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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. január 9-én 17 óra 25 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott soron kívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

   Karsai Gergely bizottsági tag    
   Sandi József bizottsági tag 

     Sira Magdolna külső bizottsági tag                               
     
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 

  Papp György alpolgármester      
  Dr. Feik Csaba jegyző 

    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő      
   Lippai Csaba képviselő  

                 Propszt Zsolt képviselő      
Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
intézményvezetője 
Fogasné Baricza Mónika jkv. vezető 

      
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, a nyílt ülésen egy napirendi pontot szükséges tárgyalni, mégpedig 
az Ercsi Eötvös József Általános Iskola részére faapríték beszerzésére előirányzat 
biztosításával kapcsolatban. Elmondja még, egy átmeneti időszakra – míg a KLIK a 
megfelelő szerződéseket megköti – kell a faaprítékot biztosítani az iskola részére. 
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 2017. január 9-i soron kívüli nyílt 
ülésének napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
1/2017. (I.9.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. január 9-i soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 

 
1.) napirendi pont: Az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére 
előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök átadja a Győri Máté polgármester részére. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, 2017. január 1-vel a tankerület látja el az épület 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, a karbantartási szerződés – a Dunakavics Kft-vel 
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kötendő, a fűtéssel kapcsolatos – szerződés azonban még nem került aláírásra. A faapríték 
azonban elfogyott, a fűtést pedig az épületben biztosítani kell. A szerződés létrejöttéig, 
átmeneti időszakra lenne fontos a faapríték beszerzésére az önkormányzat költségvetésében 
az előirányzat biztosítására. Majd az összeg továbbszámlázásra kerül majd a tankerület felé. 
Nettó 1.152.000 Ft-ról van szó (bruttó 1.463.040 Ft). Majd elmondja még, a hétvégén az 
iskolában fűtésproblémák jelentkeztek, a Sportcsarnokban nem is megy a fűtés, ott igen hideg 
van. A megoldáson rajta vannak, az iskolában jó idő van, folytatódhat a tanítás. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 17.30 órakor megérkezik az ülésre, így a továbbiakban 4 tag 
vesz részt a szavazásban. 
 
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 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  

2/2017. (I.9.) sz. határozata  
az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 

biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 1.463.040,- Ft előirányzatot biztosít az 
Eötvös József Általános Iskola részére, 24 tonna faapríték beszerzésére, mely az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerül betervezésre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az adás-vételi szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, 
hogy kerüljön betervezésre a 2017. évi költségvetésbe. 
 
 
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 17 óra 35 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő 


