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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. augusztus 17-én 18 óra 55 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Karsai Gergely bizottsági tag 

   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                             

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
                         Papp György alpolgármester  
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő      

  Dr. Feik Csaba jegyző 
  Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
  Czobor Imre ny.r.alezredes 
  Christe Rezső polgárőr 
  Szabó Zsolt polgárőr 
  Őzné Kostyál Judit intézményvehető helyettes 
  Vajdics Ákos vállalkozó 

    Szük Katalin mb. pü.-i irodavezető 
    Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
   
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Sandi József bizottsági tag és Sira Magdolna külső bizottsági 
tag egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Elmondja, hogy az 
ülésnek 21 napirendi pontja van, melyek mindenki részére előzetesen kiküldésre kerültek. 
Javasolja, hogy a 4) és a 6) napirendi pontot a Bizottság vegye le a napirendről, továbbá 
elmondja, hogy tartalmilag az 1) és a 21) napirendi pont összetartozik. 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. augusztus 17-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
241/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. augusztus 17-i nyílt ülésének napirendjér ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet 
megalkotásáról 

2) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
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3)  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

4)  A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
5) Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról 
6)  A Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 
7)  Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
8)  Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
9)  Az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 
10)  Az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
11)  A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
12)  A TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 

ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
13)  A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 

ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
14)  A TOP-3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Műszaki 

ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
15)  A TOP-1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki 

ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
16)  A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi 

elszámolásáról 
17)  Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 

átcsoportosításáról 
18)  A „Százhalombatta – Ercsi vasút” megépítésével kapcsolatban benyújtott vételi 

ajánlatok elfogadásáról 
19)  Az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-

SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
(GFT) elkészítéséről 

 
1.) napirendi pont: az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi 
rendjéről szóló rendelet megalkotásáról 

 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a rendelet és a mellékletek elkészültek. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az elkészült anyag még nem végleges, mert további 
igények merültek még fel az 1. melléklet tartalmával kapcsolatban. A szakértők további 
táblák, illetve forgalomcsillapítók kihelyezését javasolják.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy forgalomlassítók kihelyezésére lenne még 
szükség a Kispusztai úton, a Petőfi utcában és a Mártírok útján. A felújított utcák mindkét 
végében 3,5 tonnás korlátozó tábla kihelyezése szükséges. 
Gólics Ildikó  elnök javasolja, hogy a képviselő-testületi ülésre készüljön el az elhangzott 
javaslatokkal kiegészített 1. melléklet. 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 az önkormányzat tulajdonában lévő helyi 
közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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242/2017. (VIII.17.) sz. határozata 
az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet 

megalkotásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló 
rendeletet. 
 
2.) napirendi pont: a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az írásbeli beszámolók megérkezetek. Megkérdezi, hogy 
kívánja-e valaki szóban kiegészíteni az általa benyújtott beszámolót. Miután senki nem 
kívánja szóban kiegészíteni az írásban benyújtott anyagot, 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 város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
243/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 

 
3.) napirendi pont: az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a rendelet elfogadása óta a képviselő-testület 
költségvetését érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott 
támogatások 2017. első hét hónapjára vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet 
módosítása. 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 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
244/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 
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4.) napirendi pont: a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület márciusban fogadta el az 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell 
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Jelen 
esetbe a módosítás indoka, hogy további, szeptember, október és november hónapra 
vonatkozóan további közbeszerzési eljárások kerültek betervezésre.  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 2017. évi közbeszerzési terv 
módosításának elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
245/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 2017. évi közbeszerzési terv módosítását. 

 
 
5.) napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Váron Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervében 2017. augusztus hónapra került betervezésre Ercsi Város Önkormányzat 
intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele és 
az ehhez kapcsolódó eljárás lefolytatása. A közbeszerzési ajánlattételi felhívás elkészítéséhez 
dietetikus szakértő bevonása is szükséges. A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
dietetikus szakértői feladatok ellátására három árajánlat érkezett, melyek közül Miháldy 
Kinga dietetikus ajánlata a legkedvezőbb. 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 Ercsi Város Önkormányzat 
intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői 
feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
246/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
biztosítson bruttó 200.000,-Ft keretösszeget az Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 
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közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátásra az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
6.) napirendi pont: a Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Zsolt, a Sina Polgárőr Egyesület elnöke azzal a 
kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen 550.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújtani az Egyesület részére. Az Egyesület fő feladata a település személyi és 
vagyonvédelmének biztosítása, az egyedül élő, idős emberek segítése, a közterületek 
bűnmegelőzésének segítése, valamint a település lakóinak közbiztonsági érzetének javítása 
napi szolgálatokkal. Az Egyesület a támogatásként kért összegből kívánja fedezni a működési 
kiadásokat valamint a tagok részére történő formaruha megvásárlását. 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 Sina Polgárőr Egyesület támogatási 
kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
247/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

a Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja a Sina Polgárőr Egyesület 
támogatási kérelmét. 
 
7.) napirendi pont: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, Kónya Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány elnöke 
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen anyagi támogatást 
nyújtani az Alapítvány részére. Az Alapítvány kiemelt programja az OMSZ műszaki 
fejlődésének, modernizálásának Európai Uniós színvonalra emelésének elősegítése, a 
bajtársak munkakörülményeinek javítása a gyorsabb és szakszerűbb betegellátás érdekében, 
akár anyagi-, akár szakmai segítségadással. Az Alapítvány 2017-ben egy lifePac – 1000 
defibrilátor / újraélesztő / készüléket szeretne beszerezni, melyre a Mentőállomásnak nagy 
szüksége van. Az új készülék ára 750.000,-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 Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatási kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
248/2017. (VIII.17.) sz. határozata 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét. 
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8.) napirendi pont: az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Mészáros Edit, az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület tagja azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az 
önkormányzat szíveskedjen anyagilag támogatni a Peter Cerny Alapítvány koraszülött 
mentőszervezet részére történő hidraulikus inkubátor kiemelő szerkezet beszerzését, melynek 
értéke bruttó 1.500.000,-Ft. Ezzel a szerkezettel szakszerűbben és biztonságosabban tudnák 
szállítani a koraszülött babákat, ami létfontosságú a mentősök munkájában. 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 Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
249/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét. 
 
9.) napirendi pont: az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Karcza László, az Ercsi Vízisport Egyesület elnöke azzal 
a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen 800.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújtani az Egyesület részére. Az Egyesület tervezett éves bevétele 1.200.000,-Ft, 
melyből saját forrásként 282.000,-Ft tagdíj és 118.000,-Ft egyéb bevétel áll rendelkezésre. A 
kiadások éves tervezett összege 1.200.000,-Ft, melyek megvalósítására a saját forrásként 
rendelkezésre álló összeg nem nyújt fedezetet. 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 Vízisport Egyesület támogatási 
kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
250/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja az Ercsi Vízisport 
Egyesület támogatási kérelmét. 
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10.) napirendi pont: az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Fridmann József, az Apránként az Aprókért Közhasznú 
Egyesület tagja azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen anyagi 
támogatást nyújtani az autista gyermekek részére történő fejlesztő eszközök beszerzéséhez. A 
szakemberek véleménye szerint a speciális programok és alkalmazások, a különböző 
fejlesztést elősegítő eszközök csodákat tesznek a beteg gyerekekkel, mert motiváltabbak, 
nyitottabbak, szociálisan is sokkal aktívabbak lesznek a használatuk során. A fejlesztést 
elősegítő eszközök segítőtársai lehetnek az autistáknak, mert az eszközök segítségével 
megjósolható válasz érkezi, nem úgy, mint az emberi kommunikációban. Ez a fajta 
kiszámíthatóság magabiztosabbá és nyitottabbá teszi őket. Az eszközök folyamatos 
használatakor a gyerekek mindig ugyanúgy reagálnak, ami megnyugtató az autisták számára. 
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 Apránként az Aprókért Közhasznú 
Egyesület támogatási kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
251/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja az Apránként az Aprókért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét. 
 
11.) napirendi pont: a TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, az Önkormányzat a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú, 
„barnamezős területek rehabilitációja” című pályázaton támogatás nyert. A pályázat keretében 
az Önkormányzat nettó 88.273.000,-Ft értékű építési beruházást kíván megvalósítani, 
melynek érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárás lefolytatásához 
közbeszerzési szakértő igénybevétele szükséges. E célra a pályázat költségvetésében 
1.181.000,-Ft+ÁFA összeg került betervezésre. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy a kartelezés gyanúját véli felfedezni. 
Megkérdezi, hogy mire szolgál a közbeszerzési szakértőnek fizetett havi átalánydíj, ha a 
pályázatokért külön díjat vesz fel. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az átalánydíj a normál közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozik. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy akkor is fizeti az Önkormányzat az 
átalánydíjat, ha éppen nincsenek közbeszerzések. Véleményes szerint az átalánydíjként 
kifizetett összegnek fedeznie kellene az összes közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy érdemes lenne felvetni, hogy a mostani 
helyzetben módosítani lehetne-e az átalányszerződést. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy van-e kapacitása az összes Top-os pályázati eljárás 
lefolytatására, amikor a normál közbeszerzési anyagok sem készülnek el időben.  
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dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a dokumentációs mellékleteket teljes körűen az 
ügyvéd úrnak kell elkészítenie. Már előre jelezte az ügyvéd úr, hogy a szabadságolások miatt 
némileg csúszni fognak a munkával.  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a késést írásban kellett volna közölni, továbbá a 
közbeszerzési tervben foglaltakkal és a határidőkkel az ügyvéd úr is tisztában kellene, hogy 
legyen. 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 TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
252/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a TOP 
2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosítására 847.000,-Ft+ÁFA előirányzat biztosítását a pályázati keret terhére. 
 
12.) napirendi pont: a TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, az Önkormányzat a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú, 
„barnamezős területek rehabilitációja” című pályázaton támogatás nyert. A pályázat keretében 
az Önkormányzat nettó 88.273.000,-Ft értékű építési beruházást kíván megvalósítani. A 
beruházás megvalósítása során a műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítása kötelező. E célra 
a pályázat költségvetésében 1.181.000,-Ft+ÁFA összeg került betervezésre. 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 TOP-2.1.1-15FE1-2016-00005 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
253/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a TOP 
2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 1.181.000,-Ft+ÁFA előirányzat biztosítását a pályázati 
keret terhére. 
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13.) napirendi pont: a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, az Önkormányzat a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú, 
„fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázaton támogatás nyert. A pályázat 
keretében az Önkormányzat nettó 86.250.000,-Ft értékű építési beruházást kíván 
megvalósítani. A beruházás megvalósítása során a műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítása 
kötelező. E célra a pályázat költségvetésében 1.022.637,-Ft+ÁFA összeg került betervezésre. 
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 TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
254/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a TOP 
3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 1.022.047,-Ft+ÁFA előirányzat biztosítását a pályázati 
keret terhére. 
 
14.) napirendi pont: a TOP-3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
Műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, az Önkormányzat a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú, 
„önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-
központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című 
pályázaton támogatás nyert. A pályázat keretében az Önkormányzat nettó 53.200.000,-Ft 
értékű építési beruházást kíván megvalósítani. A beruházás megvalósítása során a műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosítása kötelező. E célra a pályázat költségvetésében 589.764,-
Ft+ÁFA összeg került betervezésre. 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 TOP-3.2.1-15FE1-2016-00053 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
255/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a TOP 
3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki 
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ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 589.550,-Ft+ÁFA előirányzat biztosítását a pályázati 
keret terhére. 
 
15.) napirendi pont: a TOP-1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, az Önkormányzat a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú, 
„a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázaton támogatás nyert. A pályázat keretében az 
Önkormányzat nettó 46.200.000,-Ft értékű építési beruházást kíván megvalósítani. A 
beruházás megvalósítása során a műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosítása kötelező. E célra 
a pályázat költségvetésében 574.803,-Ft+ÁFA összeg került betervezésre. 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 TOP-1.4.1-15FE1-2016-00047 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
256/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a TOP 
1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó műszaki 
ellenőrzési szolgáltatás biztosítására 574.803,-Ft+ÁFA előirányzat biztosítását a pályázati 
keret terhére. 
 
16.) napirendi pont: a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 
2017. I. félévi elszámolásáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, a temető fenntartását és üzemeltetését 2017. június 30-ig 
ellátó Naplemente Bt. ügyvezető igazgatója, Vajdics Ákos a meghosszabbított kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben foglalt határidőre elkészítette a Bt. 2017. I. félévi beszámolóját 
az önkormányzatot érintő bevételekről és kiadásokról. A vállalkozás összes bevétele 
önkormányzati támogatás nélkül 1.357.403,-Ft+ÁFA. A vállalkozó 2017. I. félévi kiadása 
1.925.427,-Ft+ÁFA volt. A kiadások és bevételek különbözete 568.024,-Ft+ÁFA kiadási 
többlet. Fentiek alapján a vállalkozót bruttó 721.390,-Ft önkormányzati támogatás illeti meg.   
 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 temető fenntartását és üzemeltetését 
ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi elszámolásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
257/2017. (VIII.17.) sz. határozata  
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a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi 
elszámolásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Naplemente Bt. 2017. I. félévi beszámolóját. A Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Naplemente Bt. beszámolója 
alapján bruttó 721.390,-Ft előirányzat biztosítását a temető fenntartási kiadásaihoz, az 
Önkormányzat 2017. évi  költségvetésének dologi kiadásai terhére. 
 
17.) napirendi pont: az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében 
előirányzat átcsoportosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Dr. Várföldi Tamás, az Ercsi Egészségügyi Központ 
Intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen 
hozzájárulni 1.170.000,-Ft előirányzat átcsoportosításához a központi, irányítószervi 
támogatások közül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorra. 2017. augusztus 
hónapban az intézményhez 1.170.000,-Ft rezsi támogatási korrekció érkezett, mely az 
intézmény költségvetésében bevételként nem szerepelt. Az intézmény az összeget a rendelők 
bútorzatának cseréjére szeretné fordítani, mivel az Alapellátás az új épületbe a régi bútorokkal 
költözött be, melyek mára olyan állapotba kerültek, hogy mind testi, mind ruházati károkat 
okozhatnak. Ezáltal a minőségi munkavégzésben a dolgozók gátolva vannak, a csere 
elkerülhetetlenné válna egyébként is a közel jövőben. Az intézmény szeretne törekedni az 
épületben lévő rendelők egységes berendezésére. 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 Egészségügyi Központ 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
258/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében 1.170.000,-Ft 
előirányzatnak a központi, irányítószervi támogatások közül az egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése sorra történő átcsoportosításához. 
 
18.) napirendi pont: a „Százhalombatta – Ercsi vasút” megépítésével kapcsolatban 
benyújtott vételi ajánlatok elfogadásáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd a Magyarország 
Kormányának programjában szereplő kiemelkedő jelentőségű cél megvalósításával, 
nevezetesen a „Százhalombatta – Ercsi vasút” megépítésével kapcsolatban a Magyar Állam 
nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogi képviselője azzal a tájékoztatással 
fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a beruházás megvalósulása – a 2007. évi 
CXXIII. törvény 2. § e) pontja alapján – kisajátítás alapjául szolgáló közérdek, és mivel a 
vasút nyomvonala több ingatlant is érint, e területek tulajdonjogát – a kisajátítási tervvel 
összhangban – a Magyar Állam kívánja megszerezni a NIF Zrt. vagyonkezelői jogának 
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egyidejű bejegyzése mellett. A NIF Zrt. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. 
törvény 44/A. § (1) bekezdésében adott törvényi felhatalmazás alapján, mint építtető jogosult 
a Magyar Állam nevében és javára eljárni.  A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projekt 
megépítése részében érinti:az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú 11.133 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 2.411 m2 területű ingatlanrészért 520.776,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 361.650,-Ft, az Ercsi, 0195 hrsz-ú 31.459 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 2.167 m2 területű ingatlanrészért 494.076,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 325.050,-Ft, az Ercsi, 0216 hrsz-ú 2.617 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 321 m2 területű ingatlanrészért 69.336,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 32.100,-Ft, az Ercsi, 0226 hrsz-ú 5.774 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 2.870 m2 területű ingatlanrészért 619.920,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 430.500,-Ft, az Ercsi, 0230 hrsz-ú 6.104 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 800 m2 területű ingatlanrészért 172.800,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 120.000,-Ft, az Ercsi, 0232 hrsz-ú 1.974 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 268 m2 területű ingatlanrészért 57.888,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 40.200,-Ft, az Ercsi, 0241 hrsz-ú 1.707 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 327 m2 területű ingatlanrészért 67.199,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 49.050,-Ft, az Ercsi, 0242 hrsz-ú 14.475 m2 területnagyságú ingatlant, 
melyből a kisajátításra kerülő 337 m2 területű ingatlanrészért 72.792,-Ft kártalanítási 
ellenérték került felajánlásra. Az Önkormányzat által, a kisajátítandó területre elkészített 
értékbecslés összege: 50.550,-Ft. A kártalanításként felajánlott összeg - összesen 2.074.787,-
Ft - a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötése esetén annak aláírásától 
számított 60 naptári napon belül kerül megfizetésre az ingatlanilletőség birtokbaadásának 
feltételével. Ez az összeg magában foglalja az ingatlanrész forgalmi értékét, a visszamaradó 
ingatlanban a kisajátítás folytán keletkezett esetleges értékcsökkenést és az ennek 
következtében esetlegesen elszenvedett egyéb károkat. A kártalanítási összeg magában 
foglalja továbbá a haszonélvezeti, illetve egyéb jog megszűnésének az értékét is, ebből 
következően a tulajdonos, illetve a haszonélvezeti és egyéb jog jogosultjának egybehangzó 
írásos nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy a kártalanítási összeg kifizetésre kerüljön. 
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, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 
m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
259/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi 
ajánlat elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlan 2411 m2 területű 
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ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 520.776,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
260/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi 
ajánlat elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlan 2167 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 494.076,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0216 hrsz-ú ingatlanból 321 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
261/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0216 hrsz-ú ingatlanból 321 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0216 hrsz-ú ingatlan 321 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 69.336,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
262/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi 
ajánlat elfogadásáról 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlan 2870 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 619.920,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
263/2017. (VIII.17.) sz. határozata  
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az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlan 800 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 172.800,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
264/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlan 268 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 57.888,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
265/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlan 327 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 67.199,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 
területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
266/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat 
elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlan 337 m2 területű 
ingatlanrészére vonatkozó, - a Magyar Állam nevében adott - 72.792,-Ft összegű vételi 
ajánlatot elfogadja. 
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19.) napirendi pont: az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, Ercsi Város Önkormányzatát, mint az Ercsi település 
tulajdonában lévő I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) és I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) víziközmű rendszer ellátásáért 
felelőst a Fejérvíz Zrt. tájékoztatta arról, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú 
távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – 
vízikömű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell 
készíteni. 
A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-
szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja 
minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A 
Fejérvíz Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan felajánlotta, hogy a GFT készítésében és 
benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban, való képviseletben segítséget nyújt, 
melyhez a képviseleti jogosultságot a 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint 
meghatalmazással igazolni szükséges. A leírtak alapján megküldésre került az Önkormányzat 
részére, mint ellátásért felelősnek a 2018-2032. évi felújítási és pótlási terv, valamint 
beruházási terv tábla mindkét víziközműre vonatkozóan, melyek a Zrt. javaslatait 
tartalmazzák.  
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 I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-
1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
(GFT) elkészítéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
267/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 
2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi víziközmű-V 
(11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és 
pótlási tervét a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi 
víziközmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT 
beruházási tervét a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős kijelenti, hogy az I/20. 
Ercsi Városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. 
évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv Ercsit érintő részével 
összhangban van. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-
001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban kijelenti, 
hogy az Önkormányzat a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a 
2017-es vállalásokon felül további, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre 
fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által elkészített és a Képviselő-
testület által jóváhagyott, az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2018-2032. évi időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásával, valamint a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban az Ercsi víziközművét üzemeltető FEJÉRVÍZ ZRt-t (8000 
Székesfehérvár, Király sor 3-15.) bízza meg. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
268/2017. (VIII.17.) sz. határozata  

az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 
elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 

elkészítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 
2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét e határozat 1. számú melléklete szerint 
elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 
2018-2032. évi GFT beruházási tervét e határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős kijelenti, hogy az I/70. 
Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű 
víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv Ercsit érintő részével összhangban van. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-
vel kapcsolatban kijelenti, hogy az Önkormányzat a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és 
beruházási munkáira a 2017-es vállalásokon felül további, a korábbi évek során felhalmozott 
víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által elkészített és a Képviselő-
testület által jóváhagyott, az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-
1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2018-2032. évi időtartamra szóló 
Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő 
benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Ercsi víziközművét üzemeltető 
FEJÉRVÍZ ZRt-t (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) bízza meg. 
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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 20 óra 25 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


