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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2017. június 15-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 

 
Nyílt ülésen:  

 
1. Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 

szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési munkálatok biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
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 
 
202/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2017. június 15-i soron kívüli nyílt 

ülése napirendjeiről 
 
203/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 
204/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás 

nyújtására előirányzat biztosításáról  
 
205/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
206/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat 

építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez 
kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

 
207/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
208/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
209/2017. (VI.15.) Kt. sz. hat. a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító 

számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok 
biztosításáról 

 
R e n d e l e t 

 
12/2017. (VI.16.) ök. rend. az államháztartáson kívüli források átadására és 

átvételére vonatkozó szabályokról szóló 17/2015. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2017. június 15-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester     

  Gólics Ildikó képviselő   
  Karsai Gergely képviselő 
  Lippai Csaba képviselő 
  Sandi József képviselő 

                       Dr. Feik Csaba jegyző 
                       Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelentek képviselőket, jegyző urat, 
meghívott vendégeket, s minden jelenlévőt, majd a Képviselő-testület 2017. június 15-i soron 
kívüli nyílt ülését 19.25 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 6 képviselő jelenlétével 
határozatképes. Elmondja még, a rendkívüli ülésnek 7 napirendi pontja van. Kérdezi, van-e 
valakinek azokkal kapcsolatban kérdése, esetleg napirendi ponton kívüli hozzászólása? 
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Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a napirendek elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. június 15-i soron 
kívüli nyílt ülése napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2017. június 15-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
 

1. Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési munkálatok biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

Napirendi pontok előtt: 
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Győri Máté polgármester elmondja, az önkormányzat a Csónakházban mosdó létesítésére 
nyert egy pályázatot, s egyelőre csak elvi hozzájárulást kíván kérni a Képviselő-testület 
tagjaitól ahhoz, hogy ott a mosdóhelyiséget konténerrel oldják meg. Ezt a megoldást nagyon 
kultúráltnak s megfelelőnek tartja. Egy konténeres céggel már fel is vette a kapcsolatot, akik 
azt a konstrukciót ajánlották fel, hogy 12, illetve 24 hónapig az önkormányzat bérelné a 
helyiséget – konténert –, majd a bérlet végén kedvezményes áron azt meg tudnák vásárolni. 
Ezután rátér az első napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére 
vonatkozó szabályokról szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-171/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források átadására 

és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 
17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A kérelmeket – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – évente két alkalommal 
lehet benyújtani: 

a) január 1-től január 31-ig, valamint 
b) július 1-től július 31-ig 

   terjedő időszakban. 
 
(2) A kérelmekről a Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő benyújtási 
határidőt követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított 60 napon belül dönt. 
(3) Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatás iránti kérelmet a költségvetési évben 
bármikor be lehet nyújtani, annak elbírálásáról a Képviselő-testület a legközelebbi ülésén 
dönt. 
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(4) Támogatás csak az önkormányzat szabad pénzügyi forrásai terhére és csak akkor 
nyújtható, ha az nem veszélyezteti az önkormányzat által kötelezően biztosítandó feladatok 
ellátását.” 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2017. június 16. napján kihirdetésre került. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források 
átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati 
rendelete a módosításokkal egységes szerkezetben a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtására 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-170/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek az 5. melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság a napirendet megtárgyalta, s azt a javaslatot tette, hogy a 
visszatérítendő támogatás nyújtása 2,91 % kamattal történjen, s a Móricz Zsigmond utcai 
öltözőépületet fogadják el biztosítékként. Kérdezi, miért kell kamatot meghatározni, ha 
támogatásról van szó? 
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr válaszol: elmondja, jelen esetben egy különleges 
státuszú támogatásról van szó, mely sokkal inkább hasonlít a kölcsönhöz. Az ügyvédek 
véleménye az volt, hogy az önkormányzat nem nyújthat hitelt, ezzel kapcsolatban kis vitába 
bonyolódott velük, hiszen a választóvonal ez esetben a rendszeresség. Jelen esetben nem 
rendszeresen, hanem eseti jelleggel nyújt támogatást az önkormányzat. Közpénz kezeléséről 
van szó, ezért kétféle szempontból kell vizsgálni a dolgot. Mivel ez egy visszafizetési 
kötelezettséggel bíró támogatás, melyhez mindig fedezetet kell kérni. Kamat felszámítására 
azért van szükség, mert az üzlet független felek közt jön létre, s mindkét szervezet a társasági 
adóról szóló törvény hatálya alá tartozik. Az önkormányzat megtehetné azt, hogy 0 %-kal ad 
visszatérítendő támogatást, azonban azzal felmerülne a kérdés, hogy miért teszi ezt? Miért 
tesz olyat, ami az általános piaci magatartástól eltér?  
 
Győri Máté polgármester elmondja, ezt érti, a kamat meghatározása „megvéd a 
támadásoktól”. Csekély összegről van szó, ez inkább elvi kérdés. Majd elmondja még, más 
elbírálás alá esik, mintha egy profitorientált cégről volna szó, hiszen itt egy olyan egyesületről 
(civil szervezetről) van szó, akiket évről-évre támogatnak. 
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Karsai Gergely képviselő elmondja, nem a kamat mértékével van problémája, inkább azzal, 
hogy egyik esetben kölcsönről, másik esetben pedig támogatásról beszélnek. A kettőnek a 
jogi meghatározása teljes mértékben eltér egymástól, nem lehet a kettőt egy lapon említeni. A 
fedezettel sincs problémája, azzal nem ért egyet, hogy ha támogatásról beszélnek, miért kell 
kamatot, fedezetet meghatározni?  
 
Papp György alpolgármester elmondja, egy állami pályázatból készülő épületről van szó, 
mellyel kapcsolatban az állam 70-30 %-os fizetési intervallumot határozott meg. Az 
önkormányzat ebben az építkezésben 20 millió Ft-tal benne van. A szóban forgó kölcsönre 
azért van szükség, hogy az építkezés ne álljon meg, tovább tudjon menni. Állami 
beruházásról, állami támogatásról van szó. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, rendben van, hogy az önkormányzat segíteni, adni akar, 
azonban a támogatáshoz nem szoktak hozzátenni egyebet. 
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr elmondja, államháztartási alrendszer nem nyújthat 
kölcsönt. A gyakorlatban kölcsön helyett támogatás szerepel, melyet vissza kell fizetni, 
fedezetet kell rá biztosítani, kamatot kell rá felszámítani.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, azért nem érti, mert – ha kamatról van szó – olyan, 
mintha az önkormányzat valamiféle haszonra tenne szert. 
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr felhívja a figyelmet arra, hogy azzal, hogy az 
önkormányzat kölcsönt nyújt, annak megvan a maga kockázata. Ez a kifejezés azonban – 
kölcsön – nem szerepel az államháztartási törvényben.   
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy 
először az első határozati javaslatról döntsenek szavazással. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozatát 
visszavonja azzal, hogy az Ercsi Kinizsi SE részére biztosított önkormányzati támogatás II. 
részletének a támogatási szerződésben szereplő határidőnél előbb történő átutalását 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő 
támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtására előirányzat 
biztosításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi SE részére 4.900.000,- Ft 
összegű, évi 2,91 % kamattal terhelt visszatérítendő támogatást nyújt az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A támogatás visszafizetésének határideje: 
2017. december 15. 
A visszatérítendő támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatási szerződésben az Ercsi 
Kinizsi SE hozzájárul, hogy a visszafizetés biztosítéka a Móricz Zsigmond utcai 
sportpályának az egyesület tulajdonában lévő öntöző rendszere. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a támogatási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: 2017. június 19., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

3. napirendi pont: A TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-173/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására 425.040,- 
Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a „közbeszerzési szolgáltatás” tárgyában árajánlatok bekérésére és a beérkezett 
ajánlatoknak a Képviselő-testület elé terjesztésére.  
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A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
   Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. június 27., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

4. napirendi pont: A TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-174/2017. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 7. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú 
pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás 
megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú 
pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosítására 1.563.273,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a pályázati keret 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a „közbeszerzési szolgáltatás” tárgyában árajánlatok bekérésére és a beérkezett 
ajánlatoknak a Képviselő-testület elé terjesztésére.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. június 27., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

5. napirendi pont: A TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-176/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd kérdezi, van-e azzal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására 793.500,-
Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a „közbeszerzési szolgáltatás” tárgyában árajánlatok bekérésére és a beérkezett 
ajánlatoknak a Képviselő-testület elé terjesztésére.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. június 27., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

6. napirendi pont: A TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-175/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására 489.440,- 
Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a „közbeszerzési szolgáltatás” tárgyában árajánlatok bekérésére és a beérkezett 
ajánlatoknak a Képviselő-testület elé terjesztésére.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
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Határid ő: 2017. június 27., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

7. napirendi pont: A TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-172/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok biztosításáról 6 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata 

a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési munkálatok biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 azonosító 
számú pályázat tervezési munkálatainak megrendelésére 9.400.000,- Ft + ÁFA keretösszeget 
biztosít a pályázati keret terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az árajánlatok bekérésére és a beérkezett árajánlatok Képviselő-testület elé 
terjesztésére. A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
    Dr. Feik Csaba jegyző             
Határid ő: 2017. június 27., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása                        
 
Győri Máté polgármester, miután több napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, a 
Képviselő-testület 2017. június 15-i soron kívüli nyílt ülését 19.45 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

          polgármester            jegyző 
 

 
Lippai Csaba         Sandi József   

      képviselő         képviselő 
         jkv. hitelesítő                     jkv. hitelesítő 
  


