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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. november 21-én 18 óra 10 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

   Sandi József alelnök 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 
   Sira Magdolna külső bizottsági tag 

                                         
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Lippai Csaba képviselő 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     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 a késését előre jelezte. A 
bizottsági ülésnek két napirendi pontja van, melyek előre kiküldésre kerültek. Megkérdezi, 
hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, 
észrevétel nem merül fel, javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. november 21-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
324/2016. (XI.21.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. november 21-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (914 hrsz.) vagyonkezelésbe adásáról 
2) Az Önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült 

tájékoztatójáról 
 

 
1.) napirendi pont – az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (914 hrsz.) vagyonkezelésbe 
adásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 



Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Eötvös József Általános Iskola és a Baczakó 
Péter Sportcsarnok 2017. január 1-vel működtetése átkerül a jelenlegi KLIK kezébe. Az 
átadás részletei több lépcsős megbeszélés keretein belül került kidolgozásra. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztés 3. számú mellékleteként miért nem szerepel még a költségmegosztásról 
szóló megállapodás? 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Tornacsarnok és a Tanuszoda ingatlanrészre 
vonatkozó üzemeltetési költségmegosztásra külön megállapodást kell kötni, melynek 
elkészítésére Gózonyné Szekeres Ildikó tankerületi igazgató őt kérte fel. A megállapodás 
elkészítése jelenleg folyamatban van, és határidőre el fog vele készülni. Elmondja, hogy a 
Baczakó Péter Sportcsarnokot és az abban lévő Tornacsarnokot és Tanuszodát a Felek 2017. 
január 1-től megosztva használnak. Az Átvevő a Tornacsarnokot és a Tanuszodát az iskolai 
nevelés és oktatás érdekében, tanítási időben használja, míg az Önkormányzat a Baczakó 
Péter Sportcsarnokot tanítási időn kívül, hétközben naponta 16.00 és 20.00 óra között, 
hétvégén 8.00 és 20.00 óra között használja. Az Átvevő a Tornacsarnok használatával 
összefüggő költségek 2/3-át, a Tanuszoda használatával összefüggő költségek 1/3-át viseli. 
Az Önkormányzat viseli a Tornacsarnok használatával összefüggő költségek 1/3-át és a 
Tanuszoda használatával összefüggő költségek 2/3-át. A Baczakó Péter Sportcsarnok 
felújításának, átalakításának költségei Átvevőt terhelik. Az intézmények átadásával egy 
időben 8 fő munkavállaló is a jelenlegi KLIK személyi állományába kerül át, mert nekünk 
csak 1 fő portásra van szüksége a portaszolgálati feladatok ellátására.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a portaszolgálat ellátása heti 7 napon történik, 
amire véleménye szerint 1 fő munkavállaló nem elég, a megoldás életszerűtlen. Javasolja, 
kerüljön kialakításra még egy státusz, mert egy fő alkalmazott esetén nincs szabadnap, 
betegállomány, szabadság, pedig ezek megilletnek minden munkavállalót.  
Papp György alpolgármester támogatja Győri Máté polgármester javaslatát. Előfordulhat, 
hogy két rendezvény kerül megrendezésre egyszerre, és egy fő két helyen nem tud egyszerre 
helytállni.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a másik lehetőség új státuszt létrehozása helyett 
az, ha az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár állományában lévő dolgozók egyikének 
a munkakörét átcsoportosítanák. Ezek még egyenlőre csak ötletek, majd a későbbiekben 
visszatér rá a Képviselő-testület. 
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 Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
(914 hrsz.) vagyonkezelésbe adásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
325/2016. (XI.21.) sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskola ( 914 hrsz.) vagyonkezelésbe adásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
2017. január 1-vel a Magyar Állam képviseletében eljáró Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe adja a 914 helyrajzi számon nyilvántartott Ercsi Eötvös József Általános 
Iskolát a határozat 1. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződés, és a 2. sz. mellékletét 
képező megállapodás szerint. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az 1. sz. 



melléklet szerinti vagyonkezelési szerződés és a 2. sz. melléklet szerinti megállapodás 
megkötésére. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület az 
Ercsi Eötvös József Általános Iskolában az önkormányzat működtetési feladatai körében 
foglalkoztatott 9 fő önkormányzati alkalmazott közül 8 főt átad a Tankerületi Központ 
foglalkoztatotti állományába, 1 fő önkormányzati alkalmazásban marad. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza továbbá Győri Máté polgármestert, hogy – a vagyonkezelési szerződés 4. 
pontja alapján – az ingatlan Tornacsarnok és Tanuszoda ingatlanrészére vonatkozó 
üzemeltetési költségmegosztást készítesse el és kösse meg a Tankerületi Központtal. 
 
2.) napirendi pont – az Önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről 
készült tájékoztatójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Pusztai Attila ügyvéd megküldte tájékoztatóját az Ercsi 
Szociális Szolgálat perének állásáról. Dr. Koppány Tibor és Dr. Ákos Elek beszámolóját a 
bizottság már a korábbiakban megtárgyalta. 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 Önkormányzat által megbízott 
ügyvédeknek a peres ügyekről készült tájékoztatójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
326/2016. (XI.21.) sz. határozata 

az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült tájékoztatója 
elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Dr. 
Pusztai Attila, Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeknek a 2016. évi peres ügyekről 
 
 
 
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 18 óra 30 perckor 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                      elnök                                                    jkv.hitelesítő 


