
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. december 13-án 18 óra 50 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

   Sandi József bizottsági tag 
   Sira Magdolna külső bizottsági tag 

     Prekop Antal külső bizottsági tag     
                                     
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Ábrahám Gabriella intézményvezető  
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
     Nagy Gábor referens 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag és Prekop Antal külső 
bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik az üléshez. Elmondja, hogy a meghívót és a 
napirendi pontokat mindenki megkapta. 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. december 13-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
360/2016. (XII.13.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. december 8-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda kérelme előirányzat biztosítására és előirányzat 
átcsoportosítására 

2) Az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról 
3) Az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 

biztosításáról 
 
 
 
 
 
 



1.) napirendi pont – az Ercsi Hétszínvirág Óvoda kérelme előirányzat biztosítására és 
előirányzat átcsoportosítására 
 
Gólics Ildikó elnök átadja a szót Ábrahám Gabriella intézményvezetőnek 
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy bár az intézmény költségvetésének 
előkészítését átgondolt munka előzte meg, a kiadásokat több esetben csak megbecsülni 
lehetet, hiszen az új épületrész kiadásai, a megemelkedett gyermeklétszám és az azzal járó 
költségek nem voltak előre kiszámíthatóak, ráadásul az ingyenes óvodai étkezést igénybe 
vevő gyermekek száma is meghaladta az előzetes felmérés eredményét. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a dologi kiadások között lévő 
gyermekétkeztetésre biztosított előirányzat lett alultervezve, ezért van szükség az előirányzat 
átcsoportosításra és plusz előirányzat biztosítására. 
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 Hétszínvirág Óvoda részére, egy 
havi élelmezés költségeire előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
361/2016. (XII.13.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére, egy havi élelmezés költségeire előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Hétszínvirág Óvoda részére, az egy havi élelmezés költségeire 1.778.000,-Ft előirányzat 
biztosítását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi 
költségvetésben előirányzat átcsoportosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
362/2016. (XII.13.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésben előirányzat átcsoportosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében, a felújítási költségek 
közül a dologi kiadások közé történő 1.395.000,-Ft átcsoportosításához  
 
Prekop Antal külső bizottsági tag 18 óra 55 perckor megérkezik. 
 
 
2.) napirendi pont – az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ó utcai ingatlan további felújítására érkezett egy 
újabb árajánlat, és szeretné megtudni, hogy ki nyújtotta be. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület által korábban biztosított 
összegből már elkészült az ingatlan fűtésének kijavítása, korszerűsítése, valamint az 



elektromos áram visszaállítása és riasztóval történő felszerelése. A mostani árajánlat a további 
belső munkálatok elvégzésről szól, melyet javasol támogatni, mert az ingatlan védelme 
érdekében a munkálatokat minél előbb be kell fejezni és új lakónak kiadni. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az árajánlat tulajdonképpen egy 
keretösszeg meghatározása, melynek összeállításában Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
segédkezett.  
Gólics Ildikó elnök 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 Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról 
4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
363/2016. (XII.13.) sz. határozata 

az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról    
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi, 
Ó utca 14. (576. hrsz.) önkormányzati bérlakás rekonstrukciójának támogatását bruttó 
440.687,-Ft összegben a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
 
3.) napirendi pont – az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére 
előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ismét a bizottság előtt van egy árajánlat faapríték 
vásárlására az Eötvös József Általános Iskola részére. Meg szeretné tudni, hogy ez az ajánlat 
milyen időszakra szól. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az árajánlatban szereplő mennyiség a november 
29 – december 21. közötti időszakra lett kiszámítva. December 21-e után már téli szünet lesz, 
majd 2017. január 1-től az intézményt már más fogja működtetni, így a továbbiakban a 
fűtéshez szükséges faapríték megvásárlásáról is az átvevő fél fog gondoskodni. Az 
intézményben a fűtés szabályozásának megoldása folyamatban van, melyet a működtetésre 
átvevő féllel közösen kell megoldania az önkormányzatnak. Az viszont tény, hogy a 
faaprítékkal történő fűtés még a nem megfelelő szabályozás mellett is pár millióval olcsóbb 
volt eddig, mintha tisztán gázzal történt volna a fűtés. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Eötvös József Általános Iskola részére, 
faapríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
364/2016. (XII.13.) sz. határozata 

az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek bruttó 
914.400,-Ft előirányzat biztosítását az Eötvös József Általános Iskola részére, 24 tonna 
faapríték beszerzésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék 
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, az ülést 18 óra 03 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő 


