
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. november 17-i soron kívüli nyílt ülésének 
j e g y z ő k ö n y v e  

 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
 

NAPIREND 
 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
   
 

1) Az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési 
felhívás elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

2) A Parafix Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

3) Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kiírt 
indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4) Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó 
határozott idejű szerződés megkötéséről 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) Az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság         

 
 

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
H a t á r o z a t o k 

 
 

324/2016. (XI.17.) Kt. sz. hat. A Képviselő-testület 2016. november 17-i soron kívüli 
nyílt ülése napirendjeiről 

 
325/2016. (XI.17.) Kt. sz. hat. Az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás elbírálásáról 
 
326/2016. (XI.17.) Kt. sz. hat. A Parafix Kft.-vel kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról 
 
327/2016. (XI.17.) Kt. sz. hat. Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak 

gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi 
felhívás elbírálásáról 

 
328/2016. (XI.17.) Kt. sz. hat. Ercsi Város közszolgálati tévé műsorainak gyártására és 

sugárzására vonatkozó határozott idejű szerződés 
megkötéséről 

 
329/2016. (XI.17.) Kt. sz. hat. Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos 

Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó 
helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 

 
 
 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2016. november 17-én. 
 
Jelen vannak:  Győri Máté polgármester 
                          Papp György alpolgármester    
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Karsai Gergely képviselő 
                          Lippai Csaba képviselő 
    Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Fekete Tímea jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2016. 
november 17-i soron kívüli nyílt ülését 18 óra 50 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 képviselővel határozatképes, majd elmondja, hogy a soron kívüli nyílt 
ülésnek 5 napirendi pontja van, melyeket a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
az előbbiekben megtárgyalta. A napirend, illetve az előterjesztések a közös szerverre 
feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, 
illetve azon kívül van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Miután nincs, kéri, hogy 
először a 2016. november 17-i soron kívüli nyílt ülés napirendjéről szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. november 17-i 
soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
324/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. november 17-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 
Nyílt ülésen: 
 

1) Az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési 
felhívás elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

2) A Parafix Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

3) Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kiírt 
indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4) Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó 
határozott idejű szerződés megkötéséről 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) Az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság         
                   

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
 
 
Napirendi pont: 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 
kiírt versenyeztetési felhívás elbírálásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                                                  

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-292/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 291/2016. (IX.27.) Kt. számú határozatában döntött az Ercsi, 2851, 2852, 
2853 hrsz-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos versenyeztetési felhívás közzétételéről. Az 
ajánlatok beérkezésének, bontásának és versenyeztetésének határideje 2016. november 3. volt. 
A versenyeztetési felhívására a megadott határidőig az Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. 
(2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2 C ép.) nyújtott be egy évre szóló opciós vételi ajánlatot. 
A 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanokra ingatlanonként 24.000.000 Ft ajánlatot tettek. Az 
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értékbecslés költsége a vevőt terheli. A 2011. évi CXCVI törvény 14 § (2) bekezdése 
kimondja, hogy helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot 
minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására 
külön törvényben meghatározott szerv a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő kézbesítéstől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az 
elővásárlási joggal az állam nevében. A határidő elmulasztása jogvesztő.   
 Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
325/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok 
értékesítéséről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 
2851 (9045 m2), 2852 (9047 m2), 2853 (9044 m2) hrsz-ú, GIP-2 övezeti besorolású 
ingatlanokat az értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéken, azaz ingatlanonként 
bruttó 24.000.000,- Ft vételáron. 
 

A leendő vevő az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (székhelye: 2724 Újlengyel, 
Kossuth Lajos u. 2. C ép., adószáma: 13292382-2-13, ügyvezetője: Lamos Zsolt, 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-041372). 
 

A leendő vevővel az ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés akkor köthető 
meg, ha a Magyar Állam az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni vagy 
arról a törvényben megállapított határidőn belül nem nyilatkozik. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Magyar Állam nevében 
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t – e határozatban foglalt adatokat tartalmazó 
ajánlattal, illetve szerződéssel – keresse meg annak érdekében, hogy nyilatkozzon arról, 
elővásárlási jogával élni kíván-e. 
 

Amennyiben a Magyar Állam elővásárlási jogával élni kíván, a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést a Magyar Állam 
képviseletében eljáró szervvel e határozat tartalma szerint kösse meg. 
 

Amennyiben a Magyar Állam elővásárlási jogával nem kíván élni vagy arról nem nyilatkozik, 
a Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az adás-vételi opciós 
szerződést az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt.-vel – e határozat tartalma és a 
versenyeztetési felhívás, illetve az arra benyújtott ajánlat  szerint – kösse meg. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2016 december 31. 
 
 

2. napirendi pont: A Parafix Kft.-vel kötött bérleti szerződés 
meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 400-293/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság egybehangzóan támogatta a Parafix Kft.-vel kötött bérleti 
szerződésnek a bérelt terület nagyságának növelésével kiegészített meghosszabbítását. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2420/2. hrsz-ú ingatlan - Tiszti Klub - 
bérbeadásáról  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
326/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata 

a 2420/2. hrsz-ú ingatlan - Tiszti Klub - bérbeadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Parafix Hunágria Kft.-vel (1116 Budapest, 
Vegyész u. 17-25., képviselő: Krasznay Dávid cégvezető) a 2420/2. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződést e határozat melléklete szerint meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„melléklet a 326/2016. (XI.17) Kt.sz. határozathoz” 
 

  Bérleti szerződés 
 
 

Amely létrejött egyrészről 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő u. 20., képviseli: Győri Máté polgármester), 
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) 
 

másrészről 
Parafix Hungária Kft  (székhely: 1116 Budapest, Vegyész u. 17-25., Cg. 01-09-704797, 
képviseli: Krasznay Dávid cégvezető) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a mai napon 
az alábbi feltételek mellett. 
 
1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi az Ercsi belterület 2420/2 hrsz-ú, „Tiszti-klub” 

elnevezésű ingatlan. 
 

2. A Bérbeadó, az 1. pontban körülírt ingatlanon található 650 m2 területű felépítmény – 
jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező rajzon megjelölt 460 m2 
területű részét jelen szerződéssel, ipari gyártó tevékenység végzése céljából bérbe adja a 
Bérlőnek, aki az ingatlant jelen bérleti szerződés alapján bérbe veszi.  
 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hasznosítással kapcsolatos hatósági 
engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Bérlő feladata. 

 

3. Jelen bérleti szerződés 2016 október 27-tól 2017 október 31-ig jön létre. A bérleti 
szerződést a Felek közös megegyezéssel meghosszabbíthatják. 

 

4. A bérleti díj 620,5 Ft/ m2 + ÁFA, azaz Hatszázhúsz egész öttized forint / négyzetméter 
plusz ÁFA, amely összeget a tárgyhóra vonatkozóan előre, legkésőbb a hónap 15. napjáig 
köteles a Bérlő a Bérbeadó részére átutalás útján teljesíteni. 

 

5. Bérlő vállalja, hogy a bérlet időtartam alatt viseli az ingatlan valamennyi költségét, a 
közüzemi díjakat, a hulladékszállítási és egyéb felmerülő költségeket. Vállalja továbbá, 
hogy üzemi tevékenységéhez szükséges áramfejlesztést, felújítást, nyílászárók cseréjét 
saját költségén végrehajtja.  A Bérlő tevékenységének végzéséhez szükséges szociális 
helyiségeket saját költségén kialakítja, felújítja. 
 

A bérleményben a Bérlő által eszközölt felújításokat – azok jellegétől függetlenül – a 
Bérlő a bérleti szerződés lejártakor nem jogosult a Bérbeadóval szemben semmilyen 
jogcímen érvényesíteni, ahogyan a Bérbeadó sem jogosult a fűtésrendszer kialakítása 
miatt felmerülő költségeit a Bérlőre hárítani. 
 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés lejártakor a bérleményt 
a Bérlő az eredeti állapotára visszaalakítja, amennyiben azt a Bérbeadó kívánja. 

 

6. Ha a Bérlő a fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat, illetve az 5. pontban rögzített 
költségeket nem fizeti meg, a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, 
illetve a bérleményt rongálja, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre történő 
figyelmeztetéssel – a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban 
felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 
8 napon belül írásban azonnali hatályú felmondással élhet. 



7. Bérlő e szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles 186.150 Ft-ot, azaz 
Egyszáznyolcvanhatezer-egyszázötven forintot kaucióként átadni a Bérbeadónak, aminek 
átvételét a Bérbeadó jelen szerződés aláírásával igazol, és azt a bérleti jogviszony 
megszűnésekor, a Bérlő által a közüzemi díjak befizetésének igazolását követően teljes 
egészében visszaadni tartozik. 
 

Amennyiben a Bérlő a bérleti díjjal, vagy a közüzemi díjak bármelyikével fizetési 
késedelembe esik, illetve az ingatlanban olyan kár keletkezik, amely a bérlőnek felróható, 
abban az esetben a kaució arányos részét Bérbeadó visszatarthatja. 

 

8. Bérlő az ingatlant kizárólag saját maga használhatja, azt tovább albérletbe nem adhatja, 
illetve harmadik személy részére nem hasznosíthatja. 

 

9. Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlant rendeltetésszerűen használni, a szokásos 
és a rendeltetésszerű használatnál rendszeresen felmerülő javítási munkákat saját 
költségén elvégeztetni. A bérlet fennállása alatt köteles a Bérlő az ingatlan állagát minden 
tekintetben óvni, az értékekre vigyázni, a vagyonvédelmet maximálisan biztosítani. 
 

10.  A felek a bérleti szerződést bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, írásban 
felmondhatják. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, azzal a kikötéssel azonban, 
hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb 30 napnál. 
A bérleti szerződés – a felek ellenkező megállapodása hiányában – 2017 október 31-én  
automatikusan megszűnik, azonban a szerződő felek azt írásban, közös megegyezéssel 
meghosszabbíthatják. 
 

A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő köteles a bérleményt elhelyezési igény nélkül 
elhagyni, onnan kiköltözni. Abban az esetben, ha a Bérlő a bérleményből bármely oknál 
fogva nem költözik ki, a Bérbeadó jogosult lesz azt egyoldalúan birtokba venni, a 
tulajdonát képező ingatlanba bemenni, a Bérlőt onnan kiköltöztetni, ingóságait a 
bérleményből eltávolítani. 
 

11. A Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleményt az 
átadáskori állapotnak megfelelően és felszereltséggel vagy – a Bérbeadó írásban közölt 
kívánságára – a bérleti szerződés lejártakori állapotban köteles a Bérbeadó részére 
visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó 
nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani. 

 

12. A felek birtokbaadáskor rögzítik e szerződéshez tartozó 2. sz. mellékletben a víz, gáz és 
villanyórák gyári számát és mérőállását, valamint az ingatlanban található berendezéseket 
és berendezési tárgyakat. 
 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. tv. (Ptk.) bérletre 
vonatkozó szabályai az irányadók. 
 

14. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
 

15.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés rendelkezéseit nem 
kezelik üzleti titokként. 

 

Ercsi, 2016. november 17. 
 
-------------------------------------------   -----------------------------------------------                           

Ercsi Város Önkormányzata                 Parafix Hungária Kft  
                  Bérbeadó                     Bérlő 
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3. napirendi pont: Ercsi Város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 

sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-322/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság az előzőekben megtárgyalta és az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívásra beérkezett 
indikatív ajánlatban szereplő műszaki leírás 1. verziója szerinti, „Vállalkozási szerződés Ercsi 
város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására” című közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételére tett javaslatot. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásról 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
327/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kiírt 
indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívásra beérkezett 
indikatív ajánlatban szereplő műszaki leírás 1. verziója szerinti, „Vállalkozási szerződés Ercsi 
város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására” című közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételét támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az ajánlattételi felhívás elkészíttetésére és megjelentetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. az közbeszerzési ajánlattételi felhívás megjelenése 
 
 

4. napirendi pont: Az Ercsi Város Közszolgálati tévé műsorainak gyártására és 
sugárzására vonatkozó határozott idejű szerződés megkötéséről.      

                  Előterjesztő: Győri Máté alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-295/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 6. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság az előzőekben megtárgyalta és támogatta az Ercsi Város 
Önkormányzata és Krasznay Zoltán egyéni vállalkozó között, a Kossuth Lajos Általános 
Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználatról szóló megállapodás megkötését. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város műsorainak gyártására és 
sugárzására vonatkozó szerződés megkötéséről 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
328/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Krasznay Zoltán egyéni 
vállalkozóval történő, az Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására 
vonatkozó szerződés e határozat melléklete szerinti megkötését 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
 Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. november 21. 
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„melléklet a 328/2016. (XI.17) Kt.sz. határozathoz” 
 

  Vállalkozási szerződés 

 amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 
képviseletében Győri Máté polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

másrészről Krasznay Zoltán Egyéni Vállalkozó  (2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19., 
képviseli: Krasznay Zoltán) mint Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártását és 
sugárzását  ellátó vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

  1.      A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 Jelen szerződés tárgya az Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és 
sugárzása. 

 2.      A SZERZŐDÉS HATÁLYA  

 2.1.            A szerződés időbeli hatálya: 2016. december 1-től 2017.május 31.-ig. 

 2.2.      Szerződő felek megállapodása alapján és szerint a vállalkozói jogviszony határozott               
időtartamra jön létre az alábbi feltételekkel.:  

- a kötelem alapvetően 2016. december 1. napjától 2017. május 31. napjáig szól,  
 

- azzal az egybehangzó akarat-kijelentéssel rögzített és megállapított bontó feltétel 
beiktatásával, mely szerint „Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak 
gyártására” vonatkozó pályázati eljárás elbírálását követően a nyertes pályázóval 
kötendő szerződés hatályba lépése a határozott időtartamú jogviszonyt, mely 
2016. május 31. napjáig terjed, bontja. Azaz ezen esetben az új pályázóval kötendő 
szerződés hatályba lépése szerinti, előre meg nem határozható naptári 
időpontban szűnik meg a szerződés, feltéve, hogy ezen időpont 2016. május 31. 
napja elé esik,  
 

- míg egyebekben – amennyiben a nyertes pályázóval kötendő szerződés hatályba 
lépése 2016. május 31. napja utánra esik – a nyertes pályázóval kötendő szerződés 
hatályba lépésének napján szűnik meg jelen vállalkozási szerződés.” 

 

 3.      A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI  

3.1.           Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt 
tevékenységet saját szervezésében vagy alvállalkozóval végzi az e tevékenységre 
vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. Vállalkozó egyúttal 
kijelenti, hogy – már a jelen szerződés aláírásának időpontjában – rendelkezik a 
szolgáltatás ellátásához szükséges professzionálisan felszerelt stúdióhelyiséggel, 
eszközökkel, berendezésekkel, szakhatósági engedélyekkel és személyi feltételekkel. 
Vállalkozó köteles a teljesítés helyéül szolgáló stúdióhelyiséget biztosítani, 
karbantartani, üzemeltetni – a megajánlott vállalkozói díjon felüli – külön díjazás 
nélkül. 
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3.2.           Vállalkozót a műsorok készítéséért teljes körű szerkesztői felelősség terheli, kivéve 
azon műsorközvetítési hibákat, amelyek harmadik személy felelősségi körében 
merülnek fel. 

 3.3.      Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között 
folyamatosan biztosít legalább 1 fő, minimum középfokú végzettséggel és 3 éves, az 
elektronikus média területén szerzett, szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.  

3.4.          Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben rögzített díjból fedezi a szolgáltatás 
költségeit – így a professzionálisan felszerelt stúdióhelyiség esetleges bérleti díját és 
üzemeltetésének költségeit, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközöket, 
berendezéseket –, biztosítja az alkalmazottak bérköltségeit, a szükséges tárgyi 
feltételeket, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzésének költségeit. A Vállalkozó által biztosított stúdióhelyiség címe: 2451 
Ercsi, Kossuth u. 17  

3.5.           Vállalkozó az Ercsi városi kábeltelevízió műsorainak elkészítéséhez szükséges összes 
tárgyi és személyi feltételt köteles biztosítani, így különösen:  

-          a szükséges stúdió technikai berendezéseket, melyek alkalmasak a kábeltelevíziós 
csatornán műsorközvetítésére 

-          a  nyersanyagok elkészítésének feltételeit, 

-          a műsorok komplex utómunkáinak elvégzése, 

-          a műsorok rendszeres sugárzásához szükséges szerződések megkötése és a   
szükséges hatósági engedélyek megszerzése 

3.6.          Vállalkozó az Ercsi várost érintő aktuális közérdekű információk és témák 
tekintetében a műsorszerkesztés folyamán köteles figyelembe venni és iránymutatónak 
tekinteni – amennyiben azt a technikai, jogi feltételek valamint a műsoridő 
megengedik – Megrendelő valamint a Megrendelő képviseletében eljáró személy 
javaslatait. A javaslatokat a Megrendelő a Vállalkozóval a műsorszolgáltatást 
megelőzően legalább két héttel közli.  

3.7.           Vállalkozó köteles az elkészült, adásba került műsorokat folyamatosan két példányban 
archiválni és megfelelően tárolva megőrizni. A szerződés megszűnése után az 
archivált anyagokat köteles a Megrendelő részére – külön díjazás nélkül – átadni.   

3.8.          Vállalkozó az elkészült, adásba került műsorokat rögzítő archivált anyagot köteles 
kutatásokhoz történő felhasználás céljából – térítésmentesen – a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, szükség esetén sokszorosítani.  

3.9.          A szerződés teljesítése során készült anyagok, vagyoni jellegű szerzői jogai 
(sokszorosítás, másolás, más célú felhasználás, átdolgozás, továbbfejlesztés) a 
Megrendelőt illetik.  

3.10.       Vállalkozó garantálja az igényelt szolgáltatás szabályszerű ellátását, valamint a 
Megrendelő által a jelen szerződés keretei között igényelt feladatok teljes körű 
ellátását.  
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3.11.       Amennyiben a szolgáltatás körében panasz merül fel, azt a Vállalkozó köteles 48 órán 
belül kivizsgálni, érdemi intézkedést tenni, amely intézkedésről tájékoztatja a 
Megrendelőt.  

3.12.       Vállalkozó hibás teljesítés esetén minden hibásan megkezdett sugárzási óra után 
1.500.- Ft, azaz ezerötszáz forint/óra mértékű kötbér megfizetésére köteles.   

3.13.       Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a Megrendelővel 
szemben arra, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 
során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el.  

3.14.      Vállalkozó köteles közölni a megrendelővel a szolgáltatás teljesítésébe személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét.   

3.15.       Megrendelő részéről a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátás szerződésszerű 
teljesítésének ellenőrzésére az alábbi személy jogosult: Szabó Tamás polgármester.  

3.16.       Vállalkozó 6 havonta köteles a képviselőtestület felé írásbeli és szóbeli beszámoló 
tételére az előző 6 hónap teljesített szolgáltatásairól az utolsó hónap lejártáig.  

 

4.      MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI   

4.1.           Megrendelő a szerződés időtartama alatt vállalja, hogy a Vállalkozót segíti 
szerződéses feladatainak ellátásában és a szükséges információkat rendelkezésére 
bocsátja.  

4.2.           Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul telefonon 
(utóbb pedig írásban is) köteles a Vállalkozóval közölni.    

4.3.           Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott vállalkozói díjat határidőben 
megfizetni Vállalkozó részére.   

 

5.      VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, FIZETÉSI FEL TÉTELEK   

5.1.             Vállalkozót a szolgáltatás hibátlan, hiánytalan elvégzéséért nettó 867.300.-Ft + áfa        
(nyolcszázhatvanhétezer háromszáz forint+áfa) vállalkozói díj illeti meg, melyet 
Megrendelő havonta, részletekben és utólag, minden hónap 15. napjáig, de legkésőbb 
a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással fizeti meg a Ptk. 
6:130.§ (1) bekezdése alapján a Vállalkozó Ercsi és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet-nél vezetett 11742135-20012876-00000000 számú 
bankszámlájára.   

5.2.             A jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj tartalmaz minden 
olyan költséget, amelyet Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben 
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván.  

5.3.             A szerződés ideje alatt a szerződés ellenértéke nem módosítható.  
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5.4.           A Vállalkozó által elvégzett munkát a szakmai teljesítést igazoló személy, illetőleg az 
általa megbízott személy felügyeli és ellenőrzi; ellenőrzési jogkörük kiterjed 
Vállalkozó valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységére.   

5.5.         A Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában jogosult havonta, utólag számlát 
benyújtani.  

5.6.          A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a vonatkozó 
jogszabályokban és a Szerződésben foglalt követelményeknek, ellenkező esetben 
Megrendelőnek nem áll módjában azt befogadni, az ebből eredő fizetési késedelemért 
Megrendelő nem tartozik felelősséggel.  

5.7.          Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint 
teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
alkalmazása kötelező.  

5.8.          A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a Vállalkozó nem fizet, illetve számol 
el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; valamint a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. Felek rögzítik, hogy a 
szerződés Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti felmondása esetén Vállalkozó a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult (Kbt. 125. § (6) bekezdés). Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben 
Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül.  

5.9.           Fizetési késedelem esetén a Felek a késedelem időszakára a Ptk. (2013. évi V. 
törvény).  6:155. § előírásai szerinti mértékben késedelmi kamatot jogosultak 
érvényesíteni egymással szemben.  

 

6.      TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG   

6.1.            Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során 
megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat, 
tényeket kizárólag a másik Fél írásban adott engedélyével jogosultak nyilvánosságra 
vagy harmadik személyek tudomására hozni, illetőleg bármely más módon 
hasznosítani.  

6.2.            Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség nem szűnik meg az idő múlásával, az 
a Szerződés megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása).  

6.3.            A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény vagy más jogszabály közérdekből elrendeli.  
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7.      KAPCSOLATTARTÁS   

7.1.            Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést érintő (tartalmát módosító, 
megszüntető) nyilatkozataikat írásba kell foglalni, és átvételi elismervénnyel igazolt 
közvetlen átadás, vagy a másik Fél jelen szerződésben megjelölt címére címzett, 
tértivevényes levél útján kell kézbesíteni. Amennyiben a tértivevénnyel megküldött 
értesítés kétszeri kézbesítési kísérlet ellenére is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza 
a feladóhoz, úgy a Felek az értesítést a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik 
munkanapon kézbesítettnek tekintik.  

7.2.            Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki:  

a)      Megrendelő részéről: 

                          Győri Máté polgármester  

b)      Vállalkozó részéről: 

               Krasznay Zoltán  

Tel: +36309326171 

e-mail: krasznay@kreafilm.hu   

Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni 
egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változást Felek nem tekintik a 
szerződés módosításának. 

 

8.      A FELEK EGYÜTTM ŰKÖDÉSE  

8.1.            Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden 
felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen 
kötelesek egymást tájékoztatni.   

8.2.            Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően Felek 
kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés 
teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés 
további feltételeinek megteremtéséről. Felek a fentieken túlmenően haladéktalanul 
tájékoztatják egymást minden olyan további tényről, adatról, körülményről is, amely a 
jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.  
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9.      JOGVITÁK RENDEZÉSE  

9.1.            Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatban közöttük 
felmerült jogvitát elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.  

9.2.            Amennyiben az egyeztetés 30 (azaz harminc) napon belül nem vezet eredményre, 
Felek a jogvita eldöntése érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulnak.   

 

10.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK   

10.1.        A Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, annak nincs semmilyen 
szóbeli vagy írásbeli kiegészítése, módosítása.   

10.2.        A Szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése szerint a Kbt. 132. §-ra 
tekintettel módosítható vagy egészíthető ki érvényesen. Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani a Kbt. 125.§ (5) bekezdésében 
foglaltak bekövetkezése esetén.  

10.3.        Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok valamely 
rendelkezését sérti, érvénytelen, vagy a Szerződés időtartama alatt érvénytelenné 
válik, annak érvénytelensége nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek 
érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a Felek közös megegyezéssel olyan 
rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely érvényes, és a lehető legjobban megközelíti az 
érvénytelen rendelkezés tartalmát.  

10.4.        A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Kbt., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a 2010. évi CLXXXV. törvény 
vonatkozó rendelkezéseit rendelik alkalmazni.  

10.5.        Jelen Szerződés 4 (azaz négy) eredeti példányban készült, melyből 2-2 (kettő-kettő) 
példány a Megrendelőnél, illetve a Vállalkozónál marad.   

Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 Ercsi, 2016. november 17. 

   

......................................……….                                          ....................................... 

  Ercsi Város Önkormányzata              Krasznay Zoltán 

              Megrendelő                                   Egyéni vállalkozó 

képviseli: Győri Máté polgármester        képviseli: Krasznay Zoltán 
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5. napirendi pont: Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos 
Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati 
megállapodás megkötéséről 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-294/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság az előzőekben megtárgyalta és támogatta az Ercsi, Kossuth Lajos u. 
17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó 
helyiséghasználati megállapodás megkötését. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti 
Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati 

megállapodás megkötéséről 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

329/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 

helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzata és 
Krasznay Zoltán egyéni vállalkozó közötti – e határozat melléklete szerinti –, Ercsi, Kossuth 
Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó 
helyiséghasználatról szóló megállapodás megkötéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a helyiséghasználatról szóló 
megállapodás módosításának megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. november 30. 
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„melléklet a 329/2016. (XI.17) Kt.sz. határozathoz” 
 

Megállapodás módosítás helyiség használatról  

 

amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 
képviseletében Győri Máté polgármester, mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  
 

másrészről Krasznay Zoltán Egyéni Vállalkozó  (2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19., 
képviseli: Krasznay Zoltán) mint Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártását és 
sugárzását  ellátó vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

 
1.     A 2014. október 1-én kelt, helyiség használatról szóló megállapodás 5. pontja 2016. 

december  1-vel az alábbiak szerint módosul: 
 
     „A használati jogot keletkeztető megállapodást a felek 2016. december 1. napjától 2017. 

május 31. napjáig terjedően határozott időtartamra hozzák létre, alappal arra, hogy a fent 
hivatkozott megállapodási kötelem ezen határozott időtartamra jön létre.”  

 

2.    A szerződés egyéb részei változatlanok. 

  

Ercsi, 2016. december 1. 
 
 
   Ercsi Város Önkormányzat                                            Krasznay Zoltán egyéni vállalkozó 
                Megbízó                                                                        Vállalkozó    
             Győri Máté                                              
            polgármester                                                                   
                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Novozánszky Katalin 
   mb. pénzügyi irodavezető 
   pénzügyi ellenjegyző 
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 Győri Máté polgármester megköszöni a jelenlévő képviselők munkáját, és megkérdezi, 
hogy valaki szeretne-e még valamit hozzátenni az elhangzottakhoz. Miután további 
hozzászólás nem hangzik el, a Képviselő-testület 2016. november 17-i soron kívüli nyílt 
ülését 18 óra 55 perckor berekeszti. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

   Győri Máté                             Dr. Feik Csaba   
     polgármester                           jegyző 
 
 
 
 
              Lippai Csaba                                   Sandi József   
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
 
 


