
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2015. július 27.-én 17 óra 30 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 
    Sandi József bizottsági tag 
    Sira Magdolna külső bizottsági tag 
    Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak: 
    Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
    Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 
    Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
    Nagy Gábor referens 
                   
  
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai képviselő jelezte, hogy csak később fog érkezni. 
Javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2015. július 27-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
209/2015. (VII.27.) sz. határozata 

A Bizottsá1g 2015. július 27-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
 
 
 
Napirendi pont: 
 

1) KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése című pályázat benyújtásáról 

2) Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére előírányzat 
biztosításáról 

3) Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról   
4) Egyebek 
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1.) napirendi pont – KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a mai bizottság ülést leginkább ezért a napirendért 
kellett összehívni. Elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban nagyon sürget a határidő.  
Elmondja, hogy külön kell dönteni a pályázat benyújtásáról és a pályázat tanácsadására 
vonatkozóan.    
 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázat benyújtásával 
kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
210/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 

KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat benyújtását a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a pályázati tanácsadásra vonatkozóan is döntenie kell a 
bizottságnak. Elmondja, hogy az árajánlatokat mindenki megkapta.  Kérdezi, hogy valakinek 
van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázati tanácsadására 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
211/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 

KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázati tanácsadásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére a Regionális Térségfejlesztési Kft. 
ajánlatát a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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2.) napirendi pont – Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének 
rendbetételére előirányzat biztosításáról 
 
 
Prekop Antal bizottsági tag elmondja, hogy magasnak tartja az árajánlatban szerepelő 
költségeket.   
 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Dunakavics Kft. nonprofit szervezet ezért az 
áraiknak alacsonyabban kell lenni elmondja, hogy ezeket magasnak találja.  
 
Juhász István Dunakavics Kft. képviseletében elmondja, hogy állnak rendelkezésre, mert 
ezek a költségek piaci ár alatt vannak.     
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy egy felülvizsgált árajánlatot a következő 
bizottsági ülésre be kell hozni.    
 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi 
fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
212/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat 
biztosításáról 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról szóló napirendi pontot 
elnapolja a következő ülésre. 
 
 

3.) napirendi pont – Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról   
 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, megkérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy használatbavételi engedélyt az új óvoda épület 
addig nem kap ameddig ez a probléma nincs megoldva. Elmondja, hogy kevés volt az oltóvíz 
mennyisége a katasztrófavédelem feltételként szabta, hogy a használatbavételi engedély 
benyújtásáig meg kell oldani.  
 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy az eszközhasználati díjból meg lehet 
valósítani a beruházást. 
  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban valakinek van-e további 
kérdése, észrevétele? Elmondja, hogy az eszközhasználati díj költségére javasolja a beruházás 
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megvalósítását. További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz 
ellátásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
213/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról 
 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz 
ellátásához az eszközhasználati díj terhére 1 millió forintot javasol a Képviselő-testületnek 
elfogadni.   
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az egyebek napirendi pontban, hogy kéri a Dunakavics 
Kft.-t, hogy a Tűzoltótorony színe az eredeti állapotú legyen téglavörös.   
 
 
 

 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése? További kérdés nem 
merült fel, így az ülést 18 óra 10 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                        Sira Magdolna 
                                        elnök                                                 jkv.hitelesítő 


