
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. május 31-én 17 óra 30 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

  Sandi József alelnök 
    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 
     Propszt Zsolt képviselő 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag távolmaradását előre jelezte, 
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. május 31-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
173/2016. (V.31.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. május 31-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 

Nyílt ülés 
 

1) az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 
kódszámú pályázaton történő részvételről 

2) „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

3) „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat biztosításáról 

4) az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérések 
 



1.) napirendi pont – az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy meghirdetésre került az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás, melynek 
célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb 
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. E pályázat 
keretében megoldható lenne az Ercsi Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése. A pályázat 
100%-os finanszírozású, nem  
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 javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
174/2016. (V.31.) sz. határozata 

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 
kódszámú pályázaton történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú 
pályázaton történő részvételt. 
 
2.) napirendi pont – „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy meghirdetésre került „a foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás, melynek célja a 
fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, 
többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a 
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felhívás segíti az önkormányzatokat a 
jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek 
ellátása esetében a bölcsőde vagy mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik 
családi bölcsődévé, vagy mini bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források 
igénybevétele szempontjából. A pályázat benyújtásához kötelező elkészíteni a Megalapozó 
dokumentumot, melynek elkészítésére három darab árajánlat érkezett. 
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 javaslatokat: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság „a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
175/2016. (V.31.) sz. határozata 

 „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton történő 
részvételt. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság „a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Megalapozó 
dokumentum elkészítésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
176/2016. (V.31.) sz. határozata 

 „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 

pályázat benyújtásához szükséges Megalapozó dokumentum elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 1.209.040,-Ft előirányzatot biztosítson „a foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Megalapozó dokumentum 
elkészítésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
3.) napirendi pont -  „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat részt vesz „a foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhíváson, melynek célja a 
fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, 
többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a 
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A mini bölcsőde építésére az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, Fűzfa utcai ingatlanon (hrsz.: 1048/8-9) kerülne sor. A Riesz Épterv Kft. 
benyújtotta a pályázathoz szükséges előkészítő tervek, műszaki leírás és költségbecslésre 



vonatkozó árajánlatát. A terv 2 db csoportszobát tartalmaz. 25 és 40 m2-esek, 7+14 főre, az 
előírások szerint. A további helyiségek szintén az előírás szerintiek.  
Prekop Antal külső bizottsági tag megkérdezi, hogy nem lehetne-e további két árajánlatot is 
bekérni a döntéshez. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az idő rövidségére tekintettel másik vállalkozó nem tudja 
elkészíteni a terveket. 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 foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
177/2016. (V.31.) sz. határozata 

„a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 

TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére 
előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 381.000,-Ft előirányzatot biztosítson „a foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
4.) napirendi pont - az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérések 
 

Gólics Ildikó elnök megkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület támogatta a Munkácsy utca 
és az Erkel Ferenc utca rekonstrukciójához szükséges tervezési munkák megrendelését. A 
tervezésben nem szerepel a geodéziai felmérés, mely a Munkácsy utcára, Erkel Ferenc utcára, 
Petőfi Sándor utcára, Keleti Károly utcára, Martinovics utcára vonatkozik. Az utcák teljes 
körű felmérése szükséges, melyet digitális és változási vázrajz formában kell elkészíteni 
továbbá az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás megkérése és előkészítése a Székesfehérvári 
Kormányhivatal Földhivatalnál.           
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 az utak rekonstrukciójához szükséges 
geodéziai felmérések elkészítésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
178/2016. (V.31.) sz. határozata 

az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésekről 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
biztosítson bruttó 426.085,-Ft keretösszeget az utak rekonstrukciójához tartozó geodéziai 
felméréseket elvégzésére az Önkormányzat 2016 évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére.   
 
Gólics Ildikó elnök 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 57 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Sira Magdolna 
                                        elnök                                                jkv.hitelesítő 
 
 


