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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. július 27-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. KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére 
előirányzat biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

 
 

H a t á r o z a t o k 
 
260/2015. (VII.27.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. július 27-én megtartott soron 

kívüli nyílt ülésének napirendjeiről 
 
261/2015. (VII.27.) Kt. sz. hat. a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt    

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázat 
benyújtásáról 

 
262/2015. (VII.27.) Kt. sz. hat. KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, 
pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
263/2015. (VII.27.) Kt. sz. hat. az Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének 

energetikai felújítására vonatkozó tervek elkészíttetéséről 
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264/2015. (VII.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Hát és Könyvtár és 
környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról  

 

 
265/2015. (VII.27.) Kt. sz. hat. Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról  
 
 
Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi ülésén 
2015. július 27-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 

 Papp György alpolgármester 
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Karsai Gergely képviselő 
                         Sandi József képviselő 
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Schrickné Kovács Szilvia jegyzőkönyvvezető 
               
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti tagokat és a megjelent vendégeket, s a 
Képviselő-testület 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülését 18.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy 7 képviselő megjelent, (Lippai Csaba képviselő és Propszt Zsolt képviselő 
urak igazoltan vannak távol), így az ülés határozatképes. Napirend előtti elmondja, hogy a 
Polisz Biztonsági Kft- vel elindultak a tárgyalások – az önkormányzathoz érkezett lakossági 
panasz megoldásaként – , miszerint készséget mutat az ügyvezető úr arra nézve, hogy az Ercsi 
Május 1. krt- i lakókörnyezetből az ercsi ipari parkba vigye át az égetőművét. Az új telephely 
kialakítását felmértük, melyből az önkormányzat vállalná a szükséges épület alapjának 
elkészítését, az elektromos betáplálást, és a gázszolgáltatás kiépítését. Ez mindösszesen nettó 
663.000,- Ft- ba kerülne. Ezután kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata a napirendi 
pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
napirendek elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. július 27-én 
megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. július 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének 
napirendjeir ől 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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2. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére 
előirányzat biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
 

1. napirendi pont: KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-225/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi, Fejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság – az ülés többi napirendjével egyetemben – megtárgyalta az 
előterjesztést, s a javasolta a pályázaton történő részvételt, valamint a pályázati tanácsadásra 
vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Regionális Térségfejlesztő Kft- vel javasolja 
megkötni az együttműködési megállapodást. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata 
a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki a KEOP-
2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című 
pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázat benyújtásáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 
a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Ercsi Eötvös József 
Általános Iskola és a Baczakó Péter Sportcsarnok energetikai korszerűsítésére a kiemelt 
Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett a „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú KEOP-2015-5.7.0 kódszámú pályázatra.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a pályázat benyújtására.   

 
Felelős: Győri Máté Polgármester    
Határid ő:2015. augusztus 15. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra 
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vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2015.(VII. 27.) Kt. sz. határozata 

a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális 
Térségfejlesztési Kft. között kötendő – „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű – projektmenedzsmentre vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötését a Regionális Térségfejlesztési Kft. 7.050.000,- Ft + ÁFA árajánlata szerinti 
tartalommal támogatja a " KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű pályázaton elnyert összeg terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megállapodás megkötésére. 

Felelős: Győri Máté Polgármester    
Határid ő:2015. július 31. 
 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, miszerint az 
Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének (tankonyha, iskolaépület régi és új szárnya, 
valamint a Sportcsarnok) nyílászáró cseréjének, homlokzat és födém szigetelésének 
kivitelezés összege várhatóan a KEOP-2015-5.7.0-ás „Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése”című pályázat keretében kerül majd finanszírozásra.  A pályázat 
előkészítésének egyik legfontosabb lépése a tervek elkészíttetése, melyre bekértünk három 
árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó BAU-N-2000 Kft- vel javasolja megkötni a 
tervek elkészítésére vonatkozó szerződés megkötését. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más 
javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki az 
Eötvös József Általános Iskola (tankonyha, iskolaépület új szárnya, sportcsarnok) 
épületegyüttesének energetikai felújítására vonatkozó tervek elkészítésére benyújtott 
árajánlatok alapján a BAU-N-2000 Kft. (1162 Budapest, Menyhért u. 28.) ajánlatát támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola 
épületegyüttesének energetikai felújítására vonatkozó tervek elkészíttetéséről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2015.(VII.27.) Kt. sz. határozata 

Az Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai felújítására vonatkozó 
tervek elkészíttetéséről 

 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola (tankonyha, 
iskolaépület új szárnya, sportcsarnok) épületegyüttesének energetikai felújítására vonatkozó 
tervek elkészítésére benyújtott árajánlatok alapján a BAU-N-2000 Kft. (1162 Budapest, 
Menyhért u. 28.) ajánlatát elfogadja. 
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Az ajánlatban szereplő 1.980.000,- Ft+ ÁFA összeg kifizetése a KEOP-2015-5.7.0-ás 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”című pályázat keretén belül 
finanszírozásra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a tervezési szerződés megkötésére. 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő:  2015. július 31. 
 
 

2. napirendi pont: Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének 
rendbetételére előirányzat biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-226/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete. A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
javaslata alapján az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. által benyújtott árajánlat ellenőrzése 
tekintetében a napirendi pont elnapolását javasolja. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, 
kéri, hogy javaslata elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról szóló napirend 
elnapolásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére 

előirányzat biztosításáról szóló napirend elnapolásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról szóló napirend 
megtárgyalását a 2015. augusztus 25- i ülésre elnapolja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. augusztus 25. 

 
 

3. napirendi pont: Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-227/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság ezt a napirendet szintén megtárgyalta, s elfogadásra javasolta. 
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Miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásról 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz 
ellátására a  Fejérvíz Zrt. által – két DN 100-as föld feletti tűzcsap beépítése és a biztonság 
érdekében tüzivíz tároló létesítése – javasolt rendszer megvalósításához az eszközhasználati 
díj terhére 1 millió forint előirányzatot biztosít.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  

 
Felelős: Győri Máté Polgármester 
               dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. szeptember 30., illetve a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, a Képviselő-testület 2015. 
július 27-i soron kívüli nyílt ülését 18.30 órakor berekeszti. 
 

 
Kmf. 

 
 

Győri Máté      Dr. Feik Csaba 
  polgármester                       jegyző 

 
 
 
 

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


