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Kérem a T i sztel t  K özgy űl ést ,  hogy a feladatok ismeretében fogadja el az alábbi 
határozati javaslatokat. 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökét, hogy a nemzetiségi 
óvodapedagógus-utánpótlás biztosítása érdekében a 2018/2019. tanévre ösztöndíj forrására 
támogatási kérelmet nyújtson be Magyarország Miniszterelnökségéhez, mint fejezetgazdához.  

Határidő: 2018. november 15. 
Felelős: Juhász Tibor elnök 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése – tekintettel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (1) c) pontjára - a román 
nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjat 
alapít. Az ösztöndíj mértékét a 2018/2019. tanévre a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti fejezetért felelős miniszter által kiadott 
támogatói okirat hatályba lépését követően az elnök állapítja meg.  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező felhívást, egyben felhatalmazza az elnököt a felhívás 
közzétételére.  

Határidő:  
- az ösztöndíj alapítás és a felhívás elfogadása tekintetében azonnal 
- az ösztöndíj mértéke megállapítása vonatkozásban a támogatói okirat kibocsátást 

követően haladéktalanul 
Felelős: Juhász Tibor elnök 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező „Román nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi 
ösztöndíjprogram szabályzat”-át. 
A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szabályzatot a MROÖ honlapján tegye közzé. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium 
és Pedagógiai Intézet (1062 Budapest, Lendvay utca 22.) Pedagógiai Intézet 
intézményegységét, hogy a tanulmányi ösztöndíjprogram lebonyolításában részt vegyen.  

Határidő: 2018. november 15. 
Felelős: Juhász Tibor elnök 
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IV. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező „Román nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi 
ösztöndíjprogram”-ban résztvevő hallgatókkal kötött szerződés szövegét. 
A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szerződés szövegét a MROÖ honlapján tegye közzé.  

Határidő: 2018. november 15. 
Felelős: Juhász Tibor elnök 

V. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező „Feladatellátási megállapodás” szöveges tartalmát. 
A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a támogatói okirat kibocsátását követően a 
megállapodást kösse meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, mint a 
program lebonyolítójával.  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Juhász Tibor elnök 

Gyula, 2018. október 18. 
 
 
                                                                                               Juhász Tibor s.k. 
                                                                                                        elnök 
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1. számú melléklet 
 

FELHÍVÁS 
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  

Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2018/2019. tanévre 
 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) a román 
nemzetiségi óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az 
MROÖ Közgyűlésének a Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 
…./2018. (X. 25.) számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről: 
 
1. Az ösztöndíj célja: a román nemzetiségi óvodapedagógus képzést biztosító felsőoktatási 

intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített román nemzetiségi óvodapedagógus 
hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, román nemzetiségi óvodapedagógus-
utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 2018/2019 tanév 
első és második szemeszterében a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a 
helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása alapján. 

 
2. Az ösztöndíj forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, 

illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény alapján a 
Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okiratban biztosított keretösszeg. 

 
3. Az ösztöndíjra jogosult: az alábbiakban felsorolt román nemzetiségi óvodapedagógus-

képzést biztosító felsőoktatási intézmény első évfolyamos nappali, esti vagy levelező képzési 
formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) román nemzetiségi 
óvodapedagógus tanulmányokat folytató hallgató, 

GFF-PK Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas 
 
4. Az igénylés benyújtása: a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és 

Pedagógiai Intézetéhez (továbbiakban: Iskolaközpont Pedagógiai Intézete) címezve (1062 
Budapest, Lendvay utca 22.) kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő igénylőlapon, egy 
példányban papíralapon a következő mellékletekkel: 

a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás; 
b) a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület 

ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi önkormányzat, sem román 
nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél); 

c) nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 
 
5. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő 20. nap 
 
6. A benyújtott igénylések alapján - az MROÖ elnökének véleményét kikérve - a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatának elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az 
ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az MROÖ honlapján. Ezzel egyidejűleg az ösztöndíjassal 
ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződés) köt. 

 
7. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap. 
 
8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki: 
a) a fentiekben felsorolt román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási 

intézmény aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, 
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b) a felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül 
csatolta. 
 

9. Az ösztöndíj mértéke: hallgatónként nappali tagozaton havonta 60.000,- Ft, esti és levelező 
tagozaton havonta nettó 40.000,- Ft, amely a lezárt félév végén első alkalommal 2019. február 
28-ig, második alkalommal 2019. augusztus 31-ig kerül folyósításra. 

 
10. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első 

és második szemeszter végéig tart. 
 
11.  Az ösztöndíj folyósításának feltétele:  
a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés, 
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete részére 

történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a hallgató az 
előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult. 

 
12. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott 

lakossági folyószámlára. 
 
13. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény l. melléklete 4.12.1 a) pontja 

szerint az ösztöndíj összege, nappali tagozatos hallgató esetében személyi jövedelemadó-
mentes. Esti és levelező tagozatos hallgató esetében az ösztöndíj összege személyi-
jövedelemadó köteles. 

 
14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását. 
 
15. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által 

az 1. pontban meghatározott cél érdekében:  
a) a román nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen 

folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;  
b) román nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez; 
c) az oklevél megszerzését követően román nemzetiségi köznevelési intézménnyel – óvoda – a 

végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az 
ösztöndíjat folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja; 

d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén 
szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok 
tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák; 

e) adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak. 
 
 

16. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai 
Intézetétől az alábbi elérhetőségeken: 

 
 cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22. 
 telefon: 06 1 308 7867 
 e-mailcím: nemzetisegiosztondij@udpi.hu 

 

mailto:budapest@udpi.hu


1 
 

2. számú melléklet 

ROMÁN NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS  

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM SZABÁLYZATA 

I. Általános rendelkezések 

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének a Román Nemzetiségi 
Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 
megalkotásával az a célja, hogy a román nemzetiségi óvodapedagógus képzést nyújtó felsőoktatási 
intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített román nemzetiségi óvodapedagógus hallgatókat a 
megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, román nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás 
biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 2018/2019 tanév első és második 
szemeszterében. 

2. A román nemzetiségi ösztöndíjprogram kezelője a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (továbbiakban: MNOÖ). Jelen Szabályzatban az MNOÖ Támogatónak minősül. 
A román nemzetiségi ösztöndíjprogram végrehajtásában részt vesz a Koch Valéria Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (továbbiakban: Iskolaközpont 
Pedagógiai Intézete). 
 
3. Az ösztöndíjprogramban résztvevő román nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóval 
(továbbiakban: hallgató) a MNOÖ elnöke ösztöndíjszerződést köt. Méltányossági ügyekben az 
MNOÖ Ifjúsági Bizottsága jár el, amelynek ülésén tanácskozási joggal részt vesz az MNOÖ 
elnöke, és az MNOÖ oktatási tanácsnoka. 
 

II. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó szabályok 

4. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó felhívást az MNOÖ elnöke teszi közzé az óvodapedagógus 
képzéssel rendelkező felsőoktatási intézményeknek küldött levélben, és az MNOÖ honlapján.  

5. A felhívás tartalmazza a részvételre jogosult román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést 
nyújtó felsőoktatási intézmények felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának 
jelen Szabályzatban meghatározott feltételeit, az igénylés kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá 
az ösztöndíjszerződés megkötésének határidejét.  

6. Az ösztöndíjprogramban az a hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy vehet részt, aki: 

a) a román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény nappali, esti 
vagy levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) 
folytat román nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat, 

b) az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti 
kezeléséhez. 

7. Az igénylést az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez címezve (1062 Budapest, Lendvay utca 
22.) kell benyújtani e Szabályzat melléklete szerinti igénylőlapon, egy példányban papíralapon a 
következő mellékletekkel: 

a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás; 
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b) a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi 
egyesület ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi 
önkormányzat, sem román nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél). 

8. A benyújtott igénylések alapján - a jelölést követően - az MNOÖ elnöke e Szabályzat szerint 
dönt az ösztöndíj odaítéléséről, valamint az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az MNOÖ 
honlapján. 

9. Az ösztöndíjban az részesülhet, aki(nek) 

a) a Szabályzat 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, 

b) előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult  

c) a Szabályzat 7. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül 
csatolta. 

10. Az ösztöndíj mértéke hallgatónként nappali tagozaton havonta 60.000,- Ft, esti és levelező 
tagozaton havonta nettó 40.000,- Ft, amely a lezárt félév végén első alkalommal 2019. február 28-
ig, második alkalommal 2019. augusztus 31-ig kerül folyósításra a hallgató által az 
ösztöndíjszerződésben megadott lakossági folyószámlára.  

11. Az ösztöndíj időtartama tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első és 
második szemeszter végéig tart. 

12. Az ösztöndíj folyósításának feltétele: 

a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés, 

b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete 
részére történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a 
hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra 
jogosult. 
 

13. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény l. melléklete 4.12.1 a) pontja 
szerint az ösztöndíj összege, nappali tagozatos hallgató esetében személyi jövedelemadómentes. 
Esti és levelező tagozatos hallgató esetében az ösztöndíj összege személyi-jövedelemadó köteles. 
 
14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását. 
 

III. Az ösztöndíjas kötelezettségei 

15. A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj biztosításának 
a Támogató által elérni kívánt célja: 

a) a hallgató a román nemzetiségi óvodapedagógus képzésben a tanulmányait elhivatottan és 
eredményesen folytassa, törekedve a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére; 

b) a hallgató szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően román nemzetiségi 
köznevelési intézmény – óvoda – alkalmazottjaként helyezkedjen el. 
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16. E célok érdekében a hallgató vállalja, hogy mint a román nemzetiségi óvodapedagógus 
képzésbe felvételt nyert hallgató végzettséget és szakképzettséget szerez és az oklevél 
megszerzését követően a végzettségnek, szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatásra irányuló 
főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az 
ösztöndíjat folyósították. Ennek megtörténtét az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete ellenőrzi. 
 
17. A hallgató vállalja, hogy részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási 
helyén szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok 
tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák. 

18. A hallgató hozzájárul a szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő személyes 
adatainak kezeléséhez. A hallgató köteles adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – 
tájékoztatást adni a Támogatónak. 

IV. Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetése 

19. Amennyiben a végzett óvodapedagógus önhibáján kívül nem tud végzettsége szerinti román 
nemzetiségi óvodában elhelyezkedni ide értve azt az esetet is, ha csak részmunkaidőben tud 
elhelyezkedni, akkor az ösztöndíjat nem kell visszatérítenie, feltéve, hogy ehhez az MNOÖ 
Ifjúsági Bizottsága az óvodapedagógus írásbeli kérelmére, méltányosságból hozzájárult. 

V. Eljárási szabályok 

20. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez beérkezett igénylést a beérkezést követően 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül meg kell vizsgálni, hogy az megfelel-e a 
jelen szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek.  

21. Amennyiben az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete azt állapítja meg, hogy az igénylés hiányos, 
az igénylőt hiánypótlásra szólítja fel, melyben a hiányok pótlására 8 (nyolc) napos határidőt 
biztosít. Ha az igénylő a hiányokat a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) 
napon belül pótolja, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet eleve hiánytalanul adta volna be. Ha a 
hiánypótlást nem, nem teljeskörűen vagy nem időben teljesíti, az igénylővel az adott szemeszterre 
szerződést nem lehet kötni. 

22. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete (e pont alkalmazásában a továbbiakban: megkereső) a 
román nemzetiséghez tartozó hallgató által előterjesztett igénylést a jelen szabályzat 20. pontja 
szerint megvizsgálja. Ha az igénylés hiányos, megkereső a jelen szabályzat 21. pontja szerint jár el. 
A megvizsgált, és a Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő igényt - a 
jelölés megtétele érdekében - haladéktalanul megküldi az MROÖ elnökének. Az MROÖ elnöke a 
részére megküldött igény kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül elbírálja, és 
döntéséről írásban haladéktalanul tájékoztatja a megkeresőt. Megkereső ezt követően 5 (öt) 
munkanapon belül előkészíti az ösztöndíjassal kötendő ösztöndíjszerződést, és aláírásra három 
példányban átadja az MNOÖ elnökének. 

23. Az MNOÖ elnöke és az Ösztöndíjas által aláírt szerződés egy példánya az Ösztöndíjast, egy 
példánya az MNOÖ-t, míg a harmadik példánya az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét illeti. Az 
Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az aláírt szerződésekről - annak aláírását követő 8 napon belül 
- feljegyzésben tájékoztatja az MROÖ elnökét. Ugyanígy jár el akkor is, ha a hallgató nem köt 
szerződést, vagy a szerződéstől eláll, vagy a szerződés egyéb okból módosul vagy megszűnik. 
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24. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a mindkét fél által aláírt szerződésekről és hallgatókról 
nyilvántartást vezet, melyben feltünteti különösen, hogy a hallgató hány szemeszterre, milyen 
mértékű ösztöndíjat kapott, mikor fejezte be nemzetiségi óvodapedagógusi felsőfokú 
tanulmányait illetve, hogy hol és mikor, milyen intézményben létesített román nemzetiségi 
óvodapedagógusi foglalkoztatási jogviszonyt, és meddig köteles ott jogviszonyát fenntartani. 

25. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a jelen szabályzat 12. pont b) alpontjában foglalt 
igazolás kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül – az intézmény egység vezetője aláírt 
feljegyzésben - értesíti az MNOÖ elnökét arról, hogy az ösztöndíj a hallgató részére kifizethető. 

26. Az MNOÖ elnöke az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete értesítését követő 3 (három) 
munkanapon belül, de legkésőbb az adott év február 28. napjáig, illetve augusztus 31. napjáig 
intézkedik az ösztöndíj hallgató részére történő kiutalásáról. Az utalás megtörténtéről az MNOÖ 
elnöke tájékoztatja az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét. 

27. Az MNOÖ Ifjúsági Bizottsága az óvodapedagógus írásbeli kérelmére indult méltányossági 
eljárás eredményéről tájékoztatja az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét. 

VI. Záró rendelkezések 

28. A Támogató és az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete, mint adatkezelők a hallgatóról az e 
Szabályzat szerinti adatokat tartja nyilván.  

29. A Támogató a hallgatóról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt, amely az 
hallgató személyére vonatkozik, személyes adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a 
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el. 

30. Az e Szabályzat szerinti személyes adatokat az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az igénylés 
benyújtásától számított 6 évig kezeli. 

31. Az e Szabályzat szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

32. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata - átérezve a nemzetiségi 
óvodapedagógus utánpótlás biztosításának szükségességét – felhatalmazza az elnököt arra, hogy a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával feladatellátási megállapodás keretében e 
szabályzat alapján román nemzetiséghez tartozó nemzetiségi óvodapedagógussal is szerződést 
kössön, azzal, hogy a támogatandó hallgatót a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata jelöli meg. 

33. Ez a Szabályzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
szerinti fejezetért felelős miniszter által kiadott támogatói okirat hatályba lépésével egyidejűleg lép 
hatályba. 

Gyula, 2018. október 25. nap 

 

Juhász Tibor 
MROÖ elnöke 
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IGÉNYLŐLAP 
A Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjhoz 

I. A hallgató adatai: 

A hallgató neve: 

A hallgató születési neve: 

Születési helye, ideje (év/hónap/nap): 

Anyja leánykori neve: 

Lakcíme: 

Levelezési címe (ha nem egyezik meg a lakcímmel): 

E-mailcíme, telefonszáma: 

Adóazonosító jele: 

TAJ száma: 

Lakossági folyószámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri: 

Számlavezető pénzintézet neve: 

Lakossági folyószámla tulajdonos neve: 

 

II. A hallgató felsőoktatási intézményének adatai: 

Az intézmény neve: 

Az intézmény székhelye: 

Az intézmény képviselője: 

Az intézmény telefonszáma/faxszáma/e-mail-címe: 

 

III. A hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok: 

A hallgató felsőoktatási intézménybe történő beiratkozásának ideje: 

A hallgató aktív jogviszonyban áll-e:       igen/nem 

 



2 
 

IV. Kötelezően csatolandó mellékletek: 

 a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló 
igazolás; 

 a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román 
nemzetiségi egyesület ajánlása; 

 nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.  

 

Dátum: ..............., 20... .............. hó .... nap 

 
…………………………………………… 

hallgató aláírása 

Az Igénylőlapot az ösztöndíj program kezelője, a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez címezve 
(1062 Budapest, Lendvay utca 22.) kell 1 eredeti példányban benyújtani. 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj” 
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3. számú melléklet 

Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program 
Ösztöndíjszerződés 

 
 
amely létrejött  
egyrészről a  Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
Székhely:  
Adószám:  
ÁHT azonosító:  
Statisztikai számjele:    
Képviselője:  
Fizetési számlája:    
mint Támogató 
 

 
másrészről  
Név: 
Születési neve: 
Anyja neve: 
Születési helye, ideje:  
Lakcíme: 
Tartózkodási helye: 
E-mail címe: 
Adóazonosító jele:  
TAJ szám: 
Lakossági folyószámla száma: 
mint Ösztöndíjas (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Miniszterelnökség …. számú Támogatói Okirata (a 

továbbiakban: Okirat) alapján, valamint a …Országos Önkormányzata …../2018. számú 
…..Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a 
továbbiakban: Szabályzat) alapján ösztöndíjas szerződést (a továbbiakban: Szerződést) 
kötnek a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosítása céljából és tekintettel arra, hogy az 
Ösztöndíjas a meghirdetett és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények 
és egyéb, az elbírálás szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált. 

2. Az Ösztöndíjas a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Okirat szabályrendszerét, az 
ösztöndíjra történő felhívást és a…..Országos Önkormányzat szabályzatát, valamint a 
Szerződés tartalmát – különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt elhelyezkedési 
kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő jogkövetkezményekre –
megismerte és megértette. 
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3. Az Ösztöndíjas támogatása a Támogató által lebonyolított ………Nemzetiségi 
Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Program) által 
szabályozott keretei között történik. 

4. Az Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj elnyerésére kiírt felhívásnak, illetve az 
ösztöndíj folyósításának a Támogató által elérni kívánt célja, hogy 
a) az Ösztöndíjas a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben a tanulmányait elhivatottan és 
eredményesen folytassa, törekedve a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére; 
b) az Ösztöndíjas szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően valamely 
nemzetiségi köznevelési intézményi körből választott intézmény alkalmazottjaként 
helyezkedjen el, és ott legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával azonos ideig 
munkavégzésre irányuló főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen. 
E célok érdekében az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy mint az egységes, osztatlan 
nemzetiségi óvodapedagógus képzésbe felvételt nyert hallgató végzettséget és 
szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően a végzettségnek, 
szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt 
létesít valamely magyarországi nemzetiségi köznevelési intézménnyel és a jogviszonyt 
legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. 

5. Az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a 2018/2019. évi tanévben (10 hónapra), két szemeszterre 
jogosult, a Szabályzatban megjelölt feltételek teljesítése esetén. 

6. Az ösztöndíjas jogviszony a 2018/2019. tanév kezdetétől az Ösztöndíjas által vállalt, 
főfoglalkozású jogviszonyban eltöltött, az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartam 
végéig tart. 

Az ösztöndíjra vonatkozó szabályok 
 

7. Az ösztöndíj összegét a Támogató a felhívásban és a Szabályzatban meghatározottak szerint 
féléves (szemeszter) időszakokra állapítja meg. 

8. Az ösztöndíj az Ösztöndíjas tanulmányai során akkor folyósítható, ha az Ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya folyamatosan fennáll, a felhívásban és a Szabályzatban meghatározott 
értékelési szempontoknak megfelel.  
A hallgatói jogviszony szüneteltetése, illetve passzív féléves hallgatók esetén az ösztöndíj 
folyósítása is szünetel. 

9. Az Ösztöndíjast ösztöndíjas jogviszonya alatt havi ……………….. ösztöndíj illeti meg, 
melyet Támogató két részletben, először 2019. február 28-ig, második alkalommal 2019. 
augusztus 31-ig folyósít az Ösztöndíjas ……..Banknál vezetett ………..lakossági 
folyószámlájára. 

10. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:  
a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés, 
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete 
részére történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a 
hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra 
jogosult. 

11. Az e szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony 
fennállását. 

12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény l. melléklete 4.12.1 a) pontja 
szerint az ösztöndíj összege, nappali tagozatos hallgató esetében személyi jövedelemadó-
mentes./VAGYLAGOS/ Esti és levelező tagozatos hallgató esetében az ösztöndíj összege 
személyi-jövedelemadó köteles. 
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Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetése 

 
13. Ha az Ösztöndíjas részmunkaidős jogviszonyban tud elhelyezkedni, a jogviszony előírt 

időtartama a Támogatóval egyeztetett mértékben, arányosan meghosszabbítható. 
A munkahely-változtatás, áthelyezés – amennyiben a Támogatóval történt előzetes 
egyeztetéssel, annak hozzájárulásával történik – nem befolyásolja az ösztöndíjas jogviszonyt. 

14. A szerződés megszűnik: 
a) az Ösztöndíjas halálával; 
b) egészségi állapotának oly mértékű megváltozása esetén, amely nem teszi lehetővé az 

Ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését; 
c) a Támogató jogutód nélküli megszűnésével; 
d) az Ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló és jelen szerződésben meghatározott időtartam 

lejártával. 
15. A szerződés megszüntethető:  

a) a Felek közös megegyezésével  
b) azonnali hatályú felmondással,  
c) ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy 

súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást 
tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

16. Az Ösztöndíjas a szerződést foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően azonnali 
hatállyal felmondhatja, ez esetben köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét a 
szerződés megszűnését követő 90 (kilencven) napon belül a Támogató részére visszafizetni. 

17. Az Ösztöndíjas köteles a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét – a munkáltató által 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30.§ 
(l) bekezdés c) pontja kivételével – felmentéssel történő jogviszony megszüntetés esetén 
annak időarányos részét – a szerződés megszűnését követő kilencven napon belül a 
Támogató részére visszafizetni, amennyiben a szerződés 6. pontja szerinti időtartam alatt az 
alábbi szerződésszegésnek minősülő esetek valamelyike bekövetkezik: 
a) az Ösztöndíjas nem vállalja a nemzetiségi óvodapedagógus, szakképesítésnek megfelelő 

munkakörben történő alkalmazását, 
b) az Ösztöndíjas nem vállalja a Támogató által megjelölt köznevelési intézményi kör 

egyikében sem a munkavállalást, 
c) az Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonya 

• az Ösztöndíjas általi felmondással,  
• az Ösztöndíjas kérésére közös megegyezéssel,  
• a munkáltató által rendkívüli felmentéssel, illetve – az egészségügyi alkalmatlanság 

esetét kivéve – a Kjt. 30.§ (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel megszűnik. 
18. A visszafizetés a Támogató fizetési számlájára átutalással történik. Amennyiben az 

egyösszegű visszafizetés nehézséget jelent az Ösztöndíjas számára, részletfizetési lehetőséget 
kérelmezhet a Támogatóhoz eljuttatott levélben, amelynek elbírálása Támogató Ifjúsági 
Bizottságának hatásköre. 
A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Támogató fizetési felszólításban kötelezi 
a volt ösztöndíjast a fizetési kötelezettség teljesítésére.  
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19. Ha a szerződés felmondásának oka a foglalkoztató intézmény vagy a Támogató 
szerződésszegése, az Ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettség nem terheli. 

20. Az Ösztöndíjas jelen szerződésben rögzített kötelezettsége külön írásos kérelemére 
szünetelhet, ha 
a) saját maga egészségi körülményei miatt szakorvosi igazolással igazolt módon nem 

alkalmas tanulmányainak befejezésére, vagy a felajánlott munkakör betöltésre, 
b) az Ösztöndíjas közeli hozzátartozóját külön jogszabályokban meghatározottak szerint 

mint főállású ápoló ápolja, és ezért tanulmányait folytatni, vagy a kijelölt munkakört 
betölteni nem tudja, 

c) az Ösztöndíjas terhességi, gyermekágyi segélyre, GYED-re, GYES-re, rehabilitációs 
ellátásra vagy rokkantsági ellátásra, rehabilitáció járadékra vagy rokkantsági járadékra lesz 
jogosult a jogosultság időtartama alatt. 

A kötelezettségek szüneteltetésének időtartama megszűnik, és azok teljesítése feléled, 
amennyiben a szünetelésre okot adó körülmények megszűnnek. A kötelezettségek 
feléledésének napja az azt kiváltó ok megszűnését követő nap. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
21. Az Ösztöndíjas köteles a szerződéshez kapcsolódó személyes és tanulmányaival kapcsolatos 

adataiban bekövetkezett változásokról, valamint a létesített foglalkoztatási jogviszonyáról 8 
napon belül, írásban tájékoztatni az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét. 

22. A Támogató és az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az Ösztöndíjasról rendelkezésére álló 
minden adatot, tényt, információt, amely az Ösztöndíjas személyére vonatkozik, személyes 
adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével jár el. 

23. A vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezései alapján a Támogató és az 
Iskolaközpont Pedagógiai Intézete jogosult az Ösztöndíjas személyi adataira vonatkozó, 
adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban 
foglalt személyes adatokat kezelni. 

24. A nyilvántartott személyes adatok: az Ösztöndíjas neve, születési neve, születési helye és 
ideje, állampolgársága, Magyarországon tartózkodás jogcíme, tartózkodást igazoló okmány és 
annak érvényessége, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, adóazonosító jele, TAJ száma, 
telefonszáma, email címe, legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum (pl.: 
érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél) a megítélt ösztöndíj összege, az értékelés 
szempontjai, az Ösztöndíjas lakossági folyószámla száma, hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos 
adatok (intézmény, kar, szak megnevezése, valamint a képzés formája, a képzési idő, az adott 
képzésben elvégzett félévek száma, hallgatói azonosító, aláírás, meghatalmazott, kézbesítési 
meghatalmazott), továbbá szociális rászorultsággal kapcsolatos adatok. 

25. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Német Nemzetiségi Óvodapedagógus 
Tanulmányi Ösztöndíjprogram felhívása és szabályzata, valamint az Ösztöndíjas 
igénybejelentése, amelyek előírásait a Felek magukra kötelezőnek ismerik el. 

26. A Felek a szerződést megértették és tudomásul vették, amelyet annak aláírásával elismernek, 
továbbá kijelentik, hogy a szerződésben foglalt jogügyletet a szerződésben rögzített 
formában kívánják egymással megkötni. 

27. Felek a szerződést, 3 példányban, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg írják alá. 
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28. Az Ösztöndíjas kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár és a szerződéskötési 
képessége korlátozás alatt nem áll. 

 
 
Budapest, 2018.  
 
 

 
 Támogató Ösztöndíjas 
 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2018.  
 
 
…………………………….. 
Támogató gazdasági vezetője 
 
 
 
A szerződés mellékletei: 
- a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás intézmény 

által hitelesített példánya,  
- személyazonosító igazolvány és az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata, 
- TAJ és adókártya másolata 
- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
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4. számú melléklet 
 

Feladatellátási megállapodás 
a Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramhoz 

 
Jelen megállapodás létrejött egyrészről a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
(1026 Budapest, Júlia utca 9., képviseli Schubert Olívia elnök) mint feladatellátást átvevő 
(továbbiakban: Átvevő) 
 
másrészt az alábbi országos nemzetiségi önkormányzatok mint feladatellátást átadó 
(továbbiakban: Átadók) 
 
horvát, roma, román, szerb, szlovák országos önkormányzatok 
 
(együttesen Felek) között az alábbi tartalommal: 
 
1. Előzmények 

 
1.1. A magyarországi nemzetiségi közösségeknek égető problémája a nemzetiségi 
óvodapedagógus hiány. Egyértelmű, hogy elhivatott, szakmailag megalapozott tudású óvónők 
nélkül a nemzetiségi nevelés, oktatás eredményesen nem folytatható, az alapokat az óvodában kell 
lerakni.  
Az oktatáspolitikai gondolkodásban már évek óta jelen van egy olyan elgondolás, hogy az 
óvodapedagógusok létszámát úgy is lehetne növelni, pályán maradásukat pedig úgy lehetne 
elősegíteni, hogy a hallgatók illetve a pályán elhelyezkedők életkörülményeit ösztöndíjjal javítanák. 
Az elképzelések szerint a felsőoktatásban eltöltött ösztöndíjjal támogatott időszakkal azonos 
időtartamban a hallgató nemzetiségi óvodában köteles legalább annyi ideig dolgozni, mint 
amennyi ideig ösztöndíjban részesült a tanulmányai alatt. 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény illetve Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló L. törvény megteremtette azt a lehetőséget, hogy a fent vázolt 
program a 2018/2019. tanévben a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben elindulhasson. 
 
1.2. Az ösztöndíj alapítására a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (1) 
c) pontja ad felhatalmazást.  
Fentiek alapján Felek az alábbiakban felsorolt közgyűlési határozataikkal megalapították a saját 
Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjukat a 2018/2019. tanévre. 
 
ösztöndíjat létrehozó határozatok száma: 
 
2. A feladatellátás tartalma 
 
2.1. Átvevő átérezve a nemzetiségi óvodapedagógus utánpótlás biztosításának szükségességét, a 
………. számú KGY határozatával felvállalta, hogy jelen Megállapodás keretei között ellátja az 
Átadók számára is a nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíjprogram 2018/2019. 
tanévére vonatkozó lebonyolítási feladatokat. 
 
2.2. Átadók az alábbi közgyűlési határozataikkal átadták a nemzetiségi óvodapedagógus 
tanulmányi ösztöndíjprogram 2018/2019. tanévére vonatkozó lebonyolítási feladatainak ellátását. 
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2.3. A nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíjprogramot (továbbiakban: 
ösztöndíjprogram) a fejezetgazda Miniszterelnökség által kiadott Támogatói okiratban 
(továbbiakban: Támogatói okirat) meghatározott módon és feltételekkel lehet bevezetni. 
 
2.4. Az ösztöndíjprogram lebonyolításának részletes eljárásrendjét az Átadók és az Átvevő által 
jóváhagyott szabályzatok (továbbiakban: Szabályzat) határozzák meg. Az Átadók az Átvevő 
szabályzatát értelemszerűen és változatlan tartalommal hagyták jóvá. 
 
a szabályzatot elfogadó határozatok száma 
 
2.5 Az ösztöndíjprogram lebonyolítását az Átvevő a fenntartásában lévő Koch Valéria 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet intézménye szakmai 
közreműködőként történő bevonásával végzi. 
 
3. Együttműködés a feladatellátás során 
 
3.1. Az Átvevő a Támogatói okiratban foglaltak megvalósításáért az abban foglaltaknak megfelelő 
felelősséggel tartozik. Az Átvevő felelős a Szabályzatban meghatározott szakmai tartalom 
megfelelő és eredményes megvalósításáért. 
 
3.2. Az Átadók felelősséggel tartoznak az ösztöndíjprogram rájuk vonatkozó döntéseiknek 
határidőben történő meghozataláért.  
Az Átadók vállalják a feladatellátás végrehajtásából eredő és a Támogatói okiratban nem 
finanszírozott átadónkénti, hallgatók számának arányában kiszámított többletköltségek 
megfizetését Átvevő számára. A többletköltségként Átvevő kizárólag közvetlen dologi kiadásokat 
számolhat el (különösen: banki költségek, postázási költségek, papírköltségek).  
 
3.3. Az esetlegesen felmerülő többletköltségeket Átvevő tételesen átadónként külön-külön 
mutatja ki. Átadók vállalják, hogy az Átvevő által megküldött számlát, a teljesítés igazolását 
követően 8 banki napon belül fizetik meg Átvevő UniCredit Banknál vezetett 10918001-
00000411-70930177 számú fizetési számlájára. A teljesítés igazolására az Átadók részéről az 
elnökök jogosultak. 
 
3.4. Felek vállalják, hogy az ösztöndíjprogram sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan 
együttműködnek, minden lényeges körülményről a legrövidebb időn belül tájékozatják egymást.  
 
4. A megállapodás egyéb rendelkezései 
 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást határozott időre kötik. Jelen 
Megállapodás a Támogatói okirat kibocsátását követően lép hatályba, tekintettel arra, hogy az 
ösztöndíjprogram megvalósításának. költségvetési forrását a Miniszterelnökség fejezeti 
előirányzatából biztosítja. Jelen Megállapodás az ösztöndíjprogram 2018/2019. tanévére 
vonatkozó teljes körű teljesítéséig érvényes, ide értve a 3.2. pont szerinti esetlegesen felmerülő 
többletköltségek megfizetését is. 
4.2. Jelen Megállapodás a Felek bármelyikének igénye esetén írásban, közös megegyezéssel 
módosítható, az együttműködés részleteit szabályozó további külön megállapodással 
kiegészíthető. A módosítás nem állhat ellentétben a Támogatási okiratban és a Szabályzatban 
foglaltakkal.  
4.3. Felek jelen megállapodást nem jogosultak felmondással megszüntetni. 
4.4. Felek a megállapodásból eredő esetleges jogvitát tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, 
ennek sikertelensége esetére az Átvevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
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A Megállapodást 4 eredeti példányban Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
 
 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 

………………………………………….. 
Átvevő képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
…………………………………………… 

Átvevő gazdasági vezetője 
 

horvát 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 
 

roma 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 

román 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
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szerb 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 

szlovák 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 







 
 
 

….......................................................... 
Pluhár László polgármester 
Elek Város Önkormányzata 

Átadó 
 

.......................................................... 
Dr. Kerekes Éva jegyző 

jogi ellenjegyző 

 

….......................................................... 
Juhász Tibor elnök 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

….......................................................... 
Hegedűs Zsolt pénzügyi ellenjegyző 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

….......................................................... 
dr. Köstner István 

ügyvéd 
KASZ: 36064018 
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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
Elek Város Önkormányzata (székhely: 5742 Elek, Gyulai út 2. szám, képviseli: Pluhár László polgármester, törzs-
szám: 725107, adószám: 15725101-2-04, KSH-szám: 15725101-8411-321-04), mint átadó – a továbbiakban Átadó –, 
másrészről  
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (székhely: 5700 Gyula, Eminescu u. 1. szám, képviseli: Juhász 
Tibor elnök, törzsszám: 736460, adószám: 18382251-1-04, KSH-szám: 18382251-8411-351-04), mint átvevő – a továb-
biakban Átvevő –, a felek együttesen, mint Szerződő Felek között az alábbi előzményeket követően az alulírott helyen és 
napon a következő feltételek mellett: 
 

I. Előzmények 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 24. § (1) bekezdése szerint, a nemze-
tiségi önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban megha-
tározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben átve-
heti a más szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát. 
 
A felek egyezően rögzítik, hogy az Átadó tulajdonában álló, Román Általános Iskola Elek (székhely: 5742 Elek, Lö-
kösházi út. 3. szám) – a továbbiakban  Intézmény – vonatkozásában, a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződés – a 
továbbiakban Megállapodás – alapján, az Intézményt 2012. július 1. napjától az Átvevő működteti, az Átadó tulajdoná-
ban levő, az Intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon az Átvevő ingyenes és kizárólagos hasz-
nálatába került. A Megállapodás 2012. július 1. napjától kezdődő hatállyal, tíz (10) év időtartamra jött létre. 
 
A Megállapodás megkötésének időpontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban 
Nvtv.)  3. § (1) bekezdés 19. pontja alapján, nemzetiségi önkormányzat nem minősült még vagyonkezelőnek, így va-
gyonkezelési szerződést a felek nem köthettek. 
 
Az Nvtv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően azonban, az Átvevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § 19. pont ba) alpontja 
szerinti vagyonkezelőnek minősül. 
 
Az Njtv. jelen megállapodás keltének napján hatályos rendelkezése szerint, a fenntartói jog átadásával együtt a közneve-
lési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen az Átvevő vagyonkezelésébe kell adni 
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladatnak az Átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdés értelmében: „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható 
használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.” 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 109. §-a, valamint 
az Nvtv. 11. § (3) bekezdés alapján, az Átadó vagyonára versenyeztetés nélkül, vagyonkezelői jogot létesíthet.  
 
A fenti előzmények után, a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően, a felek megállapodnak abban, hogy az alábbi in-
gyenes, határozatlan idejű, de legfeljebb a köznevelési alapfeladat ellátásának időtartamáig szóló vagyonkezelési szerző-
dést kötik. 



 

….......................................................... 
Pluhár László polgármester 
Elek Város Önkormányzata 

Átadó 
 

.......................................................... 
Dr. Kerekes Éva jegyző 

jogi ellenjegyző 

 

….......................................................... 
Juhász Tibor elnök 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

….......................................................... 
Hegedűs Zsolt pénzügyi ellenjegyző 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

….......................................................... 
dr. Köstner István 

ügyvéd 
KASZ: 36064018 
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A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a felek az alábbiak szerint álla-
pítják meg: 

II. A szerződés tárgya 
 
1. Az Átadó, mint tulajdonos vagyonkezelésbe adja, az Átvevő vagyonkezelésbe veszi a köznevelési feladat ellátását 

biztosító vagyont, az alábbiak szerint: 
• az eleki 480/A/4 hrsz-ú társasház különlapon felvett „iskola” megnevezésű, 610 m2 területű ingatlant a közös tu-

lajdonból hozzá tartozó 563/1000 eszmei hányaddal és az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel együtt, 
• az eleki 480/B/1 hrsz-ú társasház különlapon felvett „iskola” megnevezésű, 142 m2 területű ingatlant a közös tu-

lajdonból hozzá tartozó 161/1000 eszmei hányaddal és az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel együtt. 
(Az ingatlanok tulajdoni lapjai jelen szerződés I. sz. mellékletét képezik.) 

• A köznevelési feladat ellátáshoz kapcsolódó bruttó értéken (bruttó érték, elszámolt értékcsökkenés) rögzített in-
gó vagyont: 

- a II. sz. mellékletben felsorolt nagy értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat, valamint 
- a III. sz. mellékletben felsorolt kis értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat. 

A felek rögzítik, hogy az Elek, belterület 480 hrsz. alatt felvett törzslapon szereplő ingatlanból az eleki 480/A/4 és eleki 
480/B/1 hrsz-ú társasházi különlapokon felvett ingatlanok alapján átadásra kerülő ingatlanrészekre vonatkozóan a felek 
az ingatlan társasház alapító okiratának rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

2. A felek rögzítik, hogy a köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt, az ellátott köznevelési feladathoz kap-
csolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont érteni kell. 

 
3. Az Átvevő az ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzés költsége az Átvevőt terheli. Az Átadó az 1. pontban foglalt ingatlan Átvevő javára 
történő vagyonkezelői jog bejegyzéséhez a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásu-
kat megadja. 

 
III. A felek jogai és kötelezettségei 

 
1. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlan és ingó vagyont a tulajdonos Önkormányzatok nem idegeníthetik el, nem terhelhetik meg és nem adhatják 
bérbe. 

 
2. Az Átvevőt a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos 

kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget 
is – azzal, hogy 
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jog-

szabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított 
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével –  nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő 

vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az in-
gatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz 
történő hozzájárulást. 

 
2. Az Átvevő biztosítja, hogy az Átadó az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú és egyéb hirdetményeit az 

ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggeszthe-
tik. 
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3. A jelen szerződés aláírásával az Átadó meghatalmazzák az Átvevőt, hogy a jelen szerződés keretében vagyonkeze-
lésbe adott ingatlanokkal kapcsolatos, vagy azokat érintő olyan hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlan tulajdon-
jogának változásával nem járnak (így például: építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhiva-
tali adatváltozás átvezetése stb.) az ügyfél jogait – az Átadó utólagos tájékoztatása mellett – gyakorolja. 

 
4. Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a meghatározott 

hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások be-
tartásával, a nemzeti vagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek 
sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont harmadik 
félnek csak az átadó hozzájárulásával adhatja bérbe. A településen működő civil szervezetek számára az önköltség 
megtérítése mellett bocsátja rendelkezésre. 

 
5. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő ingó- és ingatlanvagyon működtetésével, fenntartásával és üzemelteté-

sével összefüggő valamennyi költséget, közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről, a közüzemi szerződések 
saját nevében való megkötéséről.  

 
6. Az Átvevő felelős a vagyonra vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséért, és az ellenérték megfizetéséért. A felek 

rögzítik, hogy a biztosítási szerződés mindenkori kedvezményezettjei az Átadó. Az Átadó az esetleges káresemény 
bekövetkezte esetén kapott biztosítási összeget az Átvevő részére átadják a vagyonelem javíttatása vagy pótlása cél-
jából. Az Átvevő viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott biztosítási összeg és a tény-
leges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet, valamint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jog-
címen felmerült költséget. 

 
7. Az Átvevő felelős az ingatlanvagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvények-

ben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 
 
8. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyon-

kezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 
 
9. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az Átvevő a vagyonkezelé-

sébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek 
könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 
A vagyon értékét nulla forintos értéken kell nyilvántartani, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél 
fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat 
megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivéte-
lével – nyilvánosak. 

 
10. Az Átvevő a kezelésében lévő vagyonban bekövetkező változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 60 napon 

belül köteles jelenteni az Átadónak. Az Átvevő évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-éig a vagyonkeze-
lésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az Átadó ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szerve-
zeti egységének a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formában adatot szolgáltat, továbbá a 
szükséges bizonylatokat, dokumentumokat átadja. 

 
Az Átvevő az Önkormányzat vagyonkimutatásához minden év március 15-ig megküldi az Átadó részére: 
• a vagyonkezelésbe adott vagyon bruttó érték változásait és elszámolt értékcsökkenését intézményenként és esz-

közcsoportonként részletezve, 
• a mindenkor hatályos jogszabályok szerint elkészített és hitelesített leltárt, 
• szöveges értékelő jelentést a vagyont érintő változásokról.  

 
11. Az Átvevő köteles az Átadót haladéktalanul értesíteni az ingatlanok részét vagy egészét fenyegető veszélyről és a 

beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, 
zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezet-
het, valamint arról, ha őt az Átadó érdekkörét érintő okból kifolyólag jogai gyakorlásában harmadik személy akadá-
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lyozza.  Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést az Átvevő 
köteles viselni.  

 
12. Az Átvevő köteles haladéktalanul intézkedni a veszély elhárítása, a kár következményeinek megszüntetése vagy 

enyhítése érdekében, illetve tűrni, hogy az Átadó a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére 
vagy enyhítésére a szükséges intézkedéseket megtegyék, a veszély elhárításában, illetve enyhítésében lehetőségeihez 
mérten részt vesz.  

 
13. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A 

nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége füg-
getlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében el-
járó személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli az Átvevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy 
úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

 
14. Az Átadó az Átvevőtől követelhetik a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használa-

tának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Átadó felhívása ellenére 
– tovább folytatja, az Átadó kártérítést követelhetnek. 

 
15. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a 

szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanok-
ban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az 
átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

 
16. Az Átvevő a saját költségén az Átadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a vagyonkezelésében levő ingatla-

nokat átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzíté-
sével járó műveletet, valamint a beruházás, felújítás időpontjáig elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak érté-
két növelő beruházást, felújítást végezni. 

 
17. A vagyonkezelésbe vett vagyont érintő beruházási, felújítási értéket az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és 

azokról évente, a vagyonkezelésbe vett vagyonra aktivált és idegen tulajdonon végzett beruházásként aktivált érték 
bontásban a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig írásban be kell számolnia az Átadónak. Az Átvevő az elvég-
zett felújítás, átalakítás, beruházás költségeinek megtérítésére sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem pedig annak 
megszűnését követően az Átadóval szemben igényt nem támaszthat.  

 
18. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a felek megállapodnak, hogy 

az Átvevő jogosult az ingatlanok felújítására, fejlesztésére saját vagy pályázati forrásból az Átadó előzetes írásbeli 
értesítése mellett. 

 
19. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szer-

ződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költsé-
gén helyreállítani. 

 
20. Az Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállalnak. 
 
21. Az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – ide nem 

értve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket – 20 napon belül köteles az Átadó 
részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A szerződés megszűnésekor az Átvevő a rendeltetésszerű használat 
mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas ál-
lapotban köteles visszaadni az Átadónak. A rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott és/vagy elavult eszkö-
zök selejtezéséről az Átvevő előzetesen köteles az Átadóval egyeztetni. Az Átvevő a selejtezett eszközök megsem-
misítéséről saját költségén gondoskodik. 
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IV. Tulajdonosi ellenőrzés 
 

1. Az Átadó, mint tulajdonosok a nevelő-oktató munka zavarása nélkül, illetve az Átadó működésének zavarása nélkül, 
előzetes értesítés alapján ellenőrizhetik a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a va-
gyon rendeltetésszerű használatát.  
Az ellenőrzés során az Átadó képviselői jogosultak 
a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt irodai és egyéb célú helyisége-

ibe belépni és ott tartózkodni az Átvevő képviselőjének jelenlétében; 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt ada-

tokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni; 
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni; 
d) az átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
 
Az Átadó az ellenőrzés megállapításairól értesítik az Átvevőt, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét 
érintik, az Állami Számvevőszéket is. 
 

 
V. A szerződés hatálya és annak megszűnése 

 
1. A jelen szerződést a felek 2018. július 21. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra, de legfeljebb a köz-

nevelési alapfeladat ellátásának időtartamáig kötik. 
 
2. A jelen szerződést Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 58./2018. (V.23.) számú és 

101./2018.(IX.24.) számú határozatával módosított és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
77./2018. (V.24.) számú és 120./2018.(X.25.) számú határozatával módosított határozataival hagyta jóvá.  

 
3. A felek a szerződést bármelyik fél kezdeményezésére egybehangzó akaratukkal közösen módosíthatják. Mindkét fél 

a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles kezdeményezni a szerződés módosítását, amennyiben a 
szerződés tárgyát képző ingatlan- vagy ingóvagyon elemeinek köre megváltozott. 

 
4. A szerződés megszűnik, ha 

a) az Átvevő megszűnik; 
b) a köznevelési feladat ellátása a vagyonkezelésbe adott ingatlanokban megszűnik; 
c) azt a felek közös megegyezéssel megszüntetik. 
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megszűnése részlegesen is lehetséges, amennyiben az 1. pontban körülírt 
vagyontárgyak egy része tekintetében szűnik meg a köznevelési feladat ellátása. 
 

5. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az 
ingatlanokat kiüríteni és azokat, valamint a vagyonkezelésbe adott, a vagyonkezelés megszűnése időpontjában meg-
lévő ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Átadó részére visszaadni. 

 
6. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Átadó jogosultak a helyiségeket birtokba 

venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingó-
ságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

 
7. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el az ingóságait, az Átadó jogo-

sult a vagyontárgyakat az Átvevő költségén azokat elszállíttatni és a megfelelő helyen történő raktározásáról az Át-
vevő költségén gondoskodni. 

 
8. A szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat. 
 
9. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről az Átvevő saját 

költségén köteles gondoskodni. 
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VI. Egyéb rendelkezések 

 
1. A szerződést a felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
 
2. A kapcsolattartók kijelölése: A felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó által történő ellenőrzése so-

rán kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 
 Átadó: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
 Átvevő: elnök, hivatalvezető, gazdasági vezető 
 
3. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkü-

lönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájuk rendezésére a Gyulai Járásbíróság kizárólagos illetékes-
ségét kötik ki. 

 
4. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a vonatkozó további jogszabály-
ok rendelkezései, valamint Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló 8./2013. (V.8.) számú önkormányzati rendelete az irányadók. 

 
5. A felek a jelen szerződés ellenjegyzésével, valamint a szerződésnek az illetékes földhivatalhoz történő benyújtásával 

megbízzák, továbbá az eljáró földhivatal előtti képviseletükkel meghatalmazzák dr. Köstner István ügyvédet (szék-
hely: 5700 Gyula, Béke sgt. 26., nyilvántartó kamara: Békés Megyei Ügyvédi Kamara, KASZ: 36064018), aki a 
meghatalmazást a jelen okirat aláírásával egyidejűleg elfogadja és aki vonatkozásában a jelen szerződés, mint tény-
vázlat is minősül. A jelen vagyonkezelői szerződés megszerkesztésében és ellenjegyzésében a megbízott ügyvéd az 
Ütev. 44. § (1) bekezdése szerint járt el. 

 
6. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt tényeket, adatokat az eljáró ügyvéd kizárólag a nyilatkozataik 

alapján rögzítette, azok valóságtartalmáért felelősséget vállalnak. A felek kijelentik továbbá, hogy szerződési akara-
tukat annak megfelelően, a jelen szerződés teljes körűen tartalmazza. A felek az adataikat a pénzmosás és terroriz-
mus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott azonosítá-
si kötelezettségnek megfelelően, a bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, valamint 
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján rögzítették a jelen szerződésben. 

 
A felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírták. 
 
A szerződés az alábbi mellékleteivel együtt érvényes: 

• I. számú melléklet – az Elek belterület 480. hrsz alatti ingatlan tulajdoni lap másolata, illetve a 480/A/4 és eleki 
480/B/1 hrsz-ú társasházi különlapok másolata; 

• II. számú melléklet – nagy értékű tárgyi eszközök, ingóságok listája; 
• III. számú melléklet – kis értékű tárgyi eszközök, ingóságok listája. 

 
 
Elek, 2018. …...........hó …. nap 

 
 
 

----------------------------------------------- 
Pluhár László polgármester 
Elek Város Önkormányzata 

Átadó 

----------------------------------------------- 
Juhász Tibor elnök 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

Átvevő 



 

….......................................................... 
Pluhár László polgármester 
Elek Város Önkormányzata 

Átadó 
 

.......................................................... 
Dr. Kerekes Éva jegyző 

jogi ellenjegyző 

 

….......................................................... 
Juhász Tibor elnök 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

….......................................................... 
Hegedűs Zsolt pénzügyi ellenjegyző 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

….......................................................... 
dr. Köstner István 

ügyvéd 
KASZ: 36064018 
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----------------------------------------------- 
Dr. Kerekes Éva jegyző 

----------------------------------------------- 
Hegedűs Zsolt pénzügyi ellenjegyző 

Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata 

Átvevő 
 
 
 

Ellenjegyzem: 
Elek, 2018. …........................... 
 
 
 
dr. Köstner István 
ügyvéd 
KASZ: 36064018 
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