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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. 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. Ercsi Város Önkormányzat részére az 1826/2014. (XII.23.) Korm. határozat 
alapján jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű, Ercsi város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében nyújtott támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

3. Néhai Tertinszky Gyula Antal az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 

1/2015. (I.8.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. január 8-i soron kívüli nyílt 
ülése napirendjeiről 

 
2/2015. (I.8.) Kt. sz. hat. az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban 

kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 
300 millió forint önkormányzati támogatás 
felhasználásáról 

 
3/2015. (I.8.) Kt. sz. hat.  a 149/2014.(V.27.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 
4/2015. (I.8.) Kt. sz. hat. a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító 

okiratának módosításáról 
 
5/2015. (I.8.) Kt. sz. hat. néhai Tertinszky Gyula Antal önkormányzat saját 

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

ülésén 2015. január 8-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
                         Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Propszt Zsolt képviselő 
                         Sandi József képviselő  
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. 
január 8-i soron kívüli nyílt ülését 19.05 órakor megnyitja, majd elmondja, Lippai képviselő 
úr lázas betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen, ezúton is gyógyulást kíván neki, illetve 
Karsai képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Karsai képviselő 
úrnak – az önkormányzati támogatással kapcsolatban – volt egy kérdése, melyre telefonon 
keresztül megkapta a választ, s ezek után egyetértett az előterjesztéssel. Majd elmondja még, 
a soron kívüli nyílt ülésnek 3 napirendi pontja van, s azokat felsorolja. Ezután elmondja, egy 
rövid tájékoztatót szeretne adni a jelenlévőknek az Ercsi Híradóval kapcsolatban napirendi 
pontok tárgyalása előtt. Kérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azon kívül 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, tájékoztatója? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy először a napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. január 8-i soron 
kívüli nyílt ülése napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. január 8-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
   

1. Ercsi Város Önkormányzat részére az 1826/2014. (XII.23.) Korm. határozat 
alapján jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű, Ercsi város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében nyújtott támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

3. Néhai Tertinszky Gyula Antal az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester napirend előtt az Ercsi Híradóval kapcsolatban elmondja, a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a szerződést az eddigi 
szerkesztővel, hanem az eddig kipróbált megoldások kombinációjaként úgy fog történni a 
szerkesztés, hogy a hivatalnál Németh Klaudia lesz az, aki az anyagokat összegyűjti. Az 
újságba szánt cikkeket a hirado@ercsi.hu e-mail címre, a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, illetve Németh Klaudia kezéhez van lehetőség leadni. Az anyag 
összerendezése után az elküldésre kerül annak a szerkesztőnek, akinek tipográfiai feladatai 
vannak, majd a megszerkesztett újságot a Typo-Szolg Kft. nyomdája nyomtatja ki. Január 
hónapban az ülést követő napon lesz a lapzárta, s reményei szerint az újság 20-a előtt meg fog 
jelenni, azonban a továbbiakban minden hónap 1-jén lesz lapzárta, s az újságnak 15-éig meg 
kell majd jelennie. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik 
hozzászólás, rátér az 1. napirendi pontra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat részére az 1826/2014. (XII.23.) 
Korm. határozat alapján jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű, Ercsi város 
feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében nyújtott támogatás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                               a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-4/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, a Képviselő-testület döntött 
egy Önhiki jellegű pályázat benyújtásáról (204 millió forintos igénnyel). Az a pályázat 
benyújtásra, majd elutasításra került. Ezután kapták a hírt arról, hogy a Kormány 300 millió 
forintos támogatásban részesítette Ercsi Város Önkormányzatát, s örömmel tájékoztat arról, 
hogy ez az összeg 2014. december 29-én már meg is érkezett az önkormányzat számlájára. A 
megállapodás alapját képező Adatlapot 2015. január 10-éig el kell küldeni a 
Belügyminisztérium részére. Igyekeztek ezt a 300 millió forintot a lehető legokosabban 
felosztani (az előkészített, papírra vetett adatlap a jegyzőkönyv 4. számú melléklete). A 
támogatásból megvalósítandó feladatokat 8 pontban foglalták össze, majd ennek a 8 pontnak a 
részletezésébe kezd: 
 

I. Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése 
 

Ezzel kapcsolatban elmondja, van egy pályázat, melyet már megnyert az önkormányzat, s az a 
Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére irányul. Ezen a pályázaton az önkormányzat 24 
millió forint támogatást nyert, azonban a bekerülési összeg ennél 110 millió forinttal több. A 
bővítés során az óvoda épületében 3 új csoportszobát, fejlesztőszobát, tornaszobát, nevelői 
szobát és egy teakonyhát alakítanak majd ki.  
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II.  Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése – Örökmozgó 
Park 

 

Ezzel kapcsolatban elmondja, a programjuk része volt, hogy minden évben egy játszóteret 
szeretnének építeni a városban. A kapott összegből az elsőt a Művelődési Ház udvarán 
kívánják megvalósítani egy „Örökmozgó Park” keretein belül, ahol a legkisebbektől a 
legnagyobbakig mindenki megtalálná a szórakozási, testmozgási lehetőséget, sőt, még egy 
sakkasztal is kihelyezésre kerül majd. 
 

III.  Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és 
fűtéskorszerűsítés 

 
Ebben a pontban nemcsak az iskola, hanem a Baczakó Péter Sportcsarnok részleges felújítása 
is szerepel. Miután annak teteje hosszú éveken át beázott, szükség van az öltözők és folyosók 
festésére.  
 

IV.  Városgazdálkodási eszközök beszerzése 
 
A városgazdálkodási kft. tevékenységét szeretnék megtámogatni eszközök beszerzésével, 
köztük két fűnyíró traktor és egy kisteherautó – használt, de jó állapotú – megvásárlásával.  
 

V. Tiszti klub felújítása, civil központtá alakítása 
 
A Tiszti klub felújítása is a célok közt szerepel, s ott egy kávézó, illetve egy civil központ 
kialakításában gondolkodnak. 
 

VI.  Utak-járdák felújítása 
 
Az erre a célra szánt támogatásból közel 3 km út felújítására nyílik lehetőség, némely földutak 
szilárd burkolatot fognak kapni. Bár a város összes – arra rászoruló – útját szeretnék 
felújítani, arra azonban sajnos nincs lehetőség. Az a 76 millió forint, amit az utak építésére, 
felújítására tettek, akkora összeg, mint amit az elmúlt négy évben összesen az utak 
karbantartására, téli só szórására biztosított a költségvetés.  
 

VII.  Közvilágítás korszerűsítése a cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen 
 
Mint tudjuk, a Cukorgyár egyes területein a közvilágítás egyáltalán nincs megoldva, amit 
jelen támogatásból pótolni kívánnak; továbbá a sinatelepi közvilágítás korszerűsítése úgy fog 
megtörténni, hogy a két településrészt (Alsó- és Felső-Sinatelepet) összekötő útszakasz 
közvilágítása is megújul.  
 

VIII.  A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 
 
Az állagmegóvó felújítás után a Tűzoltótornyot a nagyobb ünnepeken meg szeretnék nyitni, 
látogathatóvá tenni. 
 
A támogatási összeg felhasználására vonatkozó adatok ismertetése után polgármester úr 
felhívja a figyelmet arra, hogy ez az adatlap nem tévesztendő össze az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésével. Kéri, ne tegyék fel azt a kérdést, hogy miért nem költenek a 
közbiztonságra, hiszen nem oly rég nyertek egy közel 9 millió forintos pályázatot a térfigyelő 
kamerarendszer felújítására, továbbá elmondja még, hogy a közvilágítás korszerűsítése is 
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összefügg a közbiztonsággal. Ennek a támogatásnak köszönhetően egyéb más források fognak 
a költségvetésben felszabadulni, s talán még tartalékot is fognak tudni képezni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése az eddig elhangzottakkal kapcsolatban? 
 

Juhász János, az Ercsi Sportegyesület elnöke először is polgármester úrnak és a 
képviselőknek is gratulál a választáshoz elért eredményekhez, majd elmondja, mint 
lokálpatrióta, a Sportcsarnok ügyéhez szeretne hozzászólni. Véleménye szerint addig, 
ameddig a tető nem lesz rendesen megcsinálva, nem volna szabad a csarnok belsejére pénzt 
költeni. Az épület tekintetében a probléma már nagyobb a tető beázásánál. Olyan folyamat 
indult el, amely – ha nem lesz helyrehozva a tető – visszafordíthatatlan. A csarnok tetején az 
előző testület által elvégzett munka egy tűzoltó-munka volt csak, s elképzelhető, hogy már 
tavasszal újra be fog ázni, s akkor sajnálni fogják, hogy pénzt költöttek az öltözők, folyosók 
festésére. Ameddig párhuzamosan nem tudják megoldani a kettőt, inkább ne csinálják egyiket 
sem (tetőjavítás, belső karbantartás). Még akkor is a csarnok tetőfelújításának elvégzését 
javasolja, ha az a Tiszti Klub felújításának rovására is megy. A Tiszti Klubnak – felújítás után 
– vannak fenntartási költségei is: fűtés, őrzés, stb. Véleménye szerint a civil szervezetek 
részére a csarnok területén is lehet helyiséget biztosítani, például a tanácsteremben, ahol csak 
a szellőztetést kellene megoldani. 
 
Győri Máté polgármester a csarnok tetőfelújításával kapcsolatban elmondja, annak idején ő 
is az egész tetőszerkezet cseréjét javasolta. Az nem történt meg, azonban – mire a javítás a 
végéhez ér – majdnem akkora összegbe fog kerülni, mintha a teljes lemezelést kicserélték 
volna. Azonban, amennyiben egy testület már „sínre van téve”, arról letérni nem tudnak. Majd 
elmondja még, az öltözőknél és a folyosónál a tetőrész teljesen meg lett újítva, konkrétan ott 
ki lett cserélve a tető, így azokon a helyeken nem fog beázni a tető. Az egész tetőn, a 
trapézlemez és a cseréptető találkozásánál, mintegy 140 m hosszan van még beázás, melyet 
szintén javítgatásokkal kell megoldani. Elvileg garancia van arra, hogy a javított tetőnek 5 
éven keresztül nem lesz baja. A nagy tető alatt, ahol még várható beázás, ilyen jellegű 
felújítási munkák elvégzését egyelőre nem tervezik. Majd a Tiszti Klubbal kapcsolatban 
elmondja, a fenntarthatóság valóban nagyon fontos dolog, azonban „kicsiben” szükséges 
bizonyítaniuk azt, hogy jó gazdák vagyunk. Amennyiben nem így gondolkodnak, sosem 
fognak tudni mit kezdeni sem a Tiszti Klubbal, sem a Nőtlen Tiszti Szállóval. Ezután a civil 
központ kialakításával kapcsolatos elképzeléseit osztja meg a jelenlévőkkel: elmondja, azt 
nem egy találkozóhelyként gondolja. Székesfehérváron járt a civil központban, amely úgy néz 
ki, mint egy „bevásárló központ”, az épület minden szegletén civil szervezetek segítő 
feladatot látnak el, az egyik munkakeresésben segít, a másik kisgyermekek gondozásában, stb. 
300 ember dolgozik azokban a civil szervezetekben, s nagyon aktív munkát végeznek. 
Ercsiben is úgy képzeli el, hogy az nemcsak egy találkozó hely lenne, hanem az emberek 
életét segítő civil szervezetek munkáját szeretnék ott látni. Majd felhívja a figyelmet arra, 
hogy az épületnek jelenlegi állapotában is vannak fenntartási költségei: őrzés-védés, fűtés, 
karbantartás.  
 
Orth László, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola igazgatója elmondja, részben 
egyetért Juhász János úrral, hiszen a tetőt, a szigetelést és az ablakcseréket egyben kellene 
elvégezni, s nemcsak a csarnokban, hanem a tanuszodában is, azonban az összeg véges. A 
Sportcsarnok jelenleg Ercsi szégyenfoltja. Egy 21 éves épületről van szó, melyet nap, mint 
nap reggel 8 órától este 10 óráig használnak. A táncterem/tanácsterem az iskola egyik nagyon 
jelentős része, s nem szeretné, ha ezt a helyiséget másra használnák, mivel annak megvan a 
maga funkciója. Majd az állapotokra visszatérve elmondja, a nyaktagi rész egyenesen 
életveszélyes. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásából kihozta azt, amit lehetett. A 
Juhász úr által elmondott feladatok végrehajtására 50 millió forintra lenne szükség. 
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Papp György alpolgármester elmondja, megnézte a Tiszti Klubot, s ott a fűtéssel, illetve a 
vizes blokkokkal van a probléma. Ezután felhívja a figyelmet arra, hogy az épületben az egyik 
helyiség valaha mozi volt, ott található egy akusztikus terem, s véleménye szerint nincsenek 
tisztában azzal, hogy milyen értékkel rendelkeznek. Azon a gondolatmeneten indultak el, 
hogy ha az épületnek csak a retro része marad meg, máris sokat nyertek vele.  
 
Győri Máté polgármester a csarnok tetőfelújításával kapcsolatban elmondja még, szóba 
került az is, hogy a felújítást akkor kell elvégezni, amikor sikerül egy napelemes pályázatot 
nyerni. Ez a dolog nincs elfelejtve.  
 
Papp György alpolgármester elmondja, ő is rendszeresen használja a Sportcsarnokot, s 
annak beázását életveszélyesnek látja, ezért próbálják majd a költségvetést úgy összeállítani, 
hogy a probléma megszüntetése beleférjen abba, a csarnok dolgát valóban a szívükön viselik. 
 
Juhász János elmondja, egy kis kompromisszum árán a problémát meg lehetne oldani. Majd 
azt kéri, amennyiben belefér a költségvetésbe, úgy a két rossz hangfalat és az eredményjelző 
táblát is cseréljék ki.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, ezekre a dolgokra majd a költségvetés tárgyalásakor 
fognak visszatérni. Majd újra elmondja, abban reménykedik, hogy ameddig nem sikerül a 
napelemes pályázat, a tető ki fogja bírni. Ezután kérdezi, van-e valakinek még kérdése, 
hozzászólása a napirendi ponthoz? Miután nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban 

kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati 
támogatás felhasználásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata 

az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata 
részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban 
Ercsi város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében megítélt 300 millió Ft 
önkormányzati támogatás – mellékelt Adatlap tartalma szerinti – felhasználásával egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 
Adatlapnak a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére történő 
eljuttatására és a támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 2/2015. (I.8.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ADATLAP 
 

Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozatban támogatott  
feladatellátás megvalósításához 

 

1. A TÁMOGATOTT ÖNKORMÁNYZAT ADATAI 

1.1 Önkormányzat neve Ercsi Város Önkormányzat 
1.2 Önkormányzat címe 
 

2451 Ercsi, Fő u. 20. 

1.3 Önkormányzat adószáma 15727141-2-07 
1.4 Kapcsolattartó neve Győri Máté polgármester 
1.5 Kapcsolattartó elérhetősége 25/515-602 

2. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATO K 

2.1 A támogatásból megvalósítandó feladat 
megnevezése 
 

I.  
Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítése 
II.   
Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár belső udvar rendezése – 
Örökmozgó Park 
III.   
Eötvös József Általános Iskola 
tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és 
fűtéskorszerűsítés és a Baczakó Péter 
Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának 
felújítása 
IV.   
Városgazdálkodási eszközök beszerzése 
V.  
Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, 
civil központtá alakítása  
VI.   
Utak- járdák felújítása 
VII.   
Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári 
lakótelepen és Sinatelepen 
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VIII.   
A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 

2.2 Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó 
kiadások tételes felsorolása 

I. 110.260.590,- Ft 
II.  19.791.130,- Ft 

III.  38.000.000,- Ft 
IV.  7.658.100,- Ft 
V. 35.000.000,- Ft 

VI.  75.979.945,- Ft 
VII.  10.604.500,- Ft 

VIII.  2.705.735,- Ft 
 
Összesen: 300.000.000,- Ft 

 2.3 Kiadáshoz kapcsolódó dokumentumok 
körének felsorolása   

I. Riesz Épterv Kft. 
II.  Petrányi & Petrányi Bt tervezői 

költségbecslés 
III.  Gáma 2007 Bt. árajánlata 
IV.  Épfakergép Immo árajánlat és 

www.hasznaltauto.hu ajánlat  
V. Juhász István ingatlan szakértő 

költségbecslés 
VI.  Nagy Gábor Városgazdálkodási 

előadó költségbecslése 
VII.  Nagy Gábor Városgazdálkodási 

előadó költségbecslése 
VIII.  TRE-MEN Kft. árajánlat 

 
 
 
 
 
A megvalósítandó feladat részletes leírása: 
Ercsi Város Önkormányzat részére jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű támogatási összeg 
jó gazdaként történő felhasználási tervét az Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt 
önkormányzati feladatok mentén dolgoztuk ki. 
 
 

I. Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhelybővítése 
Az idén ősszel a 3 éves kisgyermekek óvodakötelezetté válnak, ami városunkban is 
jelentős létszámnövekedést fog okozni. Erre készülve pályáztunk és nyertünk az ÓFB-14-
015 azonosító számú „Óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások támogatása 
elnevezésű pályázaton  24.0 MFt-ot, ami azonban csak egy részét fedezi a 3 csoportos, 
tornaszobás bővítés költségeinek. A kivitelezéshez szükséges kiegészítést 110.260.590,- 
Ft-oz az elnyert támogatásból kívánjuk megvalósítani. 

 
II.   Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése – 

Örökmozgó Park 
Városunkban egyetlen játszótér található, az is a Duna partján, némely városrésztől igen 
távol. A lakosok jogos igénye az, hogy kulturált közösségi tereket és testmozgási 
lehetőséget biztosítson számukra a város. Ennek megfelelően megterveztettünk egy olyan 
játszóteret, ami a legkisebb „totyogós” korosztály, valamint kisgyermeke számára 
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alkalmas játékokon túl, felnőtt kültéri sportszereket is tartalmaz, sőt egy sakkasztallal is 
szolgál akár az idősebb korosztálynak is! A játszó tér egyik lehetséges neve Örökmozgó 
Park lenne. A mellékelt tervezői költségbecslés alapján a Park kivitelezése 19.791.130,- 
Ft- ba kerül, melynek költségét az elnyert támogatásból kívánjuk fedezni. 
 
III.    Ercsi Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzatszigetelés, 

fűtéskorszerűsítés, és a Baczakó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának 
felújítása 

Településünk általános iskolájában a tanulólétszám egyre növekszik köszönhetően az ún. 
Ercsi Modell 2011-es bevezetésének, ami megállította, majd megfordította a gyermekek 
„elvándorlásának” sajnálatos tendenciáját. Vonzó iskolát szeretnénk működtetni a 
városban élő gyermekek számára, aminek része az iskola épületeinek állapota is. Az 
iskola régi szárnyának teteje elöregedett, több helyen beázik, felújítása elengedhetetlen 
feladat.  Az épület homlokzata elhanyagolt, néhol le is omlott teljes felújításra szorul, 
melyet – a kor igényeihez igazodva, és az energiahatékonyságot szem előtt tartva – 
hőszigetelő vakolattal kívánunk ellátni, miközben elvégezzük majd a nyílászárók cseréjét 
is. Az épület fűtésrendszere rendkívül elavult, kazánjai cserére szorulnak. A Sportcsarnok 
teteje hosszú éveken át beázott és többek között az öltözőkben és a folyosókon is károkat 
okozott. A beázások okait a 2014. év végén elvégzett tetőjavítás elhárította, a belső károk 
elhárítását, sz öltözők és folyosók felújítására hamarosan sort kell kerítenünk. A 
mellékelt árajánlat szerint mindezek költsége 38.000.000,- Ft, melyet az elnyert 
támogatásból kívánunk fedezni. 
 
IV.  Városgazdálkodási eszközbeszerzés 
Településünk jelentős parkosított területtel bír, amihez még hozzáadódnak a város 
perifériáján elhelyezkedő önkormányzati területek melyek karbantartásának elvégzéséhez 
2 db fűnyíró kistraktort szeretnénk vásárolni. Az általános városgazdálkodási feladatok 
ellátásában nagy hasznát vennénk egy platós kisteherautónak. Az említett eszközöket a 
mellékelt árajánlatok alapján 7.658.100,- Ft-ért, az elnyert támogatásból kívánjuk 
megvásárolni.  
 
V. A volt Ercsi MH Helyőrségi Klub Felújítása, Civil Központtá való alakítása 
A volt Helyőrségi Klub épülete már évtizedek óta kihasználatlanul áll a város szívében. 
Úgy gondoljuk, hogy eljött az ideje annak, hogy felújítva a helyi civil szervezetek 
központjává váljon. Idén a tervezett felújítás első ütemét kívánjuk megvalósítani, 
35.000.000,- Ft értékben, melyet az elnyert támogatásból kívánunk fedezni. 
 
VI.  Utak, járdák felújítása 
A város úthálózatán 2006 óta érdemi fejlesztés nem történt így az elnyert támogatásból 
egy tekintélyes részt ennek orvoslására kívánunk költeni. Mintegy 2,995 km út és 400 m 
járda építését és felújítását fogjuk megvalósítani 75.979.945,- Ft értékben. 
 
VII.  Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári Lakótelepen és Sinatelepen 
A Cukogyári Lakótelep lakóinak már régi jogos panasza válik majd orvosolhatóvá, ha a 
támogatási összegből a terület teljes közvilágítását korszerűsíthetjük. Városunk egyik 
távolabb eső része Sinatelep, amely két részből áll. A két településrészt összekötő, 
sokszor gyalogosok és kerékpárosok által használt út megvilágítása igen gyér, a 
lámpatestek cserére szorulnak. Mindkét fejlesztés a lakók kényelmét, nyugalmát és 
biztonságát szolgálja, emellett jelentős villamos energia megtakarítást is fog 
eredményezni. A korszerűsítés várható költsége 10.604.500,- Ft melyet az elnyert 
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támogatásból kívánunk fedezni. 
 
VIII.  A Tűzoltótorony felújítása  
Településünk egyik emblematikus épülete a Tűzoltótorony, mely a város közepén áll. Az 
épület állaga romlik, felújításra, szépítésre szorul. A felújítás után tervezzük, hogy a 
városi és nemzeti ünnepek alkalmával lehetőséget adunk a város lakóinak és 
vendégeinknek arra, hogy felkapaszkodva a csigalépcsőkön kilátóként használhassák a 
tornyot. A felújítás költsége 2.705.735,- Ft melyet az elnyert támogatásból kívánunk 
fedezni. 

 
 

Amennyiben a fent felsorolt feladatok megvalósítása során nem kerül felhasználásra a teljes 
összeg úgy az alább felsorolt pót feladatokat valósítjuk meg:  

- Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár hang –és fény technikai eszközök – 
költség árajánlat alapján korszerűsítése – GalaxisDJ Kft. árajánlata alapján 
4.156.800,- Ft 

- Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely tetőfelújítás – költség TRE-MEN Kft. árajánlata 
alapján 3.465.233,- Ft 

- Honvédségi Múzeum tetőfedés felújítás - költség TRE-MEN Kft. árajánlata alapján 
6.320.282,- Ft 

- Eötvös Emlékház világítás korszerűsítés - Nagy Gábor Városgazdálkodási előadó 
költségbecslése alapján 879.152,- Ft 

- Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely világítás korszerűsítés – Nagy Gábor 
Városgazdálkodási előadó költségbecslése alapján 423.996,- Ft 

- Honvédségi Múzeum világítás korszerűsítés – Nagy Gábor Városgazdálkodási előadó 
költségbecslése alapján 180.657,- Ft 

- Ercsi Kistermelői piacon 6 db árusító faház – www.kertihaz.hu ajánlata alapján 3x2m 
189.000,- Ft, 6 db esetén 1.134.000,- Ft  

 
 

 

Kelt: Ercsi, 2015. január 8. 

P.H. 
 

Győri Máté 
 Polgármester 
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2. napirendi pont: A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 

              Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-3/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, először 
azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2014.(V.27.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata 

a 149/2014.(V.27.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról szóló 149/2014.(V.27.) Kt. sz. határozatát visszavonja.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata 

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
közhasznú minősítése érdekében az alapítvány többször módosított alapító okirata alábbi 
módosító okiratát fogadja el: 
 

Módosító Alapító Okirat 
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

 
1. Törlésre kerül az alcímből az „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrész, helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) 
 
2. A preambulum 1-8. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 1. 
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2. 
3. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 
4. Ercsi Város Önkormányzata, székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
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5. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
6. Nagykarácsony Község Önkormányzata, székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27. 
7. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. 
8. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., székhelye: 1215 Budapest, Duna utca 42.” 
 
3. A preambulumból az „ALAPÍTVÁNY” szöveg alatti „mint a közhasznú szervezetekről 
szóló, az 1997. évi CLVI. tv. Hatálya alá tartozó, kiemelkedően közhasznú jogállású 
szervezet” szövegrész törlésre kerül, helyébe „mint közhasznú szervezet” szövegrész kerül. 
 
4. Az alapító okirat 4. a) pontjának utolsó bekezdéséből „A bankszámla száma: 296-97511-
7083.” szövegrész törlésre kerül. 
 
5. Az alapító okirat 4. a) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Az alapítók által biztosított pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében az alapítók 
tartoznak legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig megfizetni az 
alapítvány számlájára. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként juttatott dolog 
tulajdonjogát legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig tartozik az 
alapító átruházni az alapítványra.” 
6. Az alapító okirat 4. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„b) Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy vagy jogi 
személy, gazdasági társaság pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat, annak közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően 
mindenki részesülhet. 
Az alapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 200.000.- forint (azaz kétszázezer forint) 
pénzösszeggel vagy ezt az értéket elérő nem pénzbeli támogatással kell hozzájárulniuk 
az alapítvány vagyonához. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az 
alapítvány kuratóriumának. Az alapítványnak történő felajánlás elfogadásáról, így az 
alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt. 
A csatlakozónak a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül kell a pénzösszeget 
megfizetnie az alapítvány számlájára, illetve a – nem pénzbeli támogatásként biztosított 
– dolog tulajdonjogát vagy a vagyoni értékű jogát átruháznia az alapítványra.  
A csatlakozók az alapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét 
nem követelhetik vissza. Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozás tényével nem 
válnak alapítókká.” 
 
7. Az alapító okirat 4. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„d) Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli szabályok, 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján beszámolót, 
valamint közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a kuratórium véleményez és fogad el. Az 
így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az alapítóknak meg kell 
küldeni - a tárgy évet követő év május 31. napjáig -, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és 
közzétenni.” 
 
8. Az alapító okirat 6. a.) - b.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„a.) Az alapítvány kezelője a hét tagú kuratórium, amely az alapítvány ügyvezető, s egyben 
a legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány 
vezető tisztségviselői. 
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A Kuratórium elnökét és további hat tagját az alapítók együttesen jelölik ki 
határozatlan időtartamra. A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy 
általi elfogadással jön létre. A kuratóriumi tag feladatait személyesen köteles ellátni.” 
 
„b.) A kuratórium elnöke:  Kubovics Árpád  
    2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3. 
    Anyja neve: Fodor Mária  
 
           tagjai: Reszegi Imre  
     2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15/b. 1. 2. 
    Anyja neve: Pidl Erika  
 
    Dr. Loboda Endre  
    2458 Kulcs, Bem u. 4. 
    Anyja neve: Szegedi Julianna 
 
    Pálfalvi János  
    2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18. 
    Anyja neve: Csasztka Ilona  
 
    Hum László  
    2400 Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/4. 
    Anyja neve: Vadász Mária 
 
    Juhász Gábor  
    2422 Nagyvenyim, József Attila u. 1. 
    Anyja neve: Borgulya Erzsébet 
 
    Slett Ferenc  
    2400 Dunaújváros, Hold u. 6. 2/1. 
    Anyja neve: Bozsóki Éva 
 
A kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú 
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
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b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag 
(vezető tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja.  
 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.” 
 
9. Az alapító okirat 6. c.) pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„Nem lehet a kuratórium tagja:  

− akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, 
−  az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartozója 
− az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, 
illetve egyéb érdekeltségben áll.” 

 
10. Az alapító okirat 6. d.) pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 
 
„d.) A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 
- lemondással, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- törvényben maghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte esetén, 
- jogszabályban meghatározott esetben visszahívással, 
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával. 
 
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 
 
A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, a Kuratórium elnökéhez 
vagy a Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A 
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tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. A kuratóriumi tagság 
a lemondásról szóló nyilatkozat Alapítvány általi átvételének napján szűnik meg. Ha az 
Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag 
kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 
 
A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való 
bejegyzését, hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a Polgári 
Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével hatályossá 
vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.” 
 
11. Az alapító okirat 6. e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„e.) Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli teljes jogkörrel. Az elnök képviseleti 
joga általános, önálló és korlátlan. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi 
tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 
A képviseleti jog átruházása minden esetben írásbeli meghatalmazással történik és eseti 
jellegű. Az alapítvány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak az 
elnök tehet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon. 
Az utalványozásra és a bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke jogosult. 
Alapítvány bankszámlája felett az elnök rendelkezik. A bankszámla feletti 
rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.” 
 
12. Az alapító okirat 6. f.) pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 
„ - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, 
   - döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról, 
   - döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.” 
 
13. Az alapító okirat 6. g.) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„Az ülést össze kell hívni, ha azt bármely kuratóriumi tag kéri a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 
előterjesztő tag is összehívhatja.”  
 
14. Az alapító okirat 6. i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„i.) A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozza. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben 
rögzíteni kell a meghozott határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A 
kuratórium döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti. A határozatokat a 
határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell 
őrizni, melyr ől az elnök gondoskodik.”  
 
15. Az alapító okirat 6. j.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„j.) Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az 
elnöktől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy más vagyontárgy 
felhasználásáról.” 
 
16. Az alapító okirat 6. k.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
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„k.) A kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban indokolt és igazolt 
költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.” 
 
17. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„11. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései 
az irányadóak, annak keretei között a kuratórium bármely kérdésben határozatot 
hozhat.” 
 
18. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumi 
tagjának: Pálfalviné Dr. Táborosi Évának és Szabó Adriennének a lemondását, egyben 
nyilatkozik arról, hogy helyettük nem kíván új tagot jelölni a kuratóriumba.  
 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét, a 
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány jelen határozatban foglalt, módosító okirat alapján 
az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránt indult 
eljárásban a Székesfehérvári Törvényszék előtti képviseletre.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Néhai Tertinszky Gyula Antal az önkormányzat saját 
halottjának tekintéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                               a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-2/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Tertinszky Gyula Antal önkormányzat 
saját halottjának nyilvánításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata 

néhai Tertinszky Gyula Antal önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 17- én elhunyt Tertinszky 
Gyula Antalt (szül: Mohács, 1934.02.23.) az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja, 
búcsúztatási szertartásával kapcsolatos költségeit (bruttó 224.969,- Ft) az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 
megfelelő során a búcsúztatási szertartás költségeit tervezze be. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. február 15. 
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, a 
Képviselő-testület 2015. január 8-i soron kívüli nyílt ülését 19.45 órakor berekeszti. 
 

 
 

Kmf. 
 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba  
          polgármester                          jegyző 
 
 
 
        
Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József                       

képviselő          képviselő 
       jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


