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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 8-án megtartott soron
kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti
ingatlan átalakítási, felújítási munkáinak anyagi fedezete biztosítására vonatkozó
megállapodás megkötéséről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata
az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan átalakítási, felújítási munkáinak
anyagi fedezete biztosítására vonatkozó megállapodás megkötéséről
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzat és a
Fejér Megyei Kormányhivatal közötti - e határozat melléklete szerinti -, az Ercsi, Fő utca 27.
(hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan átalakítási, felújítási munkáihoz szükséges anyagi fedezet
biztosítására vonatkozó megállapodás megkötéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a megállapodás aláírására.
Felelős: Győri Máté polgármester
Határidő: 2018. február 28.

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő
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„Melléklet a 3/2018. (I.8.) Kt. sz. határozathoz”

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Ercsi Város Önkormányzata (székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 20., adószám:, 15727141-2-07 , törzsszám:
727145, képviseli Győri Máté polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Fejér Megyei Kormányhivatal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám:
15789295-2-07, Törzskönyvi azonosítószám: 789291, képviseli: Dr. Simon László
kormánymegbízott) (a továbbiakban: Kormányhivatal),
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények és a megállapodás célja
1.1.Felek kijelentik, hogy közös érdeküket képezi az Ercsi Kormányablak kialakítása belterület 29
hrsz-ú, természetben Ercsi, Fő u. 27., amely ingatlant az Önkormányzat ingyenes használatra átad
a Kormányhivatal részére a 362/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata alapján. A kormányablak
kialakítását a Kormányhivatal végzi, a kivitelezési munkák keretein belül a Kormányhivatal
lebonyolítja az épülettel kapcsolatos átalakítási és felújítási munkálatokat és az ahhoz szükséges
beszerzési/közbeszerzési eljárásokat.

1.2. Az Önkormányzat 363/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy
a kormányablaknak helyt adó ingatlan átalakítási, felújítási munkáihoz szükséges anyagi fedezet
biztosítására bruttó 5.000.000,- Ft forrást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére.

2.

Fizetési feltételek

2.1. Az 1.2 pontban meghatározott forrást az Önkormányzat, a 2018. évi költségvetése testületi
elfogadását követő 15 napon belül adja át a Kormányhivatal részére. A pénzeszköz átadásátvételhez kapcsolódó kormányzati funkció: 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység.

2.2. Az Önkormányzat az 1.2. pont szerinti összeg átadását átutalással teljesíti, egy összegben, a
Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000 számú számlájára – a szerződésszámnak és a
Kormányhivatal törzsszámának feltüntetésével.

3.

Az átadott forrás felhasználása

3.1. A Kormányhivatal kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás 1.2. pontjában
meghatározott összegek kizárólag a jelen megállapodás 1.1. pontjában rögzített feladatra, illetve
az annak megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére kerülnek felhasználásra.

3.2. A Kormányhivatal az átvett forrásról és annak felhasználásáról elkülönített nyilvántartást
köteles vezetni.

3.3. A Kormányhivatal kijelenti, hogy – a jelen megállapodás 1. pontjában foglalt feladat tekintetében
– az átvett forrás felhasználása kapcsán általános forgalmi adó levonásra nem jogosult, erre
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tekintettel az Önkormányzat a támogatás elszámolásakor a bizonylatok bruttó értékét veszi
figyelembe.

3.4. A Kormányhivatal a 1.1 pontban foglalt munkálatok elkészültéről beszámolót készít az
Önkormányzat számára, amelyben bemutatja, hogy a kapott forrást mire használat fel a
Kormányhivatal. A beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az átadott
forrás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Az Önkormányzat a beszámolót és az
elszámolást a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról,
illetve elutasításáról. Az Önkormányzat döntéséről 5 napon belül írásban értesíti a
Kormányhivatalt.

3.5. A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan, jelen megállapodásban szereplő
adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti jelen
megállapodás teljesítését, eredeti céljának megvalósulását.

4.

Egyéb rendelkezések

4.1. A jelen megállapodás a Felek általi aláírása napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra
nem egy napon kerül sor, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.

4.2. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket minden esetben megkísérlik egymás között békés
úton rendezni, végső esetre a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a
jogvita elbírálására.

4.3. Ezt a megállapodást csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot az
Önkormányzat részéről Győri Máté Ercsi Város Polgármestere, a Kormányhivatal részéről Dr.
Simon László kormánymegbízott jogosult tenni.

4.4. A Felek a jelen megállapodás vonatkozásában kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik
ki:
Az Önkormányzat kapcsolattartója:

Szük Katalin mb. pénzügyi irodavezető
tel.: +36 (25) 515-622
e-mail cím: kszuk@ercsi.hu

Az Önkormányzat szakmai kapcsolattartója: Győri Máté polgármester
tel.: +36 (25) 515-601
e-mail cím: polghivatal@ercsi.hu
Kloó Józsefné gazdasági vezető
tel.: +36 (22) 526-976
e-mail cím: kloo.jozsefne@fejer.gov.hu.)
szakmai kapcsolattartója:
(

Farkas Zoltán projektmenedzser
tel.: +36 (22) 526-946
e-mail cím: farkas.zoltan@fejer.gov.hu)

4.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) rendelkezései az irányadóak.
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A 3 számozott oldalból álló megállapodást Felek 4 eredeti, egymással teljes egészében megegyező
tartalmú példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a
Kormányhivatalt illeti.
Önkormányzat részéről:
Ercsi, 2018. január

Kormányhivatal részéről:
Székesfehérvár, 2018. január

………………………………………

………………………………………

Győri Máté
polgármester
Önkormányzat képviseletében

Dr. Simon László
kormánymegbízott
Kormányhivatal képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:
Ercsi, 2018. január

……………………………..
Szük Katalin
Pénzügyi Irodavezető
Ercsi Város Önkormányzata

Jogi ellenjegyzés:
Ercsi, 2018. január

……………………………..
Dr Feik Csaba
jegyző
Ercsi Város Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
Székesfehérvár, 2018. január

……………………………..
Kloó Józsefné
főosztályvezető
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Fejér Megyei Kormányhivatal

Jogi ellenjegyzés:
Székesfehérvár, 2018. január

……………………………..
Dr. Simon Katalin
osztályvezető
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs
Főosztály
Koordinációs és Jogi Osztály
Fejér Megyei Kormányhivatal

