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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött 
Bonyhád Város Önkormányzata 
székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 
képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester   
törzsszáma: 415189  
adóigazgatási azonosító száma:15733517-2-17 
bankszámlaszáma:11746036-15415187 
statisztikai számjele:15733517841132117 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  
a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
képviseli: dr. Magyar Zita elnök 
adószáma: 15830731-2-42 
statisztikai számjele: 15830731-8412-312-01 
mint Ellenjegyző, 
a Tolna Megyei Szakképzési Centrum 
székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
képviseli: Dömötör Csaba kancellár 
adóigazgatási azonosító száma: 15832166-2-17 
ÁHT azonosítója: 354751 
statisztikai számjele: 15832166-8532-312-17 
mint Átvevő (a továbbiakban: Centrum)  
 (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
I. A 2016. április 29-én kelt, Bonyhád Város Önkormányzata, másrészről a fenntartó 
Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal, mint Ellenjegyző, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrum között 
létrejött vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) - közös megegyezéssel - az 
alábbiak szerint módosul: 
l. A Szerződés „II. A szerződés tárgya" fejezet 1. 1) és 1. 2) alpontjai hatályukat vesztik. 
2. A Szerződés „II. A szerződés tárgya” fejezet 1. 4) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„4) Bonyhád, Perczel Mór u. 44. (a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 1737 hrsz. alatti 
ingatlanból a szerződés 4. melléklet térképi részén a Tolna Megyei Szakképző Centrum néven 
jelölt 2695 m2 területet).” 
3. A Szerződés „II. A szerződés tárgya” fejezet 1. 5) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„5) Bonyhád, Jókai Mór u. 3. (a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 1731/1 hrsz. alatti 
ingatlanból a szerződés 5. melléklet térképi részén a Tolna Megyei Szakképző Centrum néven 
jelölt 9958 m2 területet).”  
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4. A Szerződés 1. és 2. számú mellékletei hatályukat vesztik. 
5. A Szerződés 4. és 5. számú mellékletei helyébe jelen szerződés mellékletei lépnek. 
6. A Szerződés „III. Felek Jogai és kötelezettségei” fejezet 6. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„6. A Centrum a szerződés II. 1.4). pontjában meghatározott ingatlan esetében a szerződés 
értelmében vagyonkezelésébe kerülő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel 
együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak 
megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 
személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül 
jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.  
A Centrum a szerződés keretében vagyonkezelésébe kerülő és így a közös használatra szolgáló 
– a szerződés II. 1. 3). és 1. 5). pontjában meghatározott ingatlanrészek tekintetében - vagyont, 
a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési 
szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó 
biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal 
mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni 
hasznait.” 
5. A Szerződés „IV. Működési költségek viselésének szabályai” fejezet 26. pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
„26. A Centrum a vagyonkezelésében levő, a szerződés II. 1. 3)., 4)., 5). pontban 
meghatározott ingatlan vagyon tekintetében viseli a használatával kapcsolatos közüzemi díjakat 
és az üzemeltetési költségeket, azzal, hogy a szolgáltatókkal is szerződést köt.” 
6. A Szerződés „IV. Működési költségek viselésének szabályai” fejezet 27. pontja hatályát 
veszti. 
7. A Szerződés „VI. Egyéb rendelkezések” fejezet 35. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„35. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik 
meg: 
Önkormányzat:  
Filczinger Ágnes jegyző 06/74/500-202 
Centrum:  
Dömötör Csaba kancellár 06/30/166-0523” 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataik a fenti 
kapcsolattartók útján tekinthetők közöltnek. A kapcsolattartó személyében, adataiban történt 
változásról Felek öt napon belül kötelesek egymást tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, 
adataiban bekövetkezett változás nem minősül jelen szerződés módosításának. 
 
8. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályosak 
maradnak. 
II. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Centrum az ingatlan-nyilvántartásban az érintett ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezelői jogát a jelen szerződésnek megfelelően módosíttassa. Az Önkormányzat jelen 
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megállapodás aláírásával meghatalmazza a Centrumot, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel képviselje az illetékes 
Földhivatal előtt. 
Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány 
Átvevőt, 2 példány az Ellenjegyzőt és 2 példány Átadót illeti meg. 
Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el. 
 
Kelt: Budapest, 2022……… 
  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet78. § (1) 
bekezdése alapján ellenjegyzem: 

………………………………………… 
dr. Magyar Zita 

elnök 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal 
Ellenjegyző 

 
 

………………………………………..  ………………………………………… 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
                 pénzügyi ellenjegyző    jogi ellenjegyző 
 
Kelt: Bonyhád, 2022.     Kelt: Szekszárd, 2022.                                                              
 .......................................................................  

Önkormányzat 
képviseli 

Filóné Ferencz Ibolya polgármester: 

 .......................................................................  
Centrum 
képviseli: 

Dömötör Csaba kancellár 
 

 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
 .......................................................................  

Önkormányzat 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
…………………………………………… 

 Centrum  
jogilag ellenjegyzem: 
 

……………………………… 
  



 


