
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. augusztus 4-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 Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

2) Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 
biztosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

4) A felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák elkészítésére és 
kihelyezésére előirányzat biztosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) Az Ercsi Ipari Parkban lévő, 2851., 2852. és 2853. hrsz.-ú ingatlanokra benyújtott 
ingatlanvásárlási kérelemről  
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
 

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
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H a t á r o z a t o k 
 
 

233/2016. (VIII.04.) Kt. sz. hat. A Képviselő-testület 2016. augusztus 4-i soron kívüli 
nyílt ülése napirendjeiről 

 
234/2016. (VII.14.) Kt. sz. hat. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvételről 
 
235/2016. (VII.14.) Kt. sz. hat. Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer 

felújítására előirányzat biztosításáról 
 
236/2016. (VII.14.) Kt. sz. hat. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat 

biztosításáról 
 
237/2016. (VII.14.) Kt. sz. hat. A felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák 

elkészítésére és kihelyezésére előirányzat biztosításáról 
 
238/2016. (VII.14.) Kt. sz. hat. Az Ercsi Ipari Parkban lévő, 2851., 2852. és 2853. hrsz.-

ú ingatlanokra benyújtott ingatlanvásárlási kérelemről  
 
 
 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2016. augusztus 4-én. 
 
Jelen vannak:  Győri Máté polgármester 
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 
    Karsai Gergely képviselő 
                          Lippai Csaba képviselő 
    Propszt Zsolt képviselő 
    Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Fekete Tímea jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2016. 
augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülését 18 óra 45 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 képviselővel határozatképes, majd elmondja, hogy a soron kívüli nyílt 
ülésnek 5 napirendi pontja van, melyeket a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
az előbbiekben megtárgyalta. A napirend, illetve az előterjesztések a közös szerverre 
feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Elmondja, hogy Propszt Zsolt képviselő nem 
tartózkodik a teremben. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, illetve azon kívül 
van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Miután nincs, kéri, hogy először a 2016. 
augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülés napirendjéről szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. augusztus 4-i soron 

kívüli nyílt ülése napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 

 
Nyílt ülésen: 
 

1) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

2) Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 
biztosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

4) A felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák elkészítésére és 
kihelyezésére előirányzat biztosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) Az Ercsi Ipari Parkban lévő, 2851., 2852. és 2853. hrsz.-ú ingatlanokra benyújtott 
ingatlanvásárlási kérelemről  
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
 
18 óra 46 perckor Propszt Zsolt képviselő visszatér a terembe. 
 
Napirendi pont: 
 

1. napirendi pont: A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban 
való részvételről 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                                                  

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-206/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság három sportpark létesítésre és egy 400 méteres futókör kialakítására 
tett javaslatot. A sportparkok helyszínéül a 1759/8 hrsz-ú Cukorgyári lakótelepen lévő volt 
játszótér, a 1561/1 hrsz-ú Bercsényi utcai piac területének egy részére és a 768 hrsz.-ú Kodály 
Zoltán utca – Alkotmány utca kereszteződése mellett lévő ingatlanokat javasolták, míg a 
futókör helyszínéül a 1498 hrsz-ú Móricz Zsigmond u. 63. szám alatti ingatlanra tettek 
javaslatot. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvételről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi belterület 1561/1 helyrajzi 
számon „D” típusú sportpark, az Ercsi belterület 1759/8 helyrajzi számon „C” típusú 
sportpark és az Ercsi belterület 768 helyrajzi számon „C” típusú sportpark létesítését és az 
Ercsi belterület 1498 helyrajzi számon 400 méteres futókör létesítését.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a futókör kialakításához szükséges önerő 
biztosítására bruttó 1.016.000,-Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016 évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a kérelem összeállítására és benyújtására, illetve felkéri 
dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 
              dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. augusztus 15., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer 
felújítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-207/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték 
rendszer felújítására előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
235/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték 
rendszer felújítására a Kritek Építő Kft. ajánlatát támogatja a mellékelt árajánlat szerint, 
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bruttó 18.962.370,-Ft összegben. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot 
biztosítja az eszközhasználati díj terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
                           
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. november 30., illetve folyamatos költségvetési rendelet módosítása  
   
   

3. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat 
biztosításáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-208/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy először az első határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, 
viharkárok enyhítésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, viharkárok enyhítésére előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a viharkárok enyhítésére bruttó 1.655.000,-Ft 
előirányzatot biztosít az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésében az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és dr. Feik Csaba jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
 Felelős: Győri Máté polgármester 
     dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása         
 
Győri Máté polgármester kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésben szereplő második 
határozati javaslatról – az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, villámvédelmi felülvizsgálat 
költségeire előirányzat biztosításáról – szavazással döntsenek.                  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, 
villámvédelmi felülvizsgálat költségeire előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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237/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, villámvédelmi felülvizsgálat költségeire 

előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a villámvédelmi felülvizsgálat költségeire 
bruttó 101.600,-Ft előirányzatot biztosít az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és dr. Feik Csaba jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
 Felelős: Győri Máté polgármester 
     dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása                         

 
 

4. napirendi pont: A felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák 
elkészítésére és kihelyezésére előirányzat biztosításáról       

                  Előterjesztő: Győri Máté alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a MOL felajánlotta 
támogatását, aminek eredményeképpen az Eötvös kápolnához vezető utak is megújulhatnak a 
szimbolikus épület felújításával egy időben. Az emlékhely így újra jól megközelíthető lesz. 
Javasolja, hogy az útjelző táblák elkészítésére és kihelyezésére az Önkormányzat különítsen 
el bruttó 300 ezer Ft-ot. Kéri a javaslat támogatását. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a 
felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák elkészítésére és kihelyezésére 
előirányzat biztosításával kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy a szóbeli határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felújított Eötvös Kápolnához vezető 
útbaigazító táblák elkészítésére és kihelyezésének költségeire előirányzat biztosításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 

a felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák elkészítésére és kihelyezésének 
költségeire előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felújított Eötvös Kápolnához vezető 
útbaigazító táblák elkészítésére és kihelyezésének költségeire bruttó 300.000,-Ft előirányzatot 
biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 
 Felelős: Győri Máté polgármester 
     dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása                         
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5. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, és 

2853. hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-209/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú mellékletét képezi. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok 
értékesítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja az Ercsi, 2851, 2852, 
2853. helyrajzi számú ingatlanok értékesítését.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a hivatalos értékbecslés 
kérelmező költségén történő elkészíttetésére, majd annak elkészülte után az előterjesztés 
képviselő-testület elé történő benyújtására.    
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. szeptember 30. 
 
 
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. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülését 
18 óra 50 perckor berekeszti. 
 

 
Kmf. 

 
 
 

   Győri Máté                             Dr. Feik Csaba   
     polgármester                           jegyző 
 
 
              Lippai Csaba                                   Sandi József   
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
 
 


