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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2017. március 23-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 

 
Nyílt ülésen:  

 
1. Az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 2851, 2852, 2853. hrsz-ú 

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

2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének 
módosításáról 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
94/2017. (III.23.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2017. március 23-i soron kívüli nyílt 

ülése napirendjeiről 
 
95/2017. (III.23.) Kt. sz. hat. az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 

2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról 
 
96/2017. (III.23.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 

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

ülésén 2017. március 23-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester     

  Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 
  Gólics Ildikó képviselő   
  Sandi József képviselő 

                       Dr. Feik Csaba jegyző 
                       Nagy Gábor jegyzőkönyvvezető 
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Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, s a Képviselő-
testület 2017. március 23-i soron kívüli nyílt ülését 18.40 órakor megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés 5 képviselő jelenlétével határozatképes. Elmondja, 2 napirendi pontról 
szükséges döntést hozni, s ismerteti azokat. Kérdezi, van-e valakinek azokkal kapcsolatban, 
illetve napirendi pontokon kívül kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy a napirendek elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. március 23-i soron 

kívüli nyílt ülése napirendjeiről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2017. március 23-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 

 
Nyílt ülésen:  

 
1. Az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 2851, 2852, 2853. hrsz-ú 

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

 
2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

1. napirendi pont: Az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 2851, 
2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-93/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, a testületi ülést megelőzően 
a napirendi pontot a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság alaposan megtárgyalta, 
a szükséges módosítási javaslatokat azzal kapcsolatban megtette. Kérdezi, kíván-e valaki 
valamit még hozzátenni, módosítani a bérbe adással kapcsolatban? Miután nem érkezik 
észrevétel, kéri, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságon elhangzott 
módosításokkal együtt az ingatlanok bérbeadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. 
részére a 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról 5 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata 

az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok 
bérbeadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt szerződés szerint bérbeadja a 
2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanokat az ASSIX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. részére. A 
bérleti díjat a Képviselő-testület 350,- Ft/m2 /hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a bérleti szerződés és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. március 24. 
 

„Melléklet a 95/2017. (III.23.) Kt. sz. határozathoz” 
 

BÉRLETI SZERZ ŐDÉS 

amely létrejött egyrészről az 

Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő utca 20., adószám: 15727141-2-07; képviseletére 

jogosult: Győri Máté polgármester) mint bérbeadó, a továbbiakban: „Bérbeadó”,  

másrészről 

ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2727 
Újlengyel, Kossuth Lajos utca 2. C épület; Cégjegyzékszám: 13-10-041372; adószám: 13292382-2-13; 

statisztikai számjele: 13292382-4672-114-13, képviseletére jogosult: Lamos Zsolt vezérigazgató) mint 
bérlő, a továbbiakban: „Bérlő”  

Bérbeadó és Bérlő együttesen: „Felek” vagy „Szerződő Felek”  

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017.01.12. napján vételi jogot alapító szerződés jött 
létre a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában. Mivel az opciós szerződés 
megkötésekor valamennyi ingatlant terhelte az MKB Bank Zrt. jogosult javára bejegyzett 
jelzálogjog – melyet egyébiránt a pénzintézetnek már korábban, annak megszűnésekor 
töröltetnie kellett volna -  az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. üzleti érdekeire 
tekintettel s határozott kérése alapján a lent rögzített GINOP 1.2.1-16 pályázaton való 
eredményes részvétel érdekében kötik meg az alábbi bérleti szerződést. 
 

1. Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján Bérbeadó 1/1 arányú tulajdonában 
állnak az Ercsi 2851 helyrajzi számú 9045 négyzetméter térmértékű, GIP-2 övezeti 
besorolású; az Ercsi 2852 helyrajzi számú 9047 négyzetméter térmértékű, GIP-2 övezeti 
besorolású; valamint az Ercsi 2853 helyrajzi számú 9044 négyzetméter térmértékű, GIP-2 
övezeti besorolású ingatlanok (a továbbiakban: „Ingatlanok” vagy „Bérlemény”). Felek 
rögzítik továbbá, hogy a Bérlő a cégjegyzékbe bejegyzett fiókteleppel rendelkezik az Ercsi 
2851 helyrajzi számú – az előbbiek értelmében a Bérlemény részét képező – ingatlanon. 
Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlemény per- és igénymentes. Felek rögzítik, hogy az 
Ingatlanokra terheként 2006.04.24. napján keretbiztosítéki jelzálog került bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba, melynek jogosultja az MKB Bank Zrt. A jelzálogjogosult pénzintézet 
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a törlési engedélyt kiadta 2017. március 23. napján, s vállalta, hogy eljár az illetékes 
Kormányhivatalnál a keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése 
érdekében. 

2. Jelen szerződés aláírásával Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérleményt a jelen 
szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti díjfizetés ellenében, a Bérlő által benyújtott 
GINOP 1.2.1-16 pályázat szerinti beruházási célok megvalósítása érdekében. 

3. A bérleti jogviszony kezdő időpontja jelen bérleti szerződés aláírásának napja. Felek rögzítik, 
hogy a bérleti jogviszony  a fent hivatkozott opciós szerződés alapján történő bérlői 
tulajdonszerzésig áll fenn a felek között, hiszen a tulajdonszerzés folytán a bérlő ezen 
minősége a tulajdonosi minőség beállása folytán megszűnik. 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy  bérlő a bérleti jogviszony tartama alatt – nyertes pályázata 
alapján -   megkezdheti a felépítmény kivitelezését a jelen szerződés – illetve az opciós 
szerződés – tárgyát képező ingatlanokon, azzal a feltétellel, hogy az opciós szerződés 
alapján az abban rögzített feltételek mellett  opciós jogát az előírt opciós határidőben 
gyakorolja és és az opciós szerződésben rögzített vételárat hiánytalanul megfizeti bérbeadó 
önkormányzat részére.   Szerződő felek rögzítik, hogy abban a nem várt esetben,amennyiben a 
bérlő, opciós jogával határidőben nem él és a vételárat nem fizeti meg, továbbá a szerződés 
tárgyát képező ingatlanokon engedély nélkül – nem szerződésszerű -  kivitelezést eszközöl, 
úgy ezen esetben közös tulajdon nem keletkezik, azaz a bérbeadó szerez tulajdont az engedély 
nélkül emelt építményen, továbbá ezen nem várt esetben a bérlő megtérítési igénnyel nem 
élhet, sem kötelmi jogi, sem dologi jogi alapon, valamint nem érvényesíthet igényt jogalap 
nélküli gazdagodás jogcímén sem. 

5. Bérlő az első bérleti díj megfizetésére a Bérlemény birtokbavételének napját követő 5. 
munkanapig köteles. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az első bérleti díj 
megfizetése után a Bérlő előre esedékesen, minden hónap 05 napjáig köteles bérleti díjat 
fizetni a Bérbeadónak, amelynek mértéke havi 350 Ft /m2, azaz háromszázötven forint/m2 
(továbbiakban: „Bérleti díj ”). A Bérleti díjat Ercsi Város Önkormányzat 11990101-
065156491-10000001 pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. 
Bérleti díj emelésre, a KSH által kiadott inflációs rátát figyelembe véve, évenként, de 
leghamarabb 2019. január 1. napjától van lehetőség. 
 

6. Amennyiben a Bérlő 2017. december 31. napjáig nem veszi birtokba az Ingatlanokat, úgy a 
Bérbeadó jogosult őt nyilatkozattételre felhívni, továbbra is fennáll-e a szándéka. Ha a Bérlő 8 
napon belül nem válaszol, jelen szerződés megszűnik. Megszűnik jelen szerződés továbbá 
akkor is, ha Bérlő a válaszával ellentétesen 2018. december 31. napjáig sem veszi birtokba az 
Ingatlanokat.  

7. Felek megállapodnak, hogy Bérlő az Ingatlant kizárólag az Ingatlan rendeltetésszerű 
használata körében, a beruházási célok figyelembevételével használhatja a jelen szerződés 3. 
pontjában rögzített korlátozás mellett , az Ingatlan és az Építmény használatát harmadik 
személynek csak a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával engedheti át. 

8. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő által benyújtott GINOP 1.2.1-16 pályázat szerinti 
beruházási célok megvalósítása érdekében telekalakítást hajtanak végre, az Ingatlanokat 
egyesítik. A telekalakítást a Bérbeadó kérelmezi, annak földmérői és földhivatali költségeit 
Bérlő viseli. A telekösszevonás alapján a Bérlemény – egyes helyrajzi számok ingatlan-
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nyilvántartásból való törlésétől eltekintve – nem változik, és a jelen szerződés is hatályban 
marad. 

9. Szerződő Felek a jelen bérleti szerződés teljesítése során együttműködni és minden lényeges 
körülményről egymást tájékoztatni kötelesek. A másik félhez intézett esetleges további 
nyilatkozatot közöltnek kell tekinteni az adataik között megadott címre feladott ajánlott levél 
postára adásától számított ötödik napon kivéve, ha bizonyítható, hogy a nyilatkozatról a 
címzett hamarabb tudomást szerzett. 

10. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a másik fél jelen szerződést megszegi és a 
szerződésszegő helyzetet felszólítás ellenére sem szünteti meg. A felszólítást a 
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül kell közölni, annak eredménytelensége esetén 
újabb nyolc napon belül kell a felmondást közölni. 

11. Jelen szerződés az előbbiekben említett felmondással való megszűnésekor a Bérlő köteles az 
Ingatlant a Bérbeadónak visszaadni. 

12. Jelen szerződés aláírására a Képviselő-testület 95/2017. (III.23.) számú határozatával 
felhatalmazta a polgármestert. A Bérbeadó külön íven szerkesztett teljes bizonyító erejű 
magánokiratban tulajdonosi nyilatkozatot ad ki a pályázati útmutatóval összhangban. 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

14. Felek jelen bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban írták alá. 

 

 

Ercsi, 2017. ………………………….. 

 

 

 

 

 
Bérbeadó 

 
Bérlő 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott Győri Máté polgármester – hivatkozva az Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, 

Fő u. 20, adószám: 15727141-2-07) és az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (2724 

Újlengyel, Kossuth L. u. 2/c, adószám: 13292382-2-13, képviseli: Lamos Zsolt) között 2017. 

március 23-án, az Ercsi Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, 2851, 

2852 és 2853 HRSZ-ú területek vonatkozásában létrejött bérleti szerződésre, az abban 

foglaltak szerződésszerű teljesítése esetére és esetén – hozzájárulok ahhoz, hogy az ASSIX 

Kereskedelmi Zrt. a bérleti szerződés tárgyát képező Ercsi HRSZ 2851, 2852 és 2853 

területeken (azok összevonását követően) megvalósítsa a GINOP 1.2.1-16-2017-00436 jelű 

pályázatában meghatározott, új fémmegmunkáló, fémszalag hasító üzem és daraboló 

centrum létesítésére irányuló beruházást, majd annak üzembe helyezését követően legalább 

3 évig üzemeltesse. 

Nyilatkozatom nem mentesíti a pályázót a jogszabály által előírt hatósági engedélyek 

törvényes megszerzése alól. 

 

Ercsi, 2017. ………………. 

 

 

 

 

..................................................... 

  Győri Máté 

polgármester 
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2. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 
munkatervének módosításáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a munkaterv módosításáról szóló szóbeli előterjesztést, 
majd hozzáteszi, a Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően ezt a témát is 
megtárgyalta, s a Közmeghallgatás időpontja módosításának elfogadását javasolta a 
Képviselő-testület felé. Az időpont módosítását azzal indokolja, hogy a Művelődési Ház arra 
az időpontra egyéb, a Költészet Napjával kapcsolatos programot szervezett. Kérdezi, van-e 
kérdés, más javaslat azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
munkaterv módosításáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. évi munkatervének módosításáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2017. évi munkatervéről szóló 381/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozatában a 
Közmeghallgatás időpontját 2017. április 11. 17.00 óráról 2017. április 20. 18.00 óra 
időpontra módosítja. A munkaterv egyéb részei változatlanok. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester, miután több napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, a 
Képviselő-testület 2017. március 23-i soron kívüli nyílt ülését 18.50 órakor berekeszti. 
 
 
                                                               
                                                            Kmf. 

 
 
 

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


