261/2021. (X.28.) határozat 1. melléklete
Vagyonkezelési szerződés I. számú módosítása
amely létrejött egyrészről a
Pomáz Város Önkormányzata
székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
képviseli: Leidinger István polgármester
törzsszáma:731058
adóigazgatási azonosító száma: 15731058-2.13
bankszámlaszáma: 10403057-50485456-57481008
KSH statisztikai számjele:15731058-8411-321-13
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Váci Tankerületi Központ
székhelye: 2600 Vác, Dr.Csányi László krt.45.
képviseli : Verebélyi 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: Átvevő)
a továbbiakban együtt: Felek között a közöttük 2016.december 07. napján ingatlanok ingyenes
vagyonkezelésbe adásának tárgyában létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására az
alábbiak szerint:
1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vagyonkezelési szerződés módosításának indoka az,
hogy a Szerződő Felek között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési
szerződésben elírás történt a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola II.1. C./ pontjában
szerepeltetett alaterület mérték helytelen.
2. Ennek következményeként a vagyonkezelési szerződés fentiekben megjelölt része nem
a valóságnak megfelelő állapotot tükrözi, egyúttal nem a Szerződő Felek
szerződéskötési szándékának tükre.
3. A Szerződő Felek között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés
mellékletét képező hivatalos helyszínrajz, valamint a hozzá csatolt helyiséglista hibás
alapterület mértékeket tartalmaz.
4. Jelen szerződés módosítás értelmében a Felek között 2016. december 07. napján
létrejött vagyonkezelési szerződés II. 1 pont C./ alpontjában szereplő, az Önkormányzat
által az Átvevőnek átadásra nem kerülő ingatlanrészek megjelölése az alábbiak szerint
módosul:

„B./ Nem kerül vagyonkezelésbe adásra a Pomázi Mátyás Király Általános Iskolánál 4
darab helyiség (étkező előtér: 6,84 m2; öltöző: 4,32 m2; étkező: 113,50 m2; konyha: 206,78
m2) mindösszesen: 354,46 m2, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
helyszínrajzon Lépcsőh. (15 m2) és Tanterem (28 m2) jelölésű- a konyha üzem melletti
tanterem és lépcsőház helyiségek.
5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelési szerződés jelen módosítással nem
érintett pontjai változatlanok tartalommal hatályban maradnak.
6. A Szerződő Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag 4 (négy) példányban írják alá, amelyből 3 (három) példány az
Önkormányzatot, 1 (egy) példány az Átvevőt illeti.

Kelt: Pomáz, 2021.
…………………………….
Pomáz Város Önkormányzata
képviseli: Leidinger István
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Pomáz, 2021.

…………………………….
Pomáz Város Önkormányzata
Jeszenszkiné Szikra Brigitta
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Pomáz, 2021.

……………………………….
Dr. Balogh Pál
jegyző

………………………………
Váci Tankerületi Központ
képviseli:Verebélyi Ákos
tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Pomáz,2021.

……………………………….
Váci Tankerületi Központ
Lakiné Kovács Enikő
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Pomáz, 2021. 06. 03.

…………………………….

Vagyonkezelési szerződés melléklete

261/2021. (X.28.) határozat 2. melléklete

Az 1/A. számú melléklet Helyiséglista táblázat Pomázi Mátyás Király Általános Iskola (2013
Pomáz, Mátyás Király utca 2.)
„6. étkező 113,50 m2
7.konyha üzem 206,78 m2”

261/2021. (X.28.) határozat 3. melléklete

Az 1/A. sz. melléklet kiegészül egy táblázattal, amely a vagyonelemeket tartalmazaa, az
alábbiak szerint:
„ 1. rakodó rámpa: 25.05 m2.”

