
K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 31-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Templom tér (hrsz.: 2/1.) alatt lévő 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

344/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Templom tér (hrsz.: 2/1.) alatt lévő ingatlanra vonatkozó tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról    
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi, Templom tér, hrsz.: 2/1. 
ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásához.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá a mellékelt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.    
                       
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: 2017. november 10. 

 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
           Balázs Mária  sk.                 Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Melléklet a 344/2017. (IX.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 
 
 
 
Ercsi Város Önkormányzata (székhely: 2451 Ercsi, Fő utca 20., törzskönyvi nyilvántartási 
szám: 727145, képviseli: Győri Máté polgármester), mint tulajdonos  
 
 

hozzájárulásomat adom 
 
 
ahhoz, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 
5., nyilvántartási szám: 00001/2012-022, képviselő: Spányi Antal megyéspüspök) az Ercsi 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Ercsi, belterületi 2/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 2451 Ercsi, Templom tér nevű ingatlan 
szükséges mértékű igénybevételével: 

• építési beruházást végezzen az EGYH-KCP-16-P-0107 azonosítószámú támogatói 
okiratban foglaltak szerint; 

• a Konstruma Mérnöki Iroda Kft. (Budapest, 1078 Murányi u. 1. II-7.) által készített 
„Ercsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom homlokzatfelújítás” 
elnevezésű építési engedélyezési tervekben foglaltak megvalósuljanak;  

• a Székesfehérvári Egyházmegye legalább 1 évig biztosítja a létesítmény (Római 
Katolikus Plébániatemplom) támogatói okiratban foglalt célú fenntartását, üzemel-
tetését;  

• a Székesfehérvári Egyházmegye a támogatási időszak során megvalósuló - templomot 
érintő - infrastrukturális fejlesztéseket a könyveiben aktiválja. 

 
Ercsi Város Önkormányzat maximum az építkezés végéig biztosítja a fenti önkormányzati 
ingatlan támogatói okiratban foglalt célú használatát azzal, hogy a beruházás nem 
akadályozhatja az ingatlan gépjármű-várakozóhely céljára történő igénybevételét.  
 
 
Kelt: Ercsi, 2017. év október hó 31. napján. 
 
 
 
 
 

……………………….……………………………….. 
Ercsi Város Önkormányzata 
tulajdonos képviseletében 

Győri Máté 
polgármester 

 
 


