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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. december 12-én 17 óra 40 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök  

  Prekop Antal külső bizottsági tag 
  Sira Magdolna külső bizottsági tag 
                                             

Meghívottak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester      

  Dr. Feik Csaba jegyző 
  Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
  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 Sandi József és Karsai Gergely bizottsági tag az ülésről 
történő távolmaradását előre jelezte. Elmondja még, hogy az ülésnek 5 napirendi pontja van, 
melyek mindenki részére előzetesen kiküldésre kerültek. Kérdezi, 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. december 12-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
420/2017. (XII.12) sz. határozata 

a Bizottság 2017. december 12-i nyílt ülésének napirendjeir ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A Tiszti Klub tervének jóváhagyásáról     
2)  A Duna parti területfejlesztési tervének jóváhagyásáról 
3)  A kerékpárút közúti biztonsági AUDIT tervezésének megrendeléséről  
4)  Az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról  
5)  az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 

 
 

1.) napirendi pont - a Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról     
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület már korábban döntött a Tiszti Klub 
épületének felújításáról és a környező kert parkosításáról, illetve arról, hogy a tervezési 
munkálatok elvégzésével Máté Erika tervezőt bízza meg. A tervezés a pályázatban 
meghatározott ütemterv szerint történik. Az engedélyes terv elkészült, melyet a Tervezők 
Tanácsa már véleményezett, illetve a lakossági fórumon is egyeztetésre került.  
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Győri Máté polgármester elmondja, hogy a tervdokumentációt a Tervezők Tanácsa 
elfogadásra ajánlja. 
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 Tiszti Klub felújítási tervének 
jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
421/2017. (XII.12) sz. határozata 

a Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Máté 
Erika által tervezett, a Tiszti Klub felújítására vonatkozó tervdokumentáció jóváhagyását. 
 
2.) napirendi pont - a Duna-parti területfejlesztési tervének jóváhagyásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a terv több ízben átdolgozásra került. A végső 
változatban a mezítlábas park átkerült a játszótér mellé, a futókör kikerült a tervből, a kis 
futókör becsatlakozik majd a Köztársaság téri útba, az aszfaltos feltáruló út lerövidült, 
helyette burkolattal ellátott parkoló kerül majd kialakításra, a padok mellé asztalok is 
kihelyezésre kerülnek majd. A mezítlábas park csigavonalban kerül majd kialakításra, 
melynek tematikáját egy mozgásfejlesztő pedagógus alakította ki. Fontos, hogy terület gyér 
növényzete miatt gyorsan növő fák kerüljenek elültetésre. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy tetszik neki a mezítlábas park felületének tisztíthatósága, 
illetve a malomkő ötlete, melynek helyi kötödése is van. 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 Duna-parti területfejlesztési tervének 
jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
422/2017. (XII.12) sz. határozata 

a Duna-parti területfejlesztési tervének jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Konstruma Mérnöki Iroda Kft által tervezett Ercsi Köztársaság tér Duna-parti területének 
kiviteli tervdokumentációja jóváhagyását. 
 
 
3.) napirendi pont - a kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzata pályázati támogatást kapott 
„kerékpáros infrastruktúra fejlesztés” megvalósítására. A kerékpárút megépítése engedély 
köteles tevékenység. A pályázat előírásainak teljesítése érdekében szükség van közúti 
biztonsági audit tárgyú tervezési munka elkészítésére.  A tervezési munkálatokra az 
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árajánlatokat megkértük.  Három árajánlat érkezett be, melyek közül a legkedvezőbb tervezési 
díj nettó 413.000,- Ft. 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 a kerékpárút közúti biztonsági audit 
tervezésének megrendeléséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
423/2017. (XII.12) sz. határozata 

a kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a közúti 
biztonsági AUDIT tervezésének megrendelése támogatását 413.000 Ft +ÁFA összegben a 
GLOBAL-CONSTRUCT Tervező és Szolgáltató Kft. árajánlata szerint, melyre a szükséges 
pénzügyi előirányzatot a pályázati támogatás terhére biztosítsa.   
 
4.) napirendi pont – az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy megkeresés érkezett az Önkormányzathoz az Ercsi, 
Fűzfa utca 1048/5/D. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jog gyakorlásának 
lehetőségéről. A Belmajor területén található 1048/5/D. hrsz.-ú számú magántulajdonban lévő 
lakás értékesítésre kerül, a földterület önkormányzati tulajdonban van, ezért elővásárlási joga 
van az önkormányzatnak. Az önkormányzat kívánja megvásárolni az ingatlant. 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 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
424/2017. (XII.12) sz. határozata 

az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Ercsi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Ercsi, 1048/5 hrsz-ú földterület tulajdonosi jogának gyakorlója nem kíván élni a földterületen 
lévő 1048/5/D hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.   
 
5.) napirendi pont - az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Tóth András plébános azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen hozzájárulni a 932-109/2017. iktatószámú 
támogatási szerződés elszámolási határidejének meghosszabbításához. A támogatási 
szerződésben biztosított 116.144,-Ft a templombelső felújításának önrészéhez került 
felhasználásra. Az NKA-val megtörtént a támogatási szerződés megkötése a szószék 
restaurálására, továbbá a restaurátor művésszel a restaurálási munkákra szintén megkötésre 
került a szerződés. A számla kiállítására várhatóan 2017. decemberében vagy 2018. 
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januárjában, a munkálatok megkezdésekor kerül sor. 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 Római Katolikus Egyházközség 
kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
425/2017. (XII.12) sz. határozata 

az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Római Katolikus Egyházközség és Ercsi Város Önkormányzat között 
létrejött, 932-109/2017 iktatószámú támogatási szerződés elszámolási határidejének 2018. 
január 31-re történő módosításához.  
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, az ülést 17 óra 52 perckor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


