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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. június 28-án 17 óra 30 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

   Sandi József bizottsági tag 
   Karsai Gergely  bizottsági tag 

     Sira Magdolna külső bizottsági tag 
     Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     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 5 taggal 
határozatképes. 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. június 28-i nyílt ülésének 
napirendjéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
194/2016. (VI.28.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. június 28-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az „utak felújítására” vonatkozó közbeszerzési ajánlattéli felhívás elbírálásáról 
2) Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 

kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv és mellékletei elkészítésére 
előirányzat biztosításáról 

3) Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról 
4) A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv módosításáról 

 
 
 
 



1.) napirendi pont – az „utak felújítására” vonatkozó közbeszerzési ajánlattéli felhívás 
elbírálásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés tartalmának rövid 
ismertetésére.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület az útburkolat felújítási tervébe 
illeszkedően meghatározta a 2016. évben elvégzendő útburkolat felújítási és kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésének helyszíneit. Ennek figyelembevételével elkészült a 
közbeszerzési kiíráshoz szükséges műszaki specifikáció és az ajánlattételi felhívás. A 
közbeszerzési pályázat beadási határideje: 2016. június 6. napja volt. A beadási határidőig 2 
db pályázat érkezett be. 2016. június 13. napján megtörtént a tárgyalás, melyen a Strabag 
Általános Építő Kft. – Bulath-Sped Kft. képviselője Bulath József vett rész, a másik 
pályázatot benyújtó GÉP-LIGET Kft. részéről nem vettek részt a tárgyaláson. A tárgyalási 
jegyzőkönyvbe rögzítésre kertült a műszaki tartalom módosítása, melyre újabb ajánlatot kért 
be ajánlatkérő, melynek benyújtási határideje 2016. június 16-án 12.00 óra volt, majd ezt 
követően a kettő ajánlattevő közül egy ajánlattevőt hiánypótlásra hívtunk fel, melynek 
határideje: 2016. június 16-án 14:00 óra volt. Az ajánlattevő határidőben pótolta a hiányokat.  
Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat és azok hiánypótlásait áttekintette. Ennek keretében az 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a Strabag Általános Építő Kft. - Bulath-Sped Kft. ajánlata 
tekinthető érvényesnek. A GÉP-LIGET Kft. ajánlata érvénytelen, mert a műszaki tartalom 
módosításra már nem nyújtott be végleges ajánlatot úgy az Ajánlatkérő távolmaradó 
Ajánlatevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. A Strabag Általános Építő Kft. – Bulath-Sped 
Kft. közös ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásnak, a 
dokumentációnak és a jogszabálynak. A Strabag Általános Építő Kft. – Bulath-Sped Kft. nettó 
ajánlati ára tartalékkerettel együtt a „C” verzióra: 37.868.050.-Ft. A költségvetés általános 
tartaléka terhére nettó 964.113.-Ft –tal ki kell egészíteni az utak felújítására elkülönített 
keretet, hogy az ajánlatott eredményessé lehessen nyilvánítani.  
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 „Utak felújításának” kivitelezéséhez 
meglévő előirányzat kiegészítéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
195/2016. (VI.28.) sz. határozata 

az „Utak felújításának” kivitelezéséhez meglévő előirányzat kiegészítéséről  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja az utak-járdák felújításának 
kivitelezéséhez a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésére bruttó 1.224.424.- Ft összege 
biztosítását a 2016.évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az „Utak felújítására”vonatkozó 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
196/2016. (VI.28.) sz. határozata 

az „Utak felújítására”vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról  



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
állapítsa meg, hogy az „Utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy az „Utak felújítása” 
tárgyú közbeszerzési pályázati kiírásra a Strabag Általános Építő Kft. – Bulath-Sped Kft. 
közös ajánlattevő (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület) 
beérkezett ajánlata érvényes. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Utak felújítása”tárgyú közbeszerzési 
pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok alapján a Strabag Általános Építő Kft. - Bulath-Sped 
Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület) pályázatát fogadja 
el. 
 
2.) napirendi pont – az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv és mellékletei 
elkészítésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a Képviselő-testület már döntött arról, hogy részt vesz Terület- 
és Településfejlesztési Operatív programon belül meghirdetésre került, az „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati 
felhíváson. A pályázati felhívás célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb 
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A pályázathoz 
benyújtásához kapcsolódó Projekt Terv és mellékletei elkészítésére 3 db árajánlat érkezett. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv és 
mellékletei elkészítésére előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
197/2016. (VI.28.) sz. határozata 

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv és mellékletei elkészítésére előirányzat 

biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv és mellékletei elkészítésére bruttó 1.841.500,-Ft 
előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére.  
 
3.) napirendi pont - az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók 
tankönyvtámogatásáról 
 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Orth Lászlótól, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
intézményvezetőjétől kérelem érkezett az intézményben tanulók tankönyvtámogatása 



ügyében. Az intézményvezető kéri a Képviselő-testület támogatását arra vonatkozóan, hogy 
az Ercsi Eötvös József Általános Iskola azon tanulói is ingyenességet élvezzenek a 
tankönyvellátásban, akik a jelenlegi jogszabályi keretek között nem jogosultak erre, miszerint 
nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve nem nagycsaládban 
nevelkednek. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Eötvös József Általános 
Iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
198/2016. (VI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Általános Iskolában a tanulók tankönyvellátását a 2016/2017- es tanévben 
térítésmentesen biztosítsa az iskola valamennyi tanulója számára. A Képviselő-testület a 
jogszabályi felhatalmazás alapján tankönyvellátásban nem részesülő tanulók tankönyveinek 
árát összesen 660.000,- Ft összegig Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére biztosítsa. 
 
4.) napirendi pont - a 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozattal megállapított 
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a módosításra az Ercsi, közigazgatási területét érintő 
Kelenföld-Pusztaszabolcs vasúti pályakorrekciója miatt van szükség. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e 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 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozattal 
megállapított településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
199/2016. (VI.28.) sz. határozata 

a 392/2008. (IX.30.) Kt. sz. határozattal megállapított településszerkezeti terv és a helyi 
építési szabályzat módosításáról 

   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdése és 
9/B. § (3) bekezdés a.) pontja alapján, valamint a Magyarországi helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Ercsi Város Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint 
egészítse ki (rajzszám: Településszerkezeti Terv módosítás – fedvényterv – TSZT-M/2016). 
A hatályos Településszerkezeti Terv kiegészül a Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal 
mentén a TSZT-M/2016 rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás – fedvénytervvel. 
 



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 53 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Karsai Gergely 
                                        elnök                                                jkv.hitelesítő 
 
 


