
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2018. január 8-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, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 
megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2) Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan átalakítási, felújítási munkáinak 
anyagi fedezete biztosítására vonatkozó megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3) Az Ercsi, Fő utca 20. (hrsz: 23.) szám alatt lévő Ercsi Polgármesteri Hivatal 
épületében 3 irodának és azok kiszolgáló helyiségeinek a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4) Az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeinek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjainak megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
            
       
 

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
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H a t á r o z a t o k 
 
 

      1/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. A Képviselő-testület 2018. január 8-i soron kívüli nyílt 
ülése napirendjeiről 

 
      2/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlanra 

vonatkozó használati megállapodás megkötéséről 
 
      3/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan 

átalakítási, felújítási munkáinak anyagi fedezete 
biztosítására vonatkozó megállapodás megkötéséről 

 
      4/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. Az Ercsi, Fő utca 20. (hrsz: 23.) szám alatt lévő Ercsi 

Polgármesteri Hivatal épületében 3 irodának és azok 
kiszolgáló helyiségeinek a Fejér Megyei Kormányhivatal 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 

 
      5/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. Az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos 

Általános Iskola tetőtéri helyiségeinek az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 

 
      6/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. székhely 

változtatásáról 
 
      7/2018. (I.8.) Kt. sz. hat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 

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

ülésén 2018. január 8-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester 
    Balázs Mária képviselő  
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 
    Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Fekete Tímea jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2018. 
január 8-i soron kívüli nyílt ülését 16 óra 50 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 képviselővel határozatképes, majd elmondja, hogy a soron kívüli nyílt 
ülésnek 5 napirendi pontja van. A napirendi pontokat a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság az előbbiekben megtárgyalta. A napirend, illetve az előterjesztések a közös 
szerverre feltöltésre, illetve minden képviselő részére kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban, illetve azon kívül van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele? Miután kérdés, észrevétel nem érkezik, kéri, hogy először a 2018. január 8-i 
soron kívüli nyílt ülés napirendjéről szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. január 8-i soron 
kívüli nyílt ülése napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2018. január 8-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
 

1) Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 
megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2) Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan átalakítási, felújítási munkáinak 
anyagi fedezete biztosítására vonatkozó megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3) Az Ercsi, Fő utca 20. (hrsz: 23.) szám alatt lévő Ercsi Polgármesteri Hivatal 
épületében 3 irodának és azok kiszolgáló helyiségeinek a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4) Az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeinek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjainak megállapításáról 
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, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlanra 
vonatkozó használati megállapodás megkötéséről 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 20-1/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Képviselő-testület már 
korábban döntött az Ercsi, Fő utca 27. szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes 
használatba adásáról. A munkálatok várhatóan január közepén megkezdődnek, és március 15-
ig befejeződnek, hogy a tervek szerint a Kormányablak már március 15-e után megkezdhesse 
működését az épületben. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
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ponttal kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti 
ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlanra vonatkozó használati 
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 térítésmentes használatba adására vonatkozó használati 
megállapodás megkötéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a használati megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2018. január 15. 
 
 

„Melléklet a 2/2018. (I.8.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött  

Ercsi Város Önkormányzata (székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 20., adószám: 15727141-2-07 törzsszám: 
727145, képviseli: Győri Máté polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: 
Fejér Megyei Kormányhivatal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám: 
15789295-2-07, törzsszám: 789291, képviseli: Dr. Simon László kormánymegbízott) (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) 
 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

I. Előzmények 

 
1. Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) úgy rendelkezett, hogy a 
települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által 
meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják 2013. január 1-jén a 
Magyar Állam ingyenes használatába kerültek. Mindezek alapján a Felek az ingyenes használati jog 
alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó 
részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötöttek. 
 
2. 2017. november 28. napján Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 362/2017. (XI.28.) Kt. 
sz. határozatával döntött az Ercsi, Fő u. 27. (hrsz. 29.) szám alatti, önkormányzati tulajdonban levő 
ingatlannak (a továbbiakban: Ingatlan) a Fejér Megyei Kormányhivatal részére – az Ercsi 
Kormányablak kialakítása céljából – történő ingyenes használatba adásáról. 
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2018. január 8-án Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018. (I.8) Kt. sz. határozatával 
döntött a Használati Megállapodás aláírásáról. 

 
II. A megállapodás célja, tartalma 

 

1. Jelen megállapodás célja a 2013. január 1. napjától létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok 
járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási hivatal) került államigazgatási feladatok 
ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és 
vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.  
 
2. Felek kijelentik, hogy az Ercsi 29 hrsz. alatt felvett, természetben az Ercsi, Fő utca 27. alatti 
ingatlant teljes egészében a Kormányhivatal használatába került. Az ingatlan nettó alapterülete: 
150,16 m2 . 
Az irányadó, az adott időszakban hatályos szerződésekben, illetve jogszabályokban meghatározott 
üzemeltetési kötelezettségek költségeinek, valamint az Ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, 
illetve a Járási hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák javítási költségeinek megfizetése az 
Ingatlan használatba vételétől teljes mértékben a Kormányhivatalt terheli. 
 
Felek az I.2. pont szerinti Ingatlan átadás-átvételének tényét  jegyzőkönyvben  rögzítik. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanhoz kötődő közüzemi szolgáltatások szerződéseinek 
rendezését elősegíti.  
 
 
3. Önkormányzat, mint tulajdonos évente ellenőrzi a Kormányhivatal önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodását. Amennyiben - akár az éves ellenőrzés során, akár más módon - az Önkormányzat 
tudomására jut, hogy a Kormányhivatal a vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja a 
Kormányhivatalhoz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos 
álláspontját írásban az Önkormányzat részére eljuttatni. Amennyiben az Önkormányzat álláspontja 
szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik, Önkormányzat a 
Kormányhivatal felügyeleti szervéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. 
 
4. Eseti, egyéb üzemeltetési, szerződésen kívüli javítási költségek: 

 
- A II.2. pontban felsoroltakon kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő 

átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, 
akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt 
szükségesnek tartja, ennek megfelelően azok költségeit is ez a fél köteles megfizetni. 

 
- Felek megállapodnak továbbá, hogy a kizárólag az egyik fél érdekében álló, illetve 

kizárólag az egyik fél által szükségesnek tartott egyéb felújítási, átalakítási, valamint 
nem elengedhetetlenül szükséges, vagy jogszabályi előírás alapján kötelező 
karbantartási munkálatokat, illetve a berendezések nem elengedhetetlenül szükséges, 
vagy jogszabályi előírás alapján kötelező cseréjét szintén az a fél köteles elvégezni, 
illetve költségeit megfizetni, akinek azok az érdekében állnak, illetve aki azokat 
szükségesnek tartja. 

 
- Felek megállapodnak, hogy a Kormányhivatal az épületen felújítási, beruházási 

munkálatokat, az ingatlan berendezéseinek cseréjét csak az Önkormányzat, mint 
tulajdonos hozzájárulásával végezhet. 

 
- A Felek rögzítik, hogy a Ingatlanon a Kormányhivatal által végzett beruházások, 

felújítások, illetve berendezéseinek cseréje tulajdoni igényt nem keletkeztetnek. 
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- Felek rögzítik, hogy az Ingatlan javítási, karbantartási munkálatait a 

Kormányhivatal végzi, és viseli annak költségeit. 
 
 

III. Megállapodás megszűnése, megszüntetése, módosítása 
 
1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Jelen 
megállapodást Felek kizárólag közös megegyezéssel szüntethetik meg akként, hogy az üzemeltetési 
kérdésekről új megállapodásban rendelkeznek.  
 
2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, és – a szerződés megszüntetéséhez hasonlóan – kizárólag a 
Felek közös megegyezésével módosítható. 

 
 

IV. Záró rendelkezések 
 

1. Jelen megállapodás az Ingatlan fizikai átadás-átvételének napján lép hatályba és határozatlan időre 
szól. Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
2. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással együttműködnek, 
minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak. 
 
3. Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 
 
Kormányhivatal részéről:  Farkas Zoltán projektmenedzser 

tel.: +36 (22) 526-911 
e-mail cím: farkas.zoltan@fejer.gov.hu 

 
Önkormányzat részéről:                 Szük Katalin mb. pénzügyi irodavezető 

tel.: +36 (25) 515-622 
e-mail cím: kszuk@ercsi.hu 

 
4. Felek kijelentik, hogy a közöttük az Ingatlan használata során felmerült vitás kérdések megoldása 
elsődleges eszközének az egymás közötti tárgyalást tekintik. 
A tárgyalások sikertelensége esetén a Felek a jogvita rendezése érdekében a pertárgy értéktől függően 
a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai szerinti bírósághoz 
fordulnak. 
 
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az 
irányadóak. 
 
6. Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült, melyből Feleket 3-3 példány illeti meg. 
 
7. Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 

Ercsi, 2018. ….      Székesfehérvár, 2018. … 
 

 

………………………………………       ………………………………………         

Győri Máté  
polgármester 

Önkormányzat képviseletében 

                             Dr. Simon László                                  
     kormánymegbízott 

    Kormányhivatal képviseletében 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 
Ercsi, 2018, január…. 
 
 

…………………………….. 
Szük Katalin 

Pénzügyi Irodavezető 
Ercsi Város Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Székesfehérvár, 2018. január       
 
 

…………………………….. 
Kloó Józsefné 

főosztályvezető 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
 
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
Ercsi, 2018, január 
 
 

…………………………….. 
Dr Feik Csaba 

jegyző 
Ercsi Város Önkormányzata 

Jogi ellenjegyzés: 
Székesfehérvár, 2018. január       
 
 

…………………………….. 
Dr. Simon Katalin 

osztályvezető 
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

Koordinációs és Jogi Osztály 
Fejér Megyei Kormányhivatal 

 
 
 

2. napirendi pont: az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan 
átalakítási, felújítási munkáinak anyagi fedezete biztosítására vonatkozó 
megállapodás megkötéséről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 20-2/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Képviselő-testület 
novemberben döntött arról, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi 
kormányablak kialakításának költségeire 5.000.000,-Ft előirányzatot biztosít az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. Elkészült a megállapodás tervezet, melyben a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatára az Önkormányzat 
kapcsolattartójaként Szük Katalin mb. pénzügyi irodavezető, míg szakmai kapcsolattartóként 
Győri Máté polgármester lett megjelölve. 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, 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 
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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 
Határid ő: 2018. február 28. 

 
 

„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 átadás-
átvételhez 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. 
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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 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 

 
A Kormányhivatal kapcsolattartója:                    Kloó Józsefné gazdasági vezető  
         tel.: +36 (22) 526-976 
                     e-mail cím: kloo.jozsefne@fejer.gov.hu.) 
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A Kormányhivatal 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. 

 
 

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:                                               Kormányhivatal részéről: 
 Ercsi, 2018. január                                                         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 

 Pénzügyi ellenjegyzés: 
Székesfehérvár, 2018. január       
 
 
 

…………………………….. 
Kloó Józsefné 

főosztályvezető 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
 
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
Ercsi, 2018. január 
 
 
 

…………………………….. 
Dr Feik Csaba 

jegyző 
Ercsi Város Önkormányzata 

 Jogi ellenjegyzés: 
Székesfehérvár, 2018. január       
 
 
 

…………………………….. 
Dr. Simon Katalin 

osztályvezető 
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 

Főosztály 
Koordinációs és Jogi Osztály 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
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3. napirendi pont: az Ercsi, Fő utca 20. (hrsz.: 23.) szám alatt lévő Ercsi 
Polgármesteri Hivatal épületében 3 irodának és azok kiszolgáló helyiségeinek 
a Fejér Megyei Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba 
adásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 20-3/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmilag 
az előző két napirendi ponthoz kapcsolódik. Elmondja, hogy a Kormányablak kialakításával 
összefüggésben a Kormányhivatal kérte az épület 2018. január hóval történő rendelkezésére 
bocsátását, és az épületben a gyámügyi feladatokat ellátó kormánytisztviselőknek az Ercsi 
Polgármesteri Hivatal épületében történő elhelyezését. A Gyámhivatal elhelyezéséhez olyan 
irodákra van szükség, amik rendelkeznek saját külső bejárattal. Ennek a kritériumnak az 
épület hátsó részében elhelyezkedő irodák felelnek meg, azaz a 9-es iroda, az abból nyíló 
iroda, továbbá a jelenleg is egy kormánytisztviselő által használt kis iroda felel meg. Az 
irodák használatba adása miatt szükséges lesz a 9-es irodában elhelyezett két fő közterület-
felügyelőnek a jelenleg üres 6-os irodába történő átköltöztetése. 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, Fő utca 20. (hrsz: 23.) szám alatt 
lévő Ercsi Polgármesteri Hivatal épületében 3 irodának és azok kiszolgáló helyiségeinek a 

Fejér Megyei Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba adásáról 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Fő utca 20. (hrsz.: 23.) szám alatt lévő Ercsi Polgármesteri Hivatal épületében 3 
irodának és azok kiszolgáló helyiségeinek a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 

történő térítésmentes használatba adásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ercsi, Fő 
utca 20. (hrsz: 23.) szám alatt lévő Ercsi Polgármesteri Hivatal épületében 3 irodának és azok 
kiszolgáló helyiségeinek (3 db) a Fejér Megyei Kormányhivatal részére – a gyámügyi 
feladatok ellátására, 2018. január 15-vel történő - térítésmentes használatba adását támogatja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a használati megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: 2018. január 15. 
 
 

4. napirendi pont: az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos 
Általános Iskola tetőtéri helyiségeinek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 

                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 20-4/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 6. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Képviselő-testület 
novemberben döntött az Ercsi, Fő utca 27. szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes 
használatba adásáról, melynek következtében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.-nek 2018. 
január 15-ig el kell hagynia az ingatlant. Ercsi Város Önkormányzat a Kft-nek székhelyként 
felajánlotta az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeit, melyet a Kft. elfogadott. A most felajánlott tetőtéri irodákban működött korábban 
a Mozaik Tv is. Ez egy átmeneti megoldás lenne csak, mivel a helyiségekre szeptembertől a 
nevelési tanácsadónak lesz szüksége. A kormányablak kialakítása után az okmányirodai 
dolgozók átköltöznek a felújított épületbe, így a Polgármesteri Hivatal épületében több iroda 
is fel fog szabadulni, ahová a tervek szerint a Kft. majd be tud költözni. Véleménye szerint a 
határozatban megjelölt április 30-i határidő nem lesz tartható, ezért már a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság ülésén is javasolta, hogy az ingatlan használatba adása 
2018. január 15-től 2018. május 31-ig történjen. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatokról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti 
Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeinek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 

részére történő térítésmentes használatba adásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeinek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes 

használatba adásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
Kossuth Lajos utca 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeit 2018. 
január 15-től 2018. május 31-ig használatba adja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére.  
A használatba adás az önkormányzati közfeladatok – különösen a településüzemeltetési 
feladatok – ellátása érdekében történik. A használatba adás ennek érdekében ingyenes, a 
közüzemi díjak, karbantartási költségek azonban használatba vevőt terhelik.  
A Képviselő-testület felkéri dr. Ákos Elek és dr. Koppány Tibor ügyvédeket a használatba 
adásról szóló megállapodás e határozat tartalma szerinti elkészítésére, továbbá Győri Máté 
polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a megállapodás megkötésére. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Orbán Balázs ügyvezető 
    dr. Ákos Elek ügyvéd 
    dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: 2018. január 15., illetve folyamatos a szerződés megkötése 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. székhely 
változtatásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. székhely változtatásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2451 
Ercsi, Fő utca 27. szám alatti székhelyét megszünteti. 
Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. új székhelye: 2451 Ercsi, Kossuth Lajos utca 17. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, Orbán Balázs ügyvezetőt, illetve dr. 
Ákos Elek és dr. Koppány Tibor ügyvédeket, hogy a Kft. székhelyének és Alapító Okiratának 
módosítása ügyében a cégbíróságnál eljárjanak. 
 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Orbán Balázs ügyvezető 
    dr. Ákos Elek ügyvéd 
    dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: 2018. január 15., illetve folyamatos a cégbírósági bejegyzés 

 
 

5. napirendi pont: a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 
megállapításáról 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 20-5/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az Önkormányzat döntött 
arról, hogy a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra a Junior Zrt-től 
beérkezett ajánlat érvényes. A Junior Zrt-vel kötött vállalkozói szerződés 4.1. pontjában 
meghatározott vállalkozói díjakra tekintettel szükséges a gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjainak felülvizsgálata. Az új vállalkozói szerződés alapján a térítési díjakat 2018. 
január 1-től az Önkormányzat szedi. A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
javasolta, hogy a térítési díjak felülvizsgálatával várja meg a Képviselő-testület a 2018/2019-
es tanév végét, mert addigra letisztázódik, hogy konkrétan hányan veszik igénybe a 
gyermekétkeztetést, és hány főnek kell érte térítési díjat fizetnie. Támogatja a Bizottság 
javaslatát aszerint, hogy a Képviselő-testület a 2018/2019. tanévben hagyja változatlanul a 
gyermekétkeztetés térítési díjait, és majd a júniusi ülésen tárgyalja újra ezt a napirendi pontot 
mind a Bizottság, mind a Képviselő-testület. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatokról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjainak megállapításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait 
a 2018/2019. tanévben nem módosítja. 
 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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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 2018. január 8-i soron kívüli nyílt ülését 17 
órakor berekeszti. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

   Győri Máté                             Dr. Feik Csaba   
     polgármester                        jegyző 
 
 
 
 
 
 

         Balázs Mária                                        Sandi József 
           képviselő                                képviselő 
      jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő  
 


