
                                                        5.Napirend 
 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. július 4-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előzőülésen a 85/2016.(V.30.) számú testületi határozattal döntöttünk az általános iskola 

épületszárnyának felújításáról.  

A költségek megtérítése ügyében tárgyalásokat folytattunk, melynek eredményeként 

aKlebelsberg Intézményfenntartó Központ –írásban- jelezte, hogy a tetőfelújítás költségét, 

azaz 6.534.514.- Ft összeget megtérít Önkormányzatunknak. A költségek megtérítése 

érdekében a KLIK kérte, hogy készítsünk megállapodást a költség- és feladatmegosztásról. Ezt 

a „Megállapodás-tervezetet” elkészítettük és megküldtük a KLIK Központba. A Központtól 

olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a Megállapodás aláírásának napjától függetlenül a munkát 

a Vállalkozó megkezdheti, tekintettel arra, hogy a KLIK Elnöke előzetesen már kötelezettséget 

vállalt a költség megtérítésére. 

 

Az általunk készített „Megállapodás-tervezet” csatolva. 

 

Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot jóváhagyni. 

 

Alcsútdoboz, 2016. június 29. 

 

 

 

    Tóth Erika 

polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (VII.04.) számú határozata 

a 85/2016 (V.30.)számú határozat visszavonásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alcsútdoboz 

Település Önkormányzat Képviselő-testületének 85/(V.30.) számú határozatáta mai nappal 

visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (VI.4.) számú határozata 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a József Nádor Általános Iskola 

épületszárny tető-felújítása kapcsán az alábbi döntést hozza: 



1., Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tető felújításánakbruttó 6.534.514.- Ft összegét a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás alapján az önkormányzatnak 

megtéríti. 

2., Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Tóth Erikapolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS- T E R V E Z E T 

 
amely létrejött egyrészről a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 42-46. 

képviseli: Pölöskei Gáborné elnök 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:  

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

a továbbiakban: KLIK  

 

másrészről az  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5. 

képviseli: Tóth Erika polgármester 

törzsszáma: 727035 

adóigazgatási azonosító száma:15727031-2-07 

bankszámlaszáma:11736020-15727031 

statisztikai számjele: 15727031-8411-321-07 

továbbiakban: Önkormányzat 

 

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

 

I. Előzmények 

 

Felek megállapítják, hogy:  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése 

alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján Klebelsberg Intézményfenntartó 



Központingyenes vagyonkezelésében van az Alcsútdoboz, 1. hrsz-ú, természetben Alcsútdoboz, 

Szabadság utca 105. szám alatt található műemlékingatlan. Az ingatlanon a köznevelési feladatot 

szolgáló általános iskolai épületrész mellett található az ebédlő, illetve a kazánház/műhely épületrész, 

mely az Önkormányzat kötelező feladatellátását szolgálja. 

Megállapítást nyert, hogy szükséges az iskola épületrészen, illetve a kazánházi épületrészen lévő tető 

teljes felújítása. A tetőfelújítás összesen 577 m2 alapterületű épületrészt érint, melyből 330 m2 

köznevelési feladatokat szolgáló tanterem. 

Az Önkormányzat a tetőfelújításhoz szükséges műemléki engedélyeztetési tervet elkészíttette és 

mindkét épületrészhez (577m2) biztosítja a fedéshez szükséges cserepet. Az építési és örökségvédelmi 

engedély birtokában az Önkormányzat a felújítás kivitelezéséhez árajánlatokat kért be. A 

legkedvezőbb árajánlat épületrészenként az alábbi: 

kazánház (247m2) épületrész:  3.680.425.-Ft+ÁFA 

iskola (330m2) épületrész:        5.145.287.-Ft+ÁFA 

 

 

II. A megállapodás tárgya 

 

1. Az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola (8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 105.) 

tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó költségek megosztása a Felek között.  

 

III. A Felek jogai és kötelezettségei 

1. Az Önkormányzat vállalja az I. pontban körülírt épületrész tetőszerkezetének felújítását, ennek 

keretében: 

- az Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a vállalkozó kiválasztását 

- vállalkozói szerződés megkötését 

- a kivitelezési folyamat ellenőrzést 

- teljesítésigazolás kiállítását, 

- a vállalkozó számlájának befogadását 

- felújítási költségek megelőlegezését. 

 

2. A KLIK vállalja a felújításhoz szükséges közművek biztosítását. 

 

IV. Költségek viselésének szabályai 

 

1. Az Önkormányzat a felújítás költségét a kivitelező részére a teljesítést követően kiegyenlíti és az 

iskola épületrészre eső felújítási költséget, bruttó 6.534.514 Ft összeget továbbszámlázza a KLIK 

számára. 

 

2. A KLIK vállalja, hogy a felújítási költséget, bruttó 6.534.514 Ft-ot számla ellenében kifizeti, a 

számla kiállítását követő 15 napon belül az Önkormányzatnak. Késedelmes fizetés esetén az 

Önkormányzat a Ptk. 6:155 § szerinti kamatra jogosult. 

 

3. A szerződésszerű teljesítést Alcsútdoboz Település Önkormányzata igazolja. A műszaki átadás –

átvételi eljárásba az Önkormányzat bevonja a KLIK megbízottját,.................-t  aki az eljárás 

során észrevételeket tehet. A KLIK szakmailag megfelelően indokolt észrevételei alapján az 

Önkormányzat köteles eljárni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A műszaki átadás-átvétel 



lezárását igazoló jegyzőkönyvet a KLIK megbízottja aláírásával látja el. Amennyiben a műszaki 

átadás-átvételi eljárás során - meghívás ellenére- a KLIK képviselője nem jelenik meg, a KLIK-re 

eső költségrész megfizetését az utólagos vélemény nem befolyásolhatja.  

 

V. Záró rendelkezések 

1. Az iskolában a köznevelési feladat ellátását a felújítási munkák végzése nem zavarhatja.  

2. A megállapodást a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

3. A Felek a felújítási feladatok elvégzése érdekében kapcsolattartóként az alábbi személyeket 

jelölik meg: 

Önkormányzat részéről: Tóth Erika polgármester 

elérhetőségei: e-mail: polgarmester@alcsutdoboz.hu, tel:06-70/396-0627 

 KLIK részéről: 

 

 

 

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében az államháztartásról szóló 

törvény és végrehajtási rendelete, és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

5. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás értelmezésével kapcsolatban, vagy a 

megállapodás alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállása esetén a vitákat 

tárgyalások útján rendezik. 

6. A megállapodással kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére Felek a Bicskei 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

7. Felek a megállapodást annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

A megállapodás négy darab eredeti példányban készült, amelyből két példány az Önkormányzatot, 

kettő példány a KLIK-et illeti meg. 

 

Alcsútdoboz, 2016. június 24. 

 

______________________________                        ______________________________   

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Alcsútdoboz Település Önkormányzat         

         Pölöskei Gáborné elnök                                        Tóth Erika polgármester 

   

  Jogilag ellenjegyezte:   

   

  Dr. Sisa András 

  jegyző 

   

  Pénzügyileg  ellenjegyezte: 

   

  Polyefkó Mária 

  pénzügyi előadó 
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