
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2016. december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2016. (XII. 05.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskaikerti Németh 

László Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskolában lévő, a gyermekek és tanulók 

gyermekétkeztetési feladatait biztosító főzőkonyha és hozzátartozó helyiségek 

költségmegosztásáról készült előterjesztést és úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert 

a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

1. sz. melléklet a 129/2016(XII.05.) önkormányzati határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
a Bocskaikert Baross Gábor út 19. sz. alatt lévő főzőkonyha költségeinek elszámolásáról 

 

amely létrejött egyrészről a 

Bocskaikert Községi Önkormányzat 

székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

képviseli: SZŐLLŐS SÁNDOR polgármester 

törzsszáma: 728933 

adóigazgatási azonosító száma: 15728939-2-09 

bankszámlaszáma: 60600187-11012816-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15728939-8411-321-09 

mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ     

székhelye: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. 

képviseli: Tóth Lajos Árpád tankerületi központ igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00332017-00000000 

ÁHT azonosítója:335262 

KSH statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint fenntartó-működtető (a továbbiakban: Átvevő)  

 

 

 SÁPEX-DUETT Kft.  

Székhely: 4241 Bocskaikert, Monostor u. 33. sz. 

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Szabó Péter 



Levelezési cím: 4241 Bocskaikert, Monostori út. 33. sz. 

Számlavezető pénzintézete: SBEER Bank 

Számlaszáma: 14100213-92986260-70000001 

Számlázási cím: 4241 Bocskaikert, Monostori út. 33. sz. 

Adószáma: 14022010-2-09 

Statisztikai jelzőszáma: 1402201-5610-113-09 

Cégjegyzék száma: 09-09013773 

mint főzőkonyhát üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) 

 

 

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

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Az Önkormányzat külön megállapodásban 2017. január 1-i hatállyal az Átvevő részére 

ingyenes vagyonkezelésébe adja - a Bocskaikert, Baross G. út 19. sz. alatt lévő 14646/4 hrsz-ú  

ingatlant és iskola épületét. A megállapodás 8. pontja alapján a gyermekétkeztetés, valamint a 

szünidei gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem kerül 

átadásra, azokat az Önkormányzat - a Gyvt. 21/A és 21/c §-aiban előírt kötelező 

feladatellátásnak céljában – önállóan hasznosítja.  

Felek kijelentik, hogy Az önkormányzat és az üzemeltető között közbeszerzési eljárás 

keretében megkötött érvényes bérleti és főzőkonyha üzemeltetési szerződés van hatályban, 

melynek keretében az üzemeltető szolgáltatja az Önkormányzat részére a teleülésen a 

gyermekétkeztetést. 

 

 

 

II. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

 

1. Az Átvevő ingyenesen biztosítja a főzőkonyha és hozzátartozó helyiségek – hulladéktároló, 

göngyöleg tér, áruátvevő, iroda, kézi raktár, WC, előtér, folyosó, földesáru raktár, zöldség 

előkészítő, húselőkészítő, előtér, öltőző, szárazáru raktár, konyha, étel elszállító, fehérmosó, 

előtér, étkező,- összesen 215,41m2 - elérhetőségét. 

 

 

III. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, TARTALMA 

 

1. A gáz-, víz-, és villamos energia fogyasztásának mérése almérő órákkal történik, amelyek 

alapján az átvevő az üzemeltető vállalkozó nevére számlázza a fogyasztást. 2017. január 1-

től az üzemeltető a továbbszámlázott közüzemi díjakat havonta az átvevőnek köteles 

kiegyenlíteni oly módon, hogy a benyújtott számláknak megfelelő összeget átutalja az 

átvevő MÁK-nál vezetett______________________________számú számlájára a 

kézhezvételtől számított 8 napon belül. 

 

2. Az almérő órák leolvasása a hónap utolsó napján az iskola feladata. A leolvasást az óra 

fotózásával is el kell végezni. 

 

3. Utolsó alkalommal 2016. december 31-én az átadó a közüzemi órákat az iskola jelenlétében 

leolvassa, azt fotódokumentációval bizonylatolja. 

 

 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 



 

 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az almérő órák leolvasásával kapcsolatos teendőket 

illetve a továbbszámlázást. 

 

1. Kapcsolattartók kijelölése:  

A kapcsolattartója: 

Szabó Péter  

Tel.: +36 20 218 9076 

E-mail: szabo.peti.debrecen@gmail.com 

 

Hajdúböszörményei Tankerületi Központ/Iskola kapcsolattartója: 

…………………………………………… (név, beosztás) 

Tel.: +36 … 

E-mail: ……………….@....................hu 

 

Felek kijelentik, hogy egymással jóhiszeműen, együttműködve járnak el.  

 

Jelen megállapodás 3 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 

példány Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt, 2 példány az üzemeltetőt illeti meg. 

 

Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

Jelen megállapodást a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete ……/2016. 

(XII. …..) sz. határozatával elfogadta. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Közüzemi almérő órák adatai (ví-z, gáz, áram) 

2. sz. melléklet: Főzőkonyha és kapcsolódó helyiségek kimutatás 

 

 

Bocskaikert, 2016. december „….”. 

 

 

………………………………………… 

Bocskaikert Községi Önkormányzat 

képviseli 

 

…………………. 

Szőllős Sándor 

polgármester 

……………………………………….. 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

képviseli 

 

………………… 

Tóth Árpád Lajos 

tankerületi központ igazgató 

 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

Kelt: Bocskaikert 2016. december „….”. 

 

 

…………………………………………… 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Hajdúböszörmény, 2016. december 

„….”. 

 

…………………………………………… 

 



Bocskaikert Községi Önkormányzat 

 

………………………………. 

pénzügyi ellenjegyző 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

 

……………………… 
gazdasági vezető 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

Kelt: Bocskaikert., 2016. december „….”. 

 

………………………………………. 

jegyző 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 

……………………………………….. 

 

 

SÁPEX DUETT Kft. 

 

……………………………….. 

Szabó Péter ügyvezető 
 

 

Bocskaikert, 2016. december 8. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 
 


