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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. április 26.-án 17 óra 10 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Sandi József alelnök 
    Sira Magdolna külső bizottsági tag 
    Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Sandi József alelnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Gólics Ildikó elnök távolmaradását előre jelezte, továbbá 
Karsai Gergely bizottsági tag szintén előre jelezte, hogy késni fog. Elmondja, hogy a meghívó 
és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Megkérdezi, 
hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatban.  
Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. április 26-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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a Bizottság 2016. április 26-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
 

Nyílt ülés 
 

1) Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
2) Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
3) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez 
indikatív ajánlatkérési felhívás közzétételéről 

4) A Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 
tervezésére előirányzat biztosításáról 

5) Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójáról, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról 

6) Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra 

7) Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP 5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 



8) Hozzájárulás az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére fizetett szolgáltatási díj 
áprilisi és május havi összegének egyösszegben történő átutalásához 

9) a Kossuth Lajos Általános Iskola használatba adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kft-
vel kötött – megállapodás módosításáról 
 
 

1.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi vagyonállapotáról készült 
vagyonkimutatásról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása elkészült, 
melynek egyik kötelező melléklete a 2015. évi vagyonállapotról készült vagyonkimutatás. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az éves zárszámadáshoz a 
vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. A vagyonkimutatásban az önkormányzati 
vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon, valamint üzleti vagyon bontásban kell kimutatni. 
Sandi József alelnök 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 javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
vagyonállapotáról készült vagyonkimutatást e határozat melléklete szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
2.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
 
Sandi József alelnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezetőt, hogy röviden 
foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a pénzügyi iroda elkészítette az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló számszaki beszámolót, valamint annak 
szöveges kiegészítését, és a zárszámadási rendelet tervezetet, a jogszabályi előírások 
figyelembevételével. A bevételek összege 2.699.134 eFt, a kiadások összege 2.531.323 eFt. A 
pénzmaradvány összege 167.811 eFt, ebből 31.291 eFt a szabadmaradvány. Cseke László 
könyvvizsgáló kérte, hogy a zárszámadás mellékletét képezze egy kimutatás a pénzeszközök 
változásáról, a részesedések változásáról, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok működéséből származó rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségeiről. 
Sandi József alelnök 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 Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
zárszámadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
zárszámadását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
3.) napirendi pont - a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
előkészítéséhez indikatív ajánlatkérési felhívás közzétételéről 
 

Sandi József alelnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a köztemető üzemeltetésére 
vonatkozóan közbeszerzési ajánlattételi felhívást tett közzé 370/2015.(X.27). kt. számú 
határozatával, az eljárás eredménytelen volt. Lejár a temetőüzemeltetésre kötött szerződés, 
ezért új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  A Kbt. 28. § (1) bekezdése szerint az 
ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére 
tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők 
képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból 
reális ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során 
törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet - beszerzés 
tárgyára tekintettel biztosítható - védelmére és a fenntarthatósági szempontok 
figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére. 
Az ajánlatkérő alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is. Az Önkormányzat a Kbt. 28. § (2) 
bekezdés a.) pontja alapján, a közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében indikatív 
ajánlatokat kérhet be a pályázóktól, hogy a becsült értéket és a szolgáltatás pontos szakmai 
tartalmát megismerhesse. 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 köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlatkérési felhívás 
közzétételéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez 

indikatív ajánlatkérési felhívás közzétételéről 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez a határozat 
melléklete szerinti indikatív ajánlatkérési felhívást tegye közzé. 
 
 
 



4.) napirendi pont - a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és 
csapadékvíz elvezetésének tervezésére előirányzat biztosításáról 
 

Sandi József alelnök elmondja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a felhalmozási kiadások között bruttó 48.900.000,-Ft előirányzatot 
különített el az utak-, járdák felújítására. Az ÉP-KERT Mérnökiroda Tervező-, és Kivitelező 
Kft. benyújtotta árajánlatát a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának tervezésére 
és az utcák csapadékvíz elvezetésének megoldására. A vállalási ár tartalmazza az utcák 
rekonstrukciójának tervezését kiviteli terv szinten, a csapadékvíz elvezetés tervezésével 
együtt. A csapadékvíz elvezetési terv vízjogi létesítési engedélyezésre alkalmas kivitelben 
készül. Az útépítési tervek pedig kivitelezésre alkalmas kidolgozottsággal, illetve 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tervezői árazott és árazatlan költségvetés 
kiírással együtt készülnek. 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 Munkácsy utca és az Erkel utca 
rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére előirányzat biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 
tervezésére előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 2.032.000,-Ft előirányzatot biztosítson a Munkácsy utca és az Erkel utca 
rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére. 
 
5.) napirendi pont – Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójáról, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról 
 

Sandi József alelnök elmondja, hogy a Képviselő-testület 171/2015. számú határozatában 
döntött arról, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére a Regionális 
Térségfejlesztési Kft.-t bízta meg.  A munkapéldányt a szakhatóságok véleményezték és ezek 
alapján a dokumentum végleges része is elkészült ezt a Képviselő-testületnek el kell fogadnia, 
hogy a záró dokumentációt az önkormányzat meg tudja küldeni az érintett szakhatóságoknak.     
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 Ercsi Város Településfejlesztési 
Koncepciójáról, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójáról, valamint Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elfogadásáról 

   



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Településfejlesztési Koncepcióját, valamint Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját fogadja el. 
 
6.) napirendi pont - támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-1.2.1-15 kódszámú, 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra 
 

Sandi József alelnök elmondja, hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív programon 
belül meghirdetésre került a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás, melynek célja a 
térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések 
támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált 
fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai 
vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére 
nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a 
foglalkoztatás növelése érdekében. Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván 
reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy 
nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító 
lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-
bővítési potenciált hordoznak magukban. A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt 
tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások 
bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók (ugyanakkor magánvállalkozások 
turisztikai szolgáltatásai jelen intézkedésben nem támogathatók), amelyek munkahely-
teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez. 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 javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi 
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon 
hozzá, hogy Ercsi Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.2.1-15 
kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 
felhívásra. 
 
7.) napirendi pont - támogatási kérelem benyújtásáról a TOP 5.2.1-15 kódszámú, „A 
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című 
felhívásra 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív programon 
belül meghirdetésre került a „társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok” elnevezésű, TOP-5.2.1 kódszámú pályázati felhívás, melynek célja a 
szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, 
valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése. 
Meghirdetésre került továbbá a "Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 



kódszámú pályázati felhívás, melynek célja, a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett 
városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi- fizikai- gazdasági problémák 
komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében. A TOP 5.2.1-ben megtervezendő ún. ’soft’ beavatkozások programjának nyernie 
kell ahhoz, hogy ezekre alapulóan a TOP 4.3.1-ben ún. „hard” beavatkozásokra, a lakhatási-és 
infrastrukturális tevékenységekre is támogatást lehessen igényelni. Mindkét projekt önálló, 
így külön projekt előkészítő tanulmányt valamint külön pályázatot kell benyújtani, amelyek 
egymásra épülnek. Az ún. „hard” pályázat benyújtásának előfeltétele a „soft” pályázaton való 
nyertesség. A TOP 4.3.1 infrastrukturális és lakhatási beavatkozásait a TOP 5.2.1-ből a 
társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, 
kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, anti-diszkriminációs és közbiztonsági 
programok egészítik ki. Fontos, hogy a szociális városrehabilitációs projekteket a 
közösségfejlesztő programok végigkísérjék, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval 
érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a 
helyi közösség kohézióját. A szociális városrehabilitációs tevékenységek eredményeként a 
hátrányos helyzetű emberek élet-és lakhatási lehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a 
foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, 
családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és 
szociális munkát biztosító programok. 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 TOP 5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 
támogatási kérelem benyújtásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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támogatási kérelem benyújtásáról a TOP 5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon 
hozzá, hogy Ercsi Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-5.2.1-15 
kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok” című felhívásra. 
 
8.) napirendi pont - hozzájárulás az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére fizetett 
szolgáltatási díj áprilisi és május havi összegének egyösszegben történő átutalásához 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen 
hozzájárulni a Kft. városüzemeltetési bevételei folyósításának átütemezéséhez. Tekintettel 
arra, hogy az év első hónapjaiban a balesetveszélyes útszakaszok tavaszi javításai miatt 
jelentős extra kiadásai keletkeztek a Kft.-nek, viszont a várható bevételeik csak a nyár végén 
illetve ősszel fognak realizálódni, a Kft. jelenleg likviditási gondokkal küzd. A bevételek 
folyósításának átütemezése során már nagyobb zökkenők nélkül finanszírozhatóbbá válna a 
Kft. A Kft. működése és működtetése során megszerzett tapasztalatok indokolttá teszik az 
Önkormányzat és a Kft. között megkötött közszolgáltatási szerződés újragondolását. A 
közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete a május havi képviselő-testületi ülésre 



készül el. 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 az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
részére fizetett szolgáltatási díj április és május havi összegének egyösszegben történő 
átutalásához történő hozzájárulásról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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hozzájárulás az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére fizetett szolgáltatási díj április 
és május havi összegének egyösszegben történő átutalásához 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon 
hozzá, hogy Ercsi Város Önkormányzata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére 
fizetendő szolgáltatási díj április és május hóra járó összegét - 7.085.000,-Ft – egyösszegben, 
a Kft. rendelkezésére bocsássa. 
 
9.) napirendi pont - a Kossuth Lajos Általános Iskola használatba adásáról szóló – a 
Sziltop Nonprofit Kft-vel kötött – megállapodás módosításáról 
  
Sandi József alelnök elmondja, hogy 2015. augusztus 1. napjától 10 év időtartamra Ercsi 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos használatba adta a Sziltop 
Nonprofit Kft. részére az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola épületét, köznevelési 
közfeladat ellátása érdekében, az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola működtetése céljából.  
A Sziltop Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy járuljunk hozzá 
ahhoz, hogy a használat időtartama alatt az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola működését 
nem akadályozandó a Sziltop Nonprofit Kft. által alapított és fenntartott Szabó Magda 
Általános Iskola székhelye is ugyanezen a helyen, az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatt 
legyen. A Kft. az ezzel kapcsolatos összes költséget vállalja. A Szabó Magda Általános Iskola 
a célul tűzte ki azoknak a többnyire hátrányos helyzetű felnőtteknek az oktatását, akik még 
nem végezték el az általános iskola nyolc osztályát. Az iskola esti és levelező munkarendben, 
iskolarendszerű oktatást biztosít 5-8. évfolyamokon e célcsoport számára, melyet a Kossuth 
Lajos Általános Iskola épületében folytatna, amennyiben a megállapodás módosításához 
hozzájárulunk. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Kossuth Lajos Általános Iskola 
használatba adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kft-vel kötött – megállapodás módosításáról 
3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Kossuth Lajos Általános Iskola használatba adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kft-
vel kötött – megállapodás módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon 
hozzá, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, 



Kossuth Lajos u. 17.) épületében a Sziltop Nonprofit Kft. által alapított és fenntartott Szabó 
Magda Általános Iskola székhelyet létesítsen és ott esti és levelező munka- és oktatási 
rendben iskolarendszerű felnőttoktatást szervezzen és biztosítson az általános iskola nyolc 
osztályának elvégzése érdekében. A felnőttoktatás megszervezése és biztosítása Ercsi Város 
Önkormányzatnak többletköltséget nem okozhat. A Képviselő-testület a Kossuth Lajos 
Általános Iskola épületének használatba adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kft-vel kötött – 
2015. augusztus 27- én kelt Megállapodást a határozat melléklete szerint 2016. május 1-vel 
módosítsa.  
 
Sandi József alelnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-
e további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 17 óra 35 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
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