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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola használatba 

adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kft-vel kötött – megállapodás módosításáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata 
a Kossuth Lajos Általános Iskola használatba adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kft-

vel kötött – megállapodás módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.) 
épületében a Sziltop Nonprofit Kft. által alapított és fenntartott Szabó Magda Általános Iskola 
székhelyet létesítsen és ott esti és levelező munka- és oktatási rendben iskolarendszerű 
felnőttoktatást szervezzen és biztosítson az általános iskola nyolc osztályának elvégzése 
érdekében. 
A felnőttoktatás megszervezése és biztosítása Ercsi Város Önkormányzatnak többletköltséget 
nem okozhat. 
A Képviselő-testület a Kossuth Lajos Általános Iskola épületének használatba adásáról szóló 
– a Sziltop Nonprofit Kft-vel kötött – 2015. augusztus 27-én kelt megállapodást e határozat 
melléklete szerint 2016. május 1-vel módosítja.  
A Képviselő-testület az e határozatban említett felnőttoktatást – amennyiben annak feltételei 
fennállnak – a Megállapodás 4. pontjában meghatározott érvényességi ideig lehetővé teszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Győri Máté polgármestert a megállapodás 
módosításának megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 
 

    
Kmf. 

 
 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
    polgármester                jegyző 
 

 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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    „Melléklet a 156/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Megállapodás  
ingatlan használatba adásáról 

módosítása 
 

amely létrejött egyrészről  

Név: Ercsi Város Önkormányzat 

székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

képviseli: Győri Máté polgármester 

adószám: 15727141-2-07 

statisztikai szám: 15727141-8411-321-07 

mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó) 

másrészről 

Név: SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés: SZILTOP Nonprofit Kft. 

székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát u. 84. 

képviseli: Molnár Emese ügyvezető 

cégjegyzékszám: 13-09-125201 

adószám: 18081802-2-13 

statisztikai szám: 18081802-8531-572-13 

mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2015. augusztus 27-én ingatlan használatba 
adásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre, mely alapján 
Ercsi Város Önkormányzat a SZILTOP Nonprofit Kft. részére 2015. augusztus 01. 
napjától 10 évi határozott időre ingyenesen továbbra is használatba adta az Ercsi 
Kossuth Lajos Általános Iskola épületét köznevelési közfeladatok ellátása érdekében. 

 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 26-án megtartott nyílt ülésén hozott 156/2016 (IV.26.) Kt. sz. határozata 
alapján a Megállapodást módosítják az alábbiak szerint: 
 

3. A Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„4. Előzetes egyeztetés alapján Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
266/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozata alapján 2015. augusztus 01. napjától 10 évi 
határozott időre ingyenesen továbbra is használatba adja a SZILTOP Nonprofit Kft. 
részére az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola épületét a 3. pontban hivatkozott, 
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harmadik személyek között létrejött megállapodás alapján, köznevelési közfeladatok 
ellátása érdekében. 
Használatba adó hozzájárul, hogy az épületben határozott időre, 2025. július 31-ig – a 
Kossuth Lajos Általános Iskolában folyó köznevelési feladatok teljes körű biztosítása 
mellett – a Sziltop Nonprofit Kft. által alapított és fenntartott Szabó Magda Általános 
Iskola is székhelyet létesítsen és ott esti és levelező munka- és oktatási rendben 
iskolarendszerű felnőttoktatást szervezzen és biztosítson az általános iskola nyolc 
osztályának elvégzése érdekében.” 

 
4. A Megállapodás 10. pontja a következőképpen módosul:  

 
„10. Szerződő felek rögzítik, hogy az épület és az ott üzemeltetett iskolák 
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos összes költség a SZILTOP Nonprofit 
Kft.-t terheli. Ercsi Város Önkormányzatát mint Használatba adót a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában és a Szabó Magda Általános Iskolában folyó oktatási, köznevelési 
feladatok ellátása és az iskola épületének és udvarának használata, fenntartása, 
működtetése kapcsán semmiféle költség nem terheli. 
A költségviselés kapcsán felek kiemelten rögzítik továbbá, hogy az épületnek csak a 
felújítási költségei terhelik a tulajdonos Ercsi Város Önkormányzatát kizárólag az 
alábbiak szerint, azaz felek ezen, Ercsi Város Önkormányzatát terhelő felújítási 
feladatokat – melyeket előzetesen egyeztetni kötelesek – taxatíve az alábbiak szerint 
határozzák meg: 

a) az épület építési engedélyhez kötött felújításával, átalakításával kapcsolatos 
költségek; 

b) az épület gépészeti berendezéseinek (fűtés, villamoshálózat, víz- és 
csatornahálózat) olyan cseréje vagy átalakítása, amely azok teljes 
rekonstrukcióját jelenti.” 
 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megállapodásnak jelen megállapodás-módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, s hatályosan kötik a 
feleket. 
 

6. Szerződő felek képviselői rögzítik, hogy megfelelő felhatalmazással bírnak az általuk 
képviselt Önkormányzat, illetve gazdasági társaság legfőbb döntéshozójától a jelen 
megállapodásban rögzített tartalommal és feltételrendszer mellett a megállapodás 
megkötésére és azt helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

 
 
 
Kelt: Ercsi, 2016. április 27. 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat   SZILTOP Nonprofit Kft. 
 

 


