
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. április 11-i soron kívüli nyílt ülésének 
j e g y z ő k ö n y v e  

 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
 

NAPIREND 
 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
   

1) A „Büszkeségpont” elnevezésű KKETTKK-56P-02 jelű pályázaton történő 
részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 

 
 

H a t á r o z a t o k 
 

111/2016. (IV.11.) Kt. sz. hat. A Képviselő-testület 2016. április 11-i soron kívüli nyílt 
ülése napirendjeiről 

 
112/2015. (IV.11.) Kt. sz. hat. A „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-56P-02 

jelű pályázati felhíváson történő részvételről 
 
 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2016. április 11-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester 
                          Gólics Ildikó képviselő 
    Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
    Lippai Csaba képviselő 
    Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Schrickné Kovács Szilvia jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2016. 
április 11-i soron kívüli nyílt ülését 16 óra 20 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 képviselővel határozatképes, majd elmondja, hogy a soron kívüli nyílt 
ülésnek 1 napirendi pontja van, melyet a Humán Bizottság az előbbiekben megtárgyalt. A 
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napirend, illetve az előterjesztés a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre került. 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, illetve azon kívül van-e valakinek további 
kérdése, észrevétele? Miután nincs, kéri, hogy először a 2016. április 11-i soron kívüli nyílt 
ülés napirendjéről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 11-i soron kívüli nyílt ülése 
napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2016. (IV.11.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. április 11-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 
 
Nyílt ülésen: 
 

1) A „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-56P-02 jelű pályázati felhíváson 
történő részvételről 

            Véleményezte: a Humán Bizottság  
                     

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2016. április 15. 
 
 
Napirendi pont: 
 

1. napirendi pont: A „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-56P-02 jelű 
pályázati felhíváson történő részvételről 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Humán Bizottság 
                       

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-96/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az 1956-os Emlékbizottság 
megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány pályázatot írt ki az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a 
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító 
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására. A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre 
emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek 
hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton 
és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez. 
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil 
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági 
társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek 
pályázhatnak. 
A pályázat keretében támogatható többek között új emlékművek állítsa, melyre az elnyerhető 
támogatás mértéke 5.000.000,-Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
előfinanszírozás formájában. 
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A Képviselő-testület az 54/2016. (II.11.) Kt. sz. határozatában döntött arról, 1956. évi 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítésére 
bruttó 5.000.000,-Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében. Az 
elkészült emlékmű a városban, a Petőfi téren kerül majd elhelyezésre. 
A pályázati felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-56P-02 
jelű pályázati felhíváson történő részvétellel kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-

56P-02 jelű pályázati felhíváson történő részvételről 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2016. (IV.11.) Kt. sz. határozata 
a „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-56P-02 jel ű pályázati felhíváson történő 

részvételről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a „Büszkeségpontok” elnevezésű, 
KKETTKK-56P-02 kódszámú pályázati felhíváson.  
A pályázati felhíváson történő részvétel célja az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából a „Szabadság Emlékmű” elkészítése és elhelyezése a város Petőfi 
terén. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázat elkészítésére és benyújtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

   
Határid ő: 2016. április 15. 
 
   
Győri Máté polgármester megköszöni a jelenlévő képviselők munkáját, és megkérdezi, 
hogy valaki szeretne-e még valamit hozzátenni az elhangzottakhoz. Miután további 
hozzászólás nem hangzik el, a Képviselő-testület 2016. április 11-i soron kívüli nyílt ülését 16 
óra 35 perckor berekeszti. 

 
Kmf. 

 
 
 
           Győri Máté         Dr. Feik Csaba  
          polgármester                          jegyző 
 
 
 
        
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária                      Sandi József 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő                     jkv. hitelesítő 


