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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. november 28-án 17 óra 32 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök   

  Sandi József bizottsági tag 
  Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                             

Meghívottak: Papp György alpolgármester      
  Dr. Feik Csaba jegyző 
  Fekete Tímea referens és jkv. vezető 

   
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag és Sira Magdolna külső 
bizottsági tag az ülésről történő távolmaradását előre jelezte. Elmondja még, hogy az ülésnek 
10 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. november 28-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
371/2017. (XI.28.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. november 28-i nyílt ülésének napirendjeir ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

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

2)  Az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításról a polgármesteri jutalom biztosításához 

3)  Az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításról 

4)  Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
5)  A Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi Kormányablak kialakításának 

költségeire előirányzat biztosításáról 
6)  A Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 
7)  Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.:403) szám alatti ingatlannak a Duna Herba 

Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő 
használatba adásáról 

8)  A mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 
9)  Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit 

Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról 
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10)  Az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére pótelőirányzat 
biztosításáról 

 
 

1.) 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 
költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott 
támogatásokra 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  
372/2017. (XI.28.) sz. határozata 

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

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 

 
2.) napirendi pont - az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
előirányzat átcsoportosításról a polgármesteri jutalom biztosításához 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/H (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület határozatával jutalmat 
állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája elismerése 
alapján. A jutalom mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy 
tiszteletdíj hat havi összegét. A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság korábban a 
polgármester 2 havi illetményének megfelelő jutalmat javasolt, melyet a Képviselő-testület 
elfogadott. A polgármesteri jutalom biztosításához szükségessé vált az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében 1.285.400,-Ft előirányzat átcsoportosítása a dolgi kiadásokból a 
személyi jellegű juttatások közé. 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 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról a polgármesteri jutalom biztosításához 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
373/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
a polgármesteri jutalom biztosításához 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a dologi kiadások 
sorról a személyi juttatások sorra történő 1.285.400,-Ft előirányzat átcsoportosításához. 
 
3.) napirendi pont - az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
előirányzat átcsoportosításról 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 162/2017. (V.18.) Kt. sz. 
határozatával döntött az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázat benyújtásáról, valamint saját forrásként bruttó 12.978.578,-Ft előirányzat 
biztosításáról az általános tartalék terhére. A benyújtott pályázat nyert, ezért szükségessé vált 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a bruttó 12.978.578,-Ft előirányzat 
átcsoportosítása az általános tartalékból a felújítások közé. 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 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
374/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék 
sorról a felújítások sorra történő 12.978.578,-Ft előirányzat átcsoportosításához. 
 
4.) napirendi pont - az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő, LBF-529 
forgalmi rendszámú Skoda Octavia személyautó október hónapban közlekedési balesetet 
szenvedett, melynek következtében javíthatatlanná vált. A biztosító a benyújtott kárigényre 
1.048.500,-Ft kártérítést, továbbá 306.000,-Ft maradványértéket állapított meg. A 
Polgármesteri Hivatal szeretne egy másik szolgálati gépjárművet vásárolni, maximum 
3.400.000,-Ft értékben, melyre a 2017. évi költségvetésében a beruházások között 1.200.000,-
Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az új jármű megvásárlásához szükség van további 845.500,-
Ft előirányzat biztosítására. Javasolja a gépjármű vásárlás 2018-ban történő megvalósítását, 
hogy ez már ne a 2017. évi költségvetést terhelje. 
Prekop Antal külső bizottsági tag megkérdezi, hogy nem lehetne-e még 2017-ben 
lebonyolítani az autó vásárlást. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy meglehetne tenni, de kérdéses, hogy akar-e most 
vásárolni a Képviselő-testület. A költségvetés elkészítéséig lenne idő átgondolni. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy ezzel a döntéssel mind a Dunakavics Kft, mind az ő 
dolga válik nehezebbé, mert addig egy szolgálati autón kell megosztozniuk. 2008-ban a 
Képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy a jegyző számára szolgálati gépjárművet 
biztosít. Véleménye szerint februárban sem lesznek alacsonyabbak az autó vételárak.  
Papp György alpolgármester elmondja, hogy mindkét indoklást megérti, de véleménye 
szerint is át kell gondolni az autóvásárlást. 
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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 Polgármesteri Hivatal részére 
előirányzat biztosításáról 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
375/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatal részére történő személyautó megvásárlására a 2018. évi 
költségvetés tervezésekor térjen vissza. 
 
5.) napirendi pont - a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi Kormányablak 
kialakításának költségeire előirányzat biztosításáról 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Dr. Simon László kormánymegbízott azzal a kéréssel 
fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen 5.000.000,-Ft összegű forrást biztosítani a 
Martonvásári Járási Hivatal Ercsi székhelyű kormányablak megvalósításával összefüggésben, 
a kormányablaknak helyt adó ingatlan átalakítási, felújítási munkáihoz a szükséges anyagi 
fedezet biztosítására. 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 Fejér Megyei Kormányhivatal részére, 
az Ercsi Kormányablak kialakításának költségeire előirányzat biztosításáról 3 igen 
szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
376/2017. (XI.28.) sz. határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi Kormányablak kialakításának 
költségeire előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Martonvásári Járási Hivatal Ercsi székhelyű kormányablak megvalósításával összefüggésben, 
a kormányablaknak helyt adó ingatlan átalakítási, felújítási munkáihoz szükséges anyagi 
fedezet biztosítására bruttó 5.000.000,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 
6.) napirendi pont - a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe 
vételéről 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújváros Tankerületi 
Központ megbízott tankerületi igazgatója azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, 
hogy nyilatkozzon a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe történő 
visszavételéről.  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: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Baczakó Péter Sportcsarnok 
önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
377/2017. (XI.28.) sz. határozata 

a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnokot nem kívánja 
önkormányzati vagyonkezelésbe visszavenni a Dunaújvárosi Tankerületi Központtól. 
 
7.) napirendi pont - az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.:403) szám alatti ingatlannak a 
Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő 
használatba adásáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Sandi József a szövetkezet elnökeként kidolgozta a 
használati megállapodás tervezetét, melyből két verzió készült. Felkéri Sandi József bizottsági 
tagot, hogy röviden ismertesse az előterjesztés tartalmát. 
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy a megállapodás tervezet második verziója már 
egy többszörösen átgyúrt anyag, mely tartalmazza az elkészítés során felmerült javaslatokat 
is. Annyi változtatást szeretne benne, hogy az ingatlan felújítására vonatkozó döntési 
jogosultságokat a polgármester hatáskörébe javasolja áttenni, mivel életszerütlen lenne, ha 
minden egyes döntés előtt a Képviselő-testületnek is megkellene tárgyalnia a döntést igénylő 
kérdéseket. 
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 a Duna Herba Gyógynövénytermelő és 
Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról szóló 254/207. (VIII.3.) Kt. 
sz. határozat visszavonásáról 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
378/2017. (XI.28.) sz. határozata 

a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére 
telephely biztosításáról szóló 254/207. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
254/207. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonását. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) 
szám alatti ingatlannak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet részére történő használatba adásáról 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
379/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatti ingatlannak a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő használatba 

adásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
2017. december 1. napjától - a mellékelt 2. számú megállapodás alapján - határozatlan időre 
adja használatba az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) alatti ingatlant a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá ahhoz, hogy a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet az ingatlant telephelyként használja és ennek tényét az alapszabályában és a 
cégjegyzékben feltüntesse. 
 
8.) napirendi pont - a mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli 
selejtezéséről 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzata 2018. január 1-vel 
megkezdi a Magyar Államkincstár által kifejlesztett ASP program használatát. Az új 
könyvelési program bevezetése előtt meghatározott migrációs feladatokat kell elvégezni az 
egyes modulok vonatkozásában. Ercsi Város Önkormányzata és Intézményei a tárgyi eszköz 
nyilvántartást 2017. december 31-ig a SÁFÁR megnevezésű, az Önkormányzathoz és 
intézményeihez rendelt tárgyi eszközök nyilvántartására szolgáló számítógépes programban 
végezik, ahol a nagyértékű tárgyi eszközök mennyiségben és értékben, míg a kisértékű 
eszközök csak mennyiségben vannak nyilvántartva. A Magyar Államkincstár kérésére és a 
migrálást végző külsős szakember javaslatára első lépésként, a tárgyi eszköz nyilvántartás 
adatainak migrálásához el kell végezni a kisértékű tárgyi eszközök soron kívüli selejtezését, 
mely a 2015. december 31-ig beszerzett összes eszközre vonatkozik. Ez megközelítőleg 1500 
db eszköznek a nyilvántartásból történő kivezetését jelenti.  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 Város Önkormányzat mennyiségi 
nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
380/2017. (XI.28.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli 
selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Város Önkormányzat 
mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök 
soron kívüli selejtezését. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
381/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron 
kívüli selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök 
soron kívüli selejtezését. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi 
nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
382/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli 
selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli 
selejtezését. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi 
nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
383/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron 
kívüli selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli 
selejtezését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
384/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár mennyiségi nyilvántartásban szereplő 
eszközök soron kívüli selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű 
eszközök soron kívüli selejtezését. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ 
mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
385/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron 
kívüli selejtezéséről 

 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Egészségügyi Központ 
mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök 
soron kívüli selejtezését. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi 
nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
386/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli 
selejtezéséről 

 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli 
selejtezését. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
387/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásban 
szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett 
kisértékű eszközök soron kívüli selejtezését. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 3 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
388/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásban szereplő 
eszközök soron kívüli selejtezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ASP programra történő átállás érdekében támogassa az Ercsi Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett 
kisértékű eszközök soron kívüli selejtezését. 
 
9.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodások 
módosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az „Ercsi Város Társadalmi és Környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztése” Konzorcium a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 azonosító 
számon, az „Ercsi - foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével” Konzorcium a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-
00047 azonosító számon, az „Ercsi kerékpárút építése” Konzorcium a TOP-3.1.1-15-FE1-
2016-00024 azonosító számon, az „Ercsi - Önkormányzati tulajdonú épület energetikai 
korszerűsítése” Konzorcium a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 azonosító számon, az „ Ercsi 
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” Konzorcium a 
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00005 azonosító számon, és az „Ercsi Barnamezős területek 
rehabilitációja - volt Tiszti Klub” Konzorcium a TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00005 azonosító 
számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, melyeket a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesített. A Projektek megvalósítására 
Ercsi Város Önkormányzata és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
konzorciumi megállapodásokat kötött. A projektmenedzsment tevékenységet végző Albensis 
Kft. jelezte a konzorciumot vetető Ercsi Város Önkormányzat felé, hogy 2017. november 29-
vel ki kíván lépni a konzorciumokból, és a kilépésekkel egyidőben lemond a 
projektmenedzseri feladatok további ellátásáról. A konzorciumi tag kiválása a konzorciumi 
együttműködési megállapodások módosítását vonja maga után. Megkérdezi, hogy valakinek 
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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 és az Albensis 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési 
megállapodások módosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
389/2017. (XI.28.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
közötti konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról  

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Kft-
nek az „Ercsi Város Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” 
Konzorciumból, az „Ercsi - foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével” Konzorciumból, az „Ercsi kerékpárút 
építése” Konzorciumból, az „Ercsi - Önkormányzati tulajdonú épület energetikai 
korszerűsítése” Konzorciumból, az „Ercsi társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” Konzorciumból és az „Ercsi Barnamezős területek rehabilitációja 
- volt Tiszti Klub” Konzorciumból történő kiválását. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési 
megállapodások módosításához akként, hogy a projektmenedzsment tevékenységet - a jelen 
határozat melléklete szerinti - megállapodások aláírása napjától Ercsi Város Önkormányzat, 
mint konzorciumvezető látja el, így ezen időponttól a projektmenedzsment tevékenység 
végrehajtása kapcsán a konzorciumvezető felelőssége önálló. 
 
10.) napirendi pont - az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére 
pótelőirányzat biztosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 185/2017. (V.30.) Kt. sz. 
határozatában az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének megrendelését 
támogatta. A pályázat során módosításokra van szükség, ezért plusz tervezési munkák 
elvégzésére van szükség. A Riesz Épterv Kft. bruttó 3.072.130,- Ft. összegben kötött az 
önkormányzattal tervezési szerződést. A testületi határozat szerint bruttó 3.446.907,-Ft 
pénzügyi előirányzatot biztosított az önkormányzati költségvetésben. A szükséges 
pótelőirányzat összege bruttó 285.623,-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 Ercsi Napfény Óvoda energetikai 
fejlesztése tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
390/2017. (XI.28.) sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 285,623,-Ft pótelőirányzatot biztosítson az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése 
tervezésére az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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 06 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                             Sandi József 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


