………………….. 

Dunakeszi Tankerületi Központ 

képviseli 

Szabóné Forgács Gabriella 

tankerületi igazgató 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

…………………………………………… 

Kartal Nagyközség Önkormányzat 

Vati Lászlóné 

gazdasági vezető 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Dunakeszi Tankerületi Központ 

Tóthné Pataki Csilla 

gazdasági vezető 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

………………………………………. 

dr. Demeter-Bankó Nikolett jegyző 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………….. 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető 
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