
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában 

lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. 

részére történő használatba adásáról  

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában 

lévő eszközöknek – e határozat mellékletét képező szerződés alapján – a Dunakavics 

Nonprofit Kft. részére történő használatba adásával egyetért. 

A használatba adás az önkormányzati közfeladatok – különösen a településüzemeltetési 

feladatok – ellátása érdekében történik. A használatba adás ennek érdekében ingyenes, a 

javítási, a karbantartási költségek, a csere azonban használatba vevőt terhelik.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a 

használatba adásról szóló szerződés e határozat tartalma szerinti elkészítésére, Dr. Feik Csaba 

jegyzőt és Borsi László ügyvezetőt a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 

   Borsi László ügyvezető 

Határidő: 2015. január 31. 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 14/2015. (II.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz. alatti székhelyű szervezet, - 

kizárólagos képviseletére jogosult Dr. Feik Csaba jegyző, adószáma: ......., - a továbbiakban 

mint használatba adó, valamint másrészről 

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft (Cg.: 07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, törvényes 

képviselő: Borsi László ügyvezető) 2451 Ercsi, Fő utca 27. székhelyű gazdasági társaság, 

a továbbiakban mint használatba vevő között, az alulírott napon és helyen az alábbi 

tartalommal és feltételek között: 

 

 

1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 

alapján és szerint, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft használatába adja – 

ingyenesen, használati díj megfizetésének kötelezettsége nélkül - 2015. január 1-i 

határnappal és hatállyal a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező ingó 

vagyon leltárban megjelölt nevesített és felsorolt ingókat és eszközöket, azzal, hogy 

az ingók használata és működtetése körében felmerülő, jogszabályon alapuló 

költségek és díjak viselésére, valamint a rendeltetésszerű használattal járó 

karbantartási, állagfenntartási és javítási munkálatok elvégzésére és az e körben 

felmerülő kiadások viselésére használatba vevő köteles. 
 

2. Szerződő felek jelen használati megállapodás időtartamát tekintve egybehangzóan, 

közös akaratkijelentéssel akként rendelkeznek, hogy a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan mellékletét képező ingó leltárban megjelölt ingóságok és tárgyi 

eszközök használatára a használatba vevő 2 éves határozott időtartamban jogosult. 

Használatba vevő jelen jognyilatkozatával kiemelt kötelezettséget vállal arra nézve, 

hogy az önkormányzati tulajdont képező eszközök és ingók tekintetében azokat 

kizárólag rendeltetésüknek megfelelően rendeltetésszerűen használja, valamint 

igénybevételük során a műszaki, szakmai protokoll által előírt állagfenntartási és 

állagmegóvási kötelezettségének hiánytalanul tesz eleget. 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás alapján a használatba 

vevő számára kifejezetten tilalmazott a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képező ingó leltárban megjelölt ingók és tárgyi eszközök harmadik személyek felé 

történő alhasználatba, albérletbe vagy szívességi használatba adása, vagy azok 

bármely más jogcímen történő hasznosítása. 
 

4.  Szerződő felek kiemelten rögzítik, hogy jelen használati megállapodás létrehozása és 

az annak tárgyát képező ingók és tárgyi eszközök szívességi használatba adása, 

kifejezetten és kiemelten Ercsi Város Önkormányzata által az Ercsi Dunakavics 

Nonprofit Kft részére történő átadott közfeladatok ellátása érdekében történik, azzal, 

hogy az átruházás kizárólagosan az ingók és tárgyi eszközök határozott időtartamra 

vonatkozó ideiglenes használata keretében keletkeztet jogokat a gazdasági társaság 

részére, melynek alapítója és kizárólagos tulajdonosa a használatba adó. 



5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás akarkijelentéseiket 

helyesen tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján, sajátkezűleg és helybenhagyólag 

aláírásukkal látják el. 

 

6. Felek egyezően és egybehangzóan rögzítik, hogy törvényes képviselőik útján jelen 

okirat aláírásával egyidejűleg kézjegyükkel látták el a jelen szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező ingó vagyonleltár eredeti példányait is. 

Kelt.: Ercsi, 2015 ......... 

 

 

 

 

 

Ercsi Polgármesteri Hivatal            Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 

  Dr. Feik Csaba jegyző              törvényes képviselő: Borsi László 

  



 

 

Főkönyvi 

szám Sorszám Megnevezés 

Leltár 

menny. Bruttó érték Elszámolt écs. Nettó érték 

M 1580 Hajdu vízmelegítő 1 - - - 

M 299 Íróasztal 2 - - - 

M 1564 Hősugárzó 2 - - - 

M 1620 Mikrohullámu sütő 1 - - - 

M 1666 Mosogató alsó+felső elem 1 - - - 

131112 1135 APC Back UPS szünetmentes 1 17 500 3 168 14 332 

131112 1136 APC Back UPS szünetmentes 1 17 500 3 168 14 332 

131112 1121 Dell E2014H LED TFT monitor 1 28 376 5 148 23 228 

131112 1122 Dell E2014H LED TFT monitor 1 28 376 5 148 23 228 

131112 1108 Genius billentyűzet, optikai egér 1 3 900 792 3 108 

131112 1109 Genius billentyűzet, optikai egér 1 3 900 792 3 108 

131112 1093 XM-2240 számítógép konfiguráció 1 189 458 33 858 155 600 

131112 1094 XM-2240 számítógép konfiguráció 1 189 458 33 858 155 600 

131192 235 Kora-P forgószék 1 34 794 34 794 0 

131192 236 Kora-P forgószék 1 30 406 30 406 0 

1311913 757 Monitor 1 40 680 40 680 0 

131191 713 Számítógép 1 138 888 138 888 0 

131112 942 Számítógép 1 120 625 120 625 0 

131191 682 Szünetmentes tápegység 1 15 120 15 120 0 

Összesen 858 981 466 445 392 536 

 

 


