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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. május 30-án 17 óra 15 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Karsai Gergely bizottsági tag 
     Sandi József bizottsági tag 

   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                           

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Nagy Győző erdész 
     Sebestyén János erdész 
                          Szük 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 Sira Magdolna külső bizottság tag távolmaradását előre 
jelezte, Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik a bizottság üléséhez. 
Elmondja, hogy az ülésnek 8 napirendi pontja van, melyek mindenki részére előzetesen 
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 2017. május 30-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
185/2017. (V.30.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. május 30-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 
2017. évi ápolási munkálatainak elvégzéséről 

2)  Az Ercsi, Fő u. 27. (hrsz: 29) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére – az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő – 
térítésmentes használatba adásáról 

3)  Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

4)  Az Ercsi Kinizsi SE részére történő kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról 
5)  Az Ercsi Kinizsi SE részére, az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új 

öltöző épület II. ütemének építéséhez szükséges 30%-os önrész biztosításáról a 2018. 
évi költségvetés terhére. 



6)  Az Ercsi 2022 hrsz. alatti beépítetlen belterület felajánlásáról 
7)  A Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
8)  A forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló napirendi pont megtárgyalásának 

elnapolásáról 
 
 
 
1.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési 
ágú földrészletek 2017. évi ápolási munkálatainak elvégzéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Vadex Zrt. benyújtott 2 árajánlatot a 2017. évben 
elvégezendő erdőgazdálkodási feladatok ellátására. Az első árajánlat szerint a 21C, 21H, 21T, 
21E, I2, és a 21G területeken elvégzendő feladatok ellátása a szakirányítás költségével együtt 
nettó 2.917.815,-Ft+ÁFA lenne. A második árajánlat egy bővített árajánlat, mely a fenti 
területeken kívül tartalmazza a 21O és 21N területeken - a fakitermelések után - történő 
csemete ültetés költségeit. Ennek az ellenértéke nettó 5.948.545,-Ft+ÁFA. A Zrt. ajánlatott 
tett a 21O és 21N erdőrészletek fakitermelésére és a faanyag megvásárlására is, melyből az 
Önkormányzatnak a fakitermelési díj megfizetés után nettó 3.034.415,-Ft bevétele származna.  
Megkérdezi, a jelenlévő erdészeket, hogy kívánják-e kiegészíteni szóban a benyújtott anyagot. 
Nagy Győző erdész elmondja, hogy a bejáráson az opciókat kimerítően ismertették, nincs 
hozzáfűzni valója. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a harmadik határozati javaslat támogatását 
javasolja, mivel abban benne van az összes olyan erdészeti tevékenység, amit az idei évben 
elvégezendő.  
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az összes költség bruttó 
7.554.652,-Ft lenne, amit a költségvetésben erdészeti szakirányítási díjra betervezésre került 
előirányzatból, illetve az általános tartalékból és a fakitermelés bevételéből finanszírozható 
lenne. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban?  Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat vagyoni 
körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 2017. évi ápolási munkálatainak elvégzéséről 
3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
186/2017. (V.30.) sz. határozata 

a 2017. évi erdészeti szakirányítási díjra, a 21C, 21H, 21T, 21E, I2 és 21G erdőrészek 
ápolási munkálatainak elvégzéshez, továbbá a 21O és 21N erdőrészek fásítására 

pótelőirányzat biztosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
21C, 21H, 21T, 21E, I2 és 21G erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzésére, a 21O és 21N 
erdőterületek felújítására, illetve a 2017. évi erdészeti szakirányítási díjra bruttó 7.544.652,- 
Ft előirányzatot biztosítson – 1.980.237.-Ft-ot az általános tartalék, valamint 3.034.415.- Ft-ot 
a 21O és 21N erdőrészletek fakitermeléséből származó bevétel terhére – az önkormányzat 
2017. évi költségvetésében   
 



2.) napirendi pont – az Ercsi, Fő u. 27. (hrsz: 29) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér 
Megyei Kormányhivatal részére – az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő 
– térítésmentes használatba adásáról 
 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Mát polgármester elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 2013. évben 
kezdeményezett egyeztetést arról, hogy az Ercsi Város területén működő okmányiroda 
áthelyezésre kerül az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 29 hrsz. alatti, Ercsi, Fő 
utca 27. címen lévő ingatlanba, és mint új kormányablak folytatja működését. Mivel a 
kormányablak kialakítása a rendelkezésre álló források hiányában elmarat, az Önkormányzat 
az épületet kizárólagos használatra átadta az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben a Kormányhivatal a továbbiakban igényt tart az épület 
használatára, akkor a Kft. haladéktalan kiköltöztetésével azt változatlanul a Kormányhivatal 
részére biztosítani tudja. 2017. évben lehetségessé válik az Ercsi kormányablak kialakítása a 
korábbi tervek és műszaki tartalom alapján, így a Kormányhivatal elkezdte a szükséges 
feladatok előkészítését. Ezzel összefüggésben a Kormányhivatal kérte az épület 2017. július 
hóval történő rendelkezésére bocsátását. A Kormányhivatal kérte továbbá, hogy az 
Önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy módjában áll-e hozzájárulást nyújtania a 
beruházáshoz, elsősorban olyan munkák elvégzésével, amely az épület jellemzően külső 
részét érintik és lehetségessé teszik, hogy a Kormányhivatal a belső részt saját hatáskörben 
alakíthassa át kormányablakká. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. elhelyezésének módját 
még keresi az Önkormányzat, egyelőre több lehetőség is felmerült. 
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 Bizottság az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz: 29) szám alatt 
lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak 
kialakításának céljára történő térítésmentes használatba adásáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
187/2017. (V.30.) sz. határozata 

az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz: 29) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő 

térítésmentes használatba adásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő, 
Ercsi, Fő utca 27. (hrsz: 29) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal 
részére - az Ercsi kormányablak kialakításának céljára, 2017. július 1-vel történő - 
térítésmentes használatba adását támogatja.   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja továbbá, hogy a Képviselő-
testület a kormányablak kialakítását minden lehetséges módon elő kívánja segíteni, a 
beruházáshoz történő hozzájárulásról, illetve annak módjáról (pl. az épület külső részét érintő 
munkák) a Kormányhivatallal való egyeztetés függvényében dönt. 
 
 
 



3.) napirendi pont – az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. között 2015. február 11-én megkötésre került a közszolgáltatási feladatok 
ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés. Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója javaslatot tett a közszolgáltatási szerződés módosítására illetve, 
helyette egy új, a közfeladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. A 
Képviselő-testület a 102/2017. (III.28.) Kt. sz. határozatában támogatta a már meglévő 
közszolgáltatási szerződés módosítását, illetve a közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási 
szerződés megkötését. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy eredetileg egy közszolgáltatási és egy támogatási 
szerződés megkötéséről volt szó. Most azonban csak a közszolgáltatási szerződés 
módosításáról tárgyal a bizottság. Megkérdezi, hogy mi a változás oka. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy azok a tevékenységek, amik bevonhatóak a 
támogatási körbe, azok kimaradtak az alapító okiratban lévők közül, azok áfa körbe tartozó 
tevékenységek lesznek. Az új szerződés értelmében kevesebb tevékenység maradt az áfa 
körbe tartozó tevékenységek között. 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy ha a Kft.-nek 
nyújtott összeget nem csökkentik, akkor a szerződés alapján áfa mentes tevékenységek után 
fizetendő áfa összege megmarad, amivel a Kft. a továbbiakban gazdálkodni tud. Elmondja, 
hogy ezzel a változtatással nem fog nagy plusz bevételre szert tenni a Kft., a megspórolt éves 
összeg nem fogja elérni az 1 millió Ft-ot sem. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a szerződés módosítást az inspirálta, hogy 
ugyanannyi pénzért több munkát tudjon elvégezni a Kft.  
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az új szerződés átlátható helyzetet teremt a 
finanszírozás területén, azonban a régi, még érvényes szerződést közös megegyezéssel meg 
kell szüntetni. 
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 Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
188/2017. (V.30.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi Város Önkormányzat 
és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződésnek – a határozat 
melléklete szerinti – megkötését. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a jelenleg érvényben 
lévő közszolgáltatási szerződés 2017. június 30-vel történő megszüntetésére és a határozat 
melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés 2017. július 1-vel történő megkötésére. 
 
 



4.) napirendi pont – az Ercsi Kinizsi SE részére történő kölcsön nyújtására előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi SE a be/SFP-5130/2014/MLSZ 
iktatószámú látvány csapatsport pályázaton bruttó 53.183.018,-Ft-ot nyert öltöző építésére, 
melynek 70%-a pályázati forrás, 30%-a pedig egyesületi önrész. A pályázati elszámolás során 
ennek megfelelően az MLSZ az egyesület által kifizetett számlák 70%-át utalja át az 
egyesületnek. A kivitelezési szerződésben szereplő második és harmadik ütem kifizetésére az 
egyesületnek összesen 36.413.787,-Ft-ra lenne szüksége, ellenben a rendelkezésére álló 
pénzösszeg csak 26.609.707,-Ft. Flórián Gábor, az Ercsi Kinizse SE elnöke azzal a kéréssel 
fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a felmerülő költségek teljes kiegyenlítésének 
céljára szíveskedjen 10.000.000,-Ft kölcsönt biztosítani az Egyesület részére, 2017. december 
15-i visszafizetési határidővel. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében 
elkülönítésre került 4,5 millió forint a Hivatal főbejáratának áthelyezésére, mely várhatóan a 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú 
pályázat keretein belül kerül majd megvalósításra. Javaslom, hogy az Ercsi Polgármesteri 
Hivatal 2017. évi költségvetésében elkülönített 4.5 millió forint kerüljön átvezetésre az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésbe, az általános tartalékok közé. Javaslom továbbá, hogy 
az Ercsi Kinizsi SE részére biztosított önkormányzati támogatás második részlete – 5,1 millió 
forint - a támogatási szerződésben szereplő határidőnél hamarabb kerüljön átutalásra. E két 
lépés megtételével az Önkormányzat biztosítani tudja a 10.000.000,-Ft kölcsönt az Egyesület 
részére. 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 Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
költségvetésének terhére előirányzat elvonásról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
189/2017. (V.30.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének terhére előirányzat elvonásról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében a beruházásokra betervezett 
előirányzat összegét bruttó 4.500.000,-Ft-tal csökkentse. Az intézmény 2017. évi 
költségvetéséből elvonásra került előirányzat kerüljön átvezetésre az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe, az általános tartalékok közé. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Kinizsi SE részére történő 
kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
190/2017. (V.30.) sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi SE részére történő kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Kinizsi SE részére 4.900.000,-Ft összegű kamatmentes kölcsönt nyújtson az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A kölcsön 



visszafizetésének határideje: 2017. december 15. 
A Képviselő-testület járuljon hozzá,  az Ercsi Kinizsi SE részére biztosított önkormányzati 
támogatás II. részletének a támogatási szerződésben szereplő határidőnél előbb történő 
átutalásához. 
 
5.) napirendi pont – az Ercsi Kinizsi SE részére, az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt 
lévő sportpályán új öltöző épület II. ütemének építéséhez szükséges 30%-os önrész 
biztosításáról a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi S.E. a be/SFP-5130/2014/MLSZ 
iktatószámú látvány csapatsport pályázaton bruttó 53.183.018,-Ft-ot nyert öltöző építésére. A 
pályázati eljárás során kiderült, hogy a nyertes pályázathoz elkészített költségvetés az 
építőiparban az elmúlt években végbe menő áremelkedések miatt nem elegendő. A beérkezett 
árajánlatok közül a legalacsonyabb pályázati összeg bruttó 79.654.000,-Ft. Az egyesület 
elnöksége úgy döntött, hogy a 2017/2018-as pályázati évadban az öltöző épület II. ütemére 
pályázatot nyújt be az MLSZ-hez. A pályázat teljes összege 26.471.382,-Ft, melynek a 30%-
os önrésze 7.941.415,-Ft. Flórián Gábor, az Ercsi Kinizsi SE elnöke azzal a kérelemmel 
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy amennyiben nyer a benyújtott pályázat, úgy a 
30%-os önrészt szíveskedjen biztosítani az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
céltartaléka terhére. 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 Kinizsi S.E.  részére, az Ercsi, 
Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző épület II. ütemének építéséhez 
szükséges 30%-os pályázati önrész biztosításáról a 2018. évi költségvetés terhére 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Kinizsi S.E.  részére, az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új 
öltöző épület II. ütemének építéséhez szükséges 30%-os pályázati önrész biztosításáról a 

2018. évi költségvetés terhére 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
bruttó 7.941.415,-Ft-ot elkülönítsen el a 2018. évi költségvetés céltartalékába, az Ercsi, 
Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző II. ütemének építésére benyújtott – 
2017/2018 MLSZ Sportfejlesztési Program (TAO) - pályázat 30%-os önrészének 
biztosítására.  
 
6.) napirendi pont – az Ercsi 2022 hrsz. alatti beépítetlen belterület felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy dr. Bálint Lászlóné a tulajdonában lévő, Ercsi 2022 hrsz. 
alatti beépítetlen belterület jellegű, 1773 m2 területű ingatlant felajánlotta Ercsi Város 
Önkormányzat részére. A tulajdonos a nyilatkozata szerint lemond az ingatlan tulajdonjogáról 
és minden haszonélvezeti jogáról azzal a szándékkal, hogy az ingatlan az Önkormányzat teljes 
jogú tulajdonába kerüljön. Az ajándékozás útján történő vagyonátruházást vagyonszerzési 
illeték fizetési kötelezettség terheli, azonban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. 
§ (1) b) pontja szerint a helyi önkormányzat teljes személyi illetékmentességben részesül. 
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 2022 hrsz. alatti beépítetlen 
belterület felajánlásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az Ercsi 2022 hrsz. alatti beépítetlen belterület felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
2022 hrsz. alatti beépítetlen belterület jellegű, 1773 m2 területű ingatlannak a tulajdonos, dr. 
Bálint Lászlóné által Ercsi Város Önkormányzat részére történő ajándékozásának elfogadását. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja felkérni dr. Ákos Elek és dr. 
Koppány Tibor ügyvédeket az ajándékozási szerződés elkészítésére. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 22 perckor megérkezett. 
 
7.) napirendi pont – a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
149/2017. (IV.25.) Kt. számú határozatában elvi támogatást adott az önkormányzat 
tulajdonában lévő külterület 043. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban a NEPTUN Bt. 
részére.  Az értékesíteni kívánt ingatlan nem beépíthető építési teleknek nem használható, a 
terület nagysága 2956 m2 az elkészült értékbecslés alapján az értéke bruttó 1.478.000. 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 önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
külterület 043. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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 az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, külterület 043. hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, külterület 043. helyrajzi számú ingatlant 
értékesíti a NEPTUN Bt. (2451 Ercsi, Panoráma utca 10. szám) alatti kérelmező részére. A 
vételár bruttó 1.478.000,-Ft,. melyet vevő az adásvételi szerződés megkötésekor köteles az 
önkormányzat részére megfizetni. 
 A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja felhatalmazni Győri Máté 
polgármestert a földhivatali ügyintézések lebonyolítására, a szerződés megkötésére, 
vagyonrendelt módosítására. 
 
 



8.) napirendi pont – a forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló napirendi pont 
megtárgyalásának elnapolásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a forgalmi rend felülvizsgálata még nem fejeződött be, 
ezért javasolja a napirendi pont elnapolását. 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 forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló 
napirendi pont megtárgyalásának elnapolásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló napirendi pont megtárgyalásának elnapolásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló napirendi pont megtárgyalásának a soron következő 
testületi ülésre történő elnapolását. 
 
 
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 25 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


