
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. július 14-én 18 óra 30 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Sandi József alelnök 

   Karsai Gergely bizottsági tag 
     Sira Magdolna külső bizottsági tag 
                                    
Meghívottak:  Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
     Lippai Csaba képviselő 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     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 és Prekop Antal külső bizottsági tag 
igazoltan vannak távol. 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. július 14-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
200/2016. (VII.14.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. július 14-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
2) A „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű, TOP-5.1.2-15 kódszámú 

pályázaton konzorciumi partnerként történő részvételről 
3) Ercsi Város belterületén, „útburkolat felújítások 2016. évben” megnevezésű projekt 

munkálatainak műszaki ellenőrzéséről 
4) Az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 

biztosításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére előirányzat biztosításáról 
5) Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
6) Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Kinizsi Sportegyesület között létrejött 

támogatási szerződésben meghatározott kiutalási időpont átütemezéséről 
 
 
 



1.) napirendi pont – a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Kormány döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programról, melynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az 
ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az 
idősebbekig aktívan töltheti el szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek 
révén elérhető, hogy az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma 
növekedjen, illetve a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen. A 
program tárgya kültéri sportpark kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A 
program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
háttérintézménye a Nemzeti Sportközpont a kültéri sportpark létrehozása érdekében fejlesztést 
végez, mely során az előállított sportpark ellenérték nélkül az önkormányzat vagy az állam 
tulajdonában kerül. A programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, 
melyeket további eszközökkel lehet bővíteni a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló 
források, valamint a kérelmező által biztosított önerő mértékének függvényében. A város 
számára a „D” típusú sportpark kialakítása lenne a legmegfelelőbb. Az előterjesztésben 
szereplő lehetséges helyszínek közül a Templom téri helyszínnel nem ért egyet. Véleménye 
szerint a sportpark kinézete és funkciója nem egyeztethető össze egy műemlékvédelmi jellegű 
területtel, továbbá tart attól, hogy a parkból beszűrődő zajok megzavarhatják a templomban 
celebrált miséket. Az Örökmozgópark tapasztalatai alapján közbiztonsági problémáktól is tart. 
Javasolja, hogy a Bizottság a Templom tér, mint a leendő sportpark helyszínének ötletét vesse 
el. A sportpark más területen történő kialakítását támogatja. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Templom téri helyszín felvetése miatt több 
egyeztetés is volt már az érintettekkel, és ők nem emeltek kifogást a sportpark létesítése ellen.  
Lippai Csaba képviselő lehetséges helyszínként javasolja a Tiszti lakótelepen lévő zöld 
területen, vagy a Hőközpont melletti zöld területen a sportpark kialakítását. 
Karsai Gergely bizottsági tag szerint a legideálisabb helyszín a jelenlegi termelői piac 
helyszíne lenne. A futókör kialakításának ötletét támogatja. 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő javasolja a napirendi pont elnapolását, mivel a 
felmerült lehetséges helyszíneket meg kell vizsgálni, hogy megfelelnek-e a pályázatban kiírt 
követelményeknek, illetve lehetséges, hogy további helyszínek is szóba kerülhetnek még. A 
pályázat beadási határideje augusztus 15-e, ezért javasolt határidő előtt egy újabb bizottsági 
ülés, ahol már a konkrét helyszín kijelöléséről dönthetne a Bizottság. 
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 a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban való részvételről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
201/2016. (VII.14.) sz. határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló napirendi pont 
megtárgyalását a Képviselő-testület augusztus havi soron kívüli ülésére napolja el. 
 



2.) napirendi pont – a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű, TOP-5.1.2-
15 kódszámú pályázaton konzorciumi partnerként történő részvételről 
 
Sandi József alelnök felkéri Papp György alpolgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
programon belül meghirdetésre került a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű, 
TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás, melynek stratégiai célja a foglalkoztatás-növelést 
célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a paktumok 
képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítása érdekében. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal a felhívás alapján pályázatot kíván benyújtani a martonvásári járás területén 
megvalósuló foglalkoztatási együttműködések kialakítása érdekében. A felhívásban foglaltak 
alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető felkérte Ercsi Város 
Önkormányzatát, hogy a konzorciumi partner szerepét elvállalva, közös Együttműködésben 
valósítsa meg a programokat a járást érintő foglalkoztatási nehézségek csökkentése 
érdekében.  
Sandi József alelnök 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 „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” elnevezésű, TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázaton konzorciumi partnerként 
történő részvételről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
202/2016. (VII.14.) sz. határozata 

a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű, TOP-5.1.2-15 kódszámú 
pályázaton konzorciumi partnerként történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű, TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázaton a Fejér 
Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnereként történő részvételt. 
 
 
3.) napirendi pont - Ercsi Város belterületén, „útburkolat felújítások 2016. évben” 
megnevezésű projekt munkálatainak műszaki ellenőrzéséről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy Képviselő-testület döntött az „Utak 
felújítására”vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról A kivitelezési 
munkálatok során műszaki ellenőr megbízására is szükség van.  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 Város belterületén, „útburkolat 
felújítások 2016. évben” megnevezésű projekt munkálatainak műszaki ellenőrzéséről 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
203/2016. (VII.14.) sz. határozata 



Ercsi Város belterületén, „útburkolat felújítások 2016. évben” megnevezésű projekt 
munkálatainak műszaki ellenőrzéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város belterületén, „útburkolat felújítások 2016. évben” megnevezésű projekt 
munkálatainak műszaki ellenőri feladatai ellátásával a Szabolcs Mérnökiroda Kft-t (képviselő: 
Szabolcs László ügyvezető, 2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 67.) bízza meg. A Képviselő-
testület biztosítson bruttó 609.600,-Ft előirányzatot a megbízási szerződés megkötéséhez az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 
 
 
4.) napirendi pont - az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való 
rácsatlakozásának biztosításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az Ercsi, Mártírok útja 83., 85., és 87. számú (805/8, 
805/9, 805/10 hrsz.) ingatlanok előtt lévő szennyvíz-csatorna csonk és a főnyomócső között 
kialakult technikai probléma megoldására a főnyomócső és a csonk közé szennyvízátemelő 
berendezés megépítése szükséges, hogy a későbbiekben az ingatlan tulajdonosok minden 
probléma nélkül rá tudjanak csatlakozni a szennyvízcsatornára. A csatornára való csatlakozás 
érdekében az Önkormányzatnak engedélyezési tervet kell készíttetnie. Az engedélyezési terv 
elkészítésének díja bruttó 190.500,-Ft. 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, Mártírok útján három ingatlan 
szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges engedélyezési terv 
elkészítésére előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
204/2016. (VII.14.) sz. határozata 

az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére előirányzat biztosításáról  

   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére bruttó 190.500,-Ft előirányzatot 
biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között elkülönített 
szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  

 
 

5.) napirendi pont - az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi Sportegyesület vezetősége azzal a 
kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 525.000,-Ft-tal támogassák az 
Egyesületet, hogy az idei évben szükséges karbantartási munkálatokat teljes körűen 
elvégezhessék. Az Egyesület tulajdonában lévő fűnyíró traktor elromlott, javítatása 150.000,-
Ft-ba kerül, az öntöző rendszerhez fúrt kút iszaptalanítása 300.000,-Ft-ba kerül, a műfüves 
pálya kerítésének emelése 300.000,-Ft-ba kerül. A felsorolt munkák elvégzése feltétlenül 



szükséges, azonban az Egyesületnek a szükséges forrásból mindösszesen 225.000,-Ft áll 
rendelkezésére.  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 az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási 
kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
205/2016. (VII.14.) sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
   

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Kinizsi Sportegyesület részére, a 2016. évben szükséges karbantartási munkálatok 
elvégzésére 525.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére.  
 
 
6.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Kinizsi Sportegyesület 
között létrejött támogatási szerződésben meghatározott kiutalási időpont átütemezéséről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi Sportegyesület vezetősége azzal a 
kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni a részükre 
meghatározott vissza nem térítendő támogatás második felének III. negyedévben esedékes 
utalási időpontja átütemezéséhez.  A Sportegyesület működési kiadásainak felmerülése a 
bajnokságok őszi-tavaszi rendszere miatt eltér az egyéb civil szervezetéktől, ezért kérik a 
részükre meghatározott támogatás második felének két részletben történő átutalását. 
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 Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Kinizsi 
Sportegyesület között létrejött támogatási szerződésben meghatározott kiutalási időpont 
átütemezéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
206/2016. (VII.14.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Kinizsi Sportegyesület között létrejött 
támogatási szerződésben meghatározott kiutalási időpont átütemezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi Város Önkormányzata 
és az Ercsi Kinizsi Sportegyesület között létrejött támogatási szerződésben meghatározott 
kiutalási időpont átütemezését.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja az Ercsi Kinizsi Sportegyesület 
részére megállapított támogatás második felének két részletben - 2016. július 31-ig 
1.000.000,-Ft, és 2016. szeptember 15-ig 4.000.000,-Ft – történő átutalását. 
 
 
 



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 19 óra 05 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Sandi József                                          Karsai Gergely 
                                     alelnök                                                jkv.hitelesítő 
 
 


