
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 a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak 

elvégzésére a Katolikus Karitász helyi szervezetével történő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak elvégzésére a Katolikus Karitász helyi 

szervezetével történő együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 

Katolikus Karitász helyi szervezetével a Tiszti klub épületének kiürítési feladatai elvégzésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a jelen határozat mellékletét 

képező együttműködési megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

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 18/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 

MEGÁLLAPODÁS ERCSI TISZTI KLUB ÉPÜLETÉNEK KIÜRÍTÉSÉRŐL 

 

 

amely létrejött  

Ercsi Város Önkormányzata ,..................... 

 

Katolikus Karitász Szövetség Ercsi szervezete........................ 

 

 

1. Szerződő felek rögzítik, miszerint Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően jelen megállapodás 

keretein belül együttműködés keretében kívánják megvalósítani az Ercsi Tiszti klub 

épületének kiürítése során eltávolított ingó vagyon karitatív alapú felhasználását. 

 

2. A jelen okirat 1. pontjában rögzített együttműködési szándék keretében szerződő felek 

akként állapodnak meg, hogy Ercsi Város Önkormányzata a kizárólagos befolyása 

alatt álló, tulajdonában lévő Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft közreműködése útján az 

ingatlan kiürítésével kapcsolatos természetbeni kiürítési munkálatokat elvégzi és 

elvégezteti, míg a kiürítési tevékenység során feltalált és eltávolított teljes ingó vagyon 

körében annak birtokbavételére a Katolikus Karitász Szövetség Ercsi szervezete 

jogosult, akként, hogy a külön jogszabályban rendelt és alapszabályában 

meghatározott módon ezen tárgyi eszközök karitatív célú kiadását és elhelyezését 

elvégezheti. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy Ercsi Város Önkormányzat részéről a Humán Bizottság 

elnöke, Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök kizárólagosan jogosult a jelen 

megállapodásban meghatározott kiürítési tevékenység irányítására, szervezésére és e 

körben a tulajdonosi önkormányzat nevében és javára jogosult továbbá az 

együttműködési megállapodás keretében szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen együttműködési megállapodásban meghatározott 

kiürítési és karitatív tevékenység ellátására rendelkezésre álló határidő 2015.március 

15. napja, azaz felek jelen együttműködési megállapodást ezen határnapig számított 

határozott időtartamban hozzák létre. 

 

5. Szerődő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás akaratkijelentéseiket helyesen 

tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezést követően mint akartukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag törvényes képviselőik útján aláírásukkal látják el. 

 

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

 

 

 

 

Ercsi Város Önkormányzata   Katolikus Karitász Szövetség Ercsi szervezete 

Győri Máté polgármester      elnök 
 

 


