
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. október 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 
 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
   

1) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          

2) A 2015. évi közbeszerzési terv módosításától 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   

3) A 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

4) A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

H a t á r o z a t o k 
 

359/2015. (X.15.) Kt. sz. hat. A Képviselő-testület 2015. október 15-i soron kívüli 
nyílt ülése napirendjeiről 

 
360/2015. (X.15.) Kt. sz. hat. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 

személyének megbízásáról 
 
361/2015. (X.15.) Kt. sz. hat. A 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 
362/2015. (X.15.) Kt. sz. hat. A 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen 

Tiszti Szálló épületének hasznosításáról 
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363/2015. (X.15.) Kt. sz. hat.  A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 
 
 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2015. október 15-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 2015. 
október 15-i soron kívüli nyílt ülését 21 órakor 30 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 képviselővel határozatképes, majd elmondja, hogy a soron kívüli nyílt 
ülésnek 4 napirendi pontja van, melyeket a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
az előbbiekben megtárgyalt. A napirend, illetve az előterjesztések a közös szerverre 
feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Elmondja, hogy a napirendi pontok előtt szeretne 
röviden beszélni az Eötvös József Általános Iskola felújításáról, illetve az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. élén történő vezetőváltásról. Felkéri Novozánszky Katalin mb. pénzügyi 
irodavezetőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen egy rövid beszámolót az 50 
millió forint összegű folyószámlahitel felhasználásáról. Megkérdezi, hogy a napirendi 
pontokkal kapcsolatban, illetve azon kívül van-e valakinek további kérdése, észrevétele?  
Miután nem érkezik további hozzászólás, kéri, hogy először a napirendi pont elfogadásáról 
szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 15-i soron kívüli nyílt ülése 
napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
359/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. október 15-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 
 
Nyílt ülésen: 
 

1) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          

2) A 2015. évi közbeszerzési terv módosításától 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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3) A 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

4) A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az elmúlt napok esőzései miatt újabb beázások 
történtek az Eötvös József Általános Iskola épületében, de szerencsére eddig még maradandó 
kár nem keletkezet. A további beázások elkerülése érdekében a kivitelezők egymással 
egyeztetve, a munkálatok átcsoportosításával igyekeznek ellátni a feladataikat.  
A Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának munkaviszonya 2015. október 15-vel 
megszűnik. Az ülés kezdete előtt minden képviselő részére kiosztásra került a Borsi László 
által írt elköszönő levél, melyben a búcsúzás mellett egyéb dolgokat is megemlít. A leírtak 
szerint megtörtént az átadás-átvétel Borsi László és Scheszták Sándor munkatárs között, 
melyről jegyzőkönyvet készítettek. A volt ügyvezető igazgató által, a levélben említett 
kérdésekben kérte a vizsgálat megindítását, amire még az idő rövidsége miatt nem kapott 
választ. Az említett tájékoztató valóban megékezett 2015. október 8-án, tehát alig egy hete. A 
levél alapján a kivizsgálást elindította, és megkérte a levélben megnevezett kollégát a teljes 
körű tájékoztatásra. A válasz alapján meg fogja tenni a megfelelő lépéseket.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője személyének 
megbízásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-317/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a mai napon megszűnik az 
ügyvezető igazgató munkaviszonya, és intézkedni kell a mielőbbi pótlásáról. A Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Kft. ügyvezető igazgatójának Orbán Balázst 
javasolta. A Bizottság javasolta továbbá, hogy a munkaszerződés határozott időre, 2015. 
október 16-tól 2016. december 31-ig legyen megkötve, és az ügyvezető alapbére 320.000,-
Ft/hó összegben kerüljön megállapításra. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője személyének megbízásával kapcsolatban? Miután 
nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízásáról 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
360/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
alapítói jogának gyakorlója a Kft. ügyvezetőjének határozott időtartamra, 2015. október 16-tól 
2016. december 31-ig Orbán Balázst bízza meg. 
Az ügyvezető a megbízatását munkaszerződés keretében látja el.  
Az ügyvezető munkabére bruttó 320.000,-Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére és a munkaszerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 10.1 pontját az 
új ügyvezető megbízása okán módosítja.  
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőit, Dr. Koppány Tibort és Dr. 
Ákos Eleket, az ügyvezető igazgató személyének jogi átvilágítására, továbbá hogy a Kft. 
Alapító Okiratának módosítását a Cégbírósághoz nyújtsák be. 
 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
                Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 360/2015. (X.16.) Kt. sz. határozathoz” 

 
 

MUNKASZERZ ŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről az ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság. (székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 27.,  cg. 07-09-025634, adószáma: 25108741 – 2 - 
07), mint Munkáltató képviseletében eljáró tulajdonos, 
Ercsi Város Önkormányzata (képviseli: Győri Máté polgármester, székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 
…), mint az ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
2451 Ercsi, Fő u. 27.) ügyvezetője tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
továbbiakban: Munkáltató, másrészről  
Orbán Balázs (született: Marosvásárhely, 1953.01.06. a.n: Prágai Anna, állandó lakcíme: 
2452 Ercsi, Cukorgyári ltp. 47/8., adóazonosító száma: 831 416 2396, TAJ száma: 
093 979 360,  mint vezető állású munkavállaló, a továbbiakban: Munkavállaló között az 
alábbiak szerint: 
 
1.) A felek rögzítik, hogy Ercsi Város Önkormányzata 2014. december 17-én az ERCSI 
DUNAKAVICS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot alapította egyszemélyű 
tulajdonosaként.  Munkáltató és Munkavállaló jelen okiratban szabályozott munkajogviszony 
alapján és szerint határozott, 2015. október 16-tól 2016. december 31-ig tartó időtartamra 
munkaszerződést hoznak létre. Szerződő felek rögzítik, hogy a munkajogviszonyon alapuló 
feladatellátás körében, jelen szerződésben 90 napos határozott időtartamú próbaidőt kötnek ki, 
mely kikötés alapján bármelyik fél, önálló indokolás nélkül, egyoldalú jognyilatkozattal, az 
Mt. és jelen okirat kifejezett felhatalmazása alapján a munkaviszonyt megszüntetheti. 
 
2.) A munkavállaló – s egyben mint ügyvezető –  kinevezése (munkaviszony létesítése), 
visszahívása (munkaviszony megszüntetése), munkaszerződésének módosítása,  valamint 
alapbérének, jutalmának és költségtérítésének meghatározása tekintetében a 
munkaviszonyhoz kapcsolódó jogköröket Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
gyakorolja. A munkavállaló tekintetében a kinevezése (munkaviszony létesítése), 
visszahívása (munkaviszony megszüntetése), munkaszerződésének módosítása, valamint 
alapbérének, jutalmának, költségtérítésének meghatározása kivételével a munkáltatói 
jogköröket Ercsi Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.  
 
3.) A munkavállaló alapbére bruttó 320.000,- Ft, azaz bruttó Háromszázhúszezer forint. 
A munkavállaló alapbérét Ercsi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 217/2015. 
(VI.30.) Kt. számú határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat szabályozza. 
Munkavállaló kijelenti, hogy a Szabályzatot ismeri, egyben tudomásul veszi, hogy a 
Szabályzat jelen munkaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
4.) A munkavállaló kötelezettsége a törvényi és más jogszabályi előírásokban, a Kft. 
létesítő okiratában, valamint a Kft. szervezeti és működési rendjében, belső szabályzatokban 
foglaltak, valamint az alapításkor vagy azt követően meghatározott üzleti tervben foglaltak 
végrehajtása.  
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5.) A munkavállaló felelős az irányítása alatt álló gazdasági társaság kiegyensúlyozott, 
takarékos és ésszerű gazdálkodásának biztosításáért. A vezető tisztviselő kötelezettség 
vállalásai során a prudens működés biztosítására, illetve az idegen vagyon kezelésére 
vonatkozó követelmények maradéktalan betartására köteles.    
 
6.) A munkavállaló jogosult a társaság teljes körű képviseletére, a cégjegyzési joga 
önálló, azonban a társasági szerződés 9.3 pontjának adott alpontjai, így különösen 9.3 
pontjának j. alpontja, 9.3 pontjának t. alpontja, 9.3 pontjának u. alpontja, 9.3 pontjának v. 
alpontja, 9.3 pontjának w. alpontja, 9.3 pontjának x. alpontja, 9.3 pontjának y. alpontja, 9.3 
pontjának z. alpontja, 9.3 pontjának aa. alpontja, 9.3 pontjának bb. alpontja az önálló 
ügyvezetői jogkör kötelezettségvállalásai korlátozásait képezik. Munkavállaló rögzíti, hogy a 
társasági szerződés jelen pontban részletezett rendelkezéseit megismerte, tudomásul vette és 
magára nézve kötelező erejűnek tekinti és fogadja el.            
 
7.) A munkavállaló ügyvezetőként jogosult a társaság munkavállalói tekintetében a 
munkáltatói jogok gyakorlására. 
 
8.) A munkavállaló köteles az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos által 
elfogadott tulajdonosi határozatokat betartani  és végrehajtani. A munkavállaló részére a Ptk. 
3:188 § szerint fel nem sorolt, de jelen szerződés 9.3 pontban rögzített hatásköröket nem 
érintve írásbeli utasításokat adhat a polgármester. A munkavállaló a határozatokat, valamint 
az utasításokat az Mt-ben meghatározott keretek között köteles végrehajtani, de ebben az 
esetben mentesül a vezető tisztségviselőre irányadó felelősség alól.  
 
9.) A munkavállaló a munkaviszonyának időszaka alatt további munkaviszonyt, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet Ercsi Város Önkormányzat 
polgármesterének előzetes írásbeli engedélye nélkül. A tudományos, oktatói, illetve szerzői 
jogi védelem alá eső tevékenységre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez is 
be kell szerezni előzetesen a polgármester írásbeli hozzájárulását. Munkavállaló 
kötelezettséget vállal arra, hogy Ercsi Város Önkormányzata előtt fennálló önkormányzati 
nem képviselői bizottsági tagságát jelen okirat aláírásával egyidejűleg egyoldalú 
jognyilatkozat közlése útján véglegesen és visszavonhatatlanul megszünteti. 
 
Munkavállaló bejelenti, hogy  harmadik jogi személy irányában fennálló  munkajogviszonyát 
megszüntette, azaz  jelen okirat aláírásának naptári napján munkajogviszonyon alapuló kereső 
foglalkozása nincsen, valamint átadja az ezen előadását hitelt érdemlően igazoló okiratokat. 
 
 
10.) A munkavállaló nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő 
részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével –  a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz 
hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban 
álló más gazdálkodó szervezetben.  
 
11.) A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi 
körébe tartozó ügyleteket, továbbá köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja lett a 
munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval 
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként 
munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen 
tevékenységet folytató munkáltatónál. 
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12.) A munkavállaló a munkaidő beosztását maga határozza meg, a rendkívüli 
munkavégzésért ellenérték nem illeti meg.  
 
13.) A munkavállalót a Mt. 117. § (1) bekezdés j) pontban meghatározott mértékű szabadság 
illeti meg. A szabadság kiadásának időpontját előzetes egyeztetés alapján a polgármester 
határozza meg. A munkáltató a munkavállaló által már megkezdett szabadságát kivételesen 
fontos érdekből megszakíthatja.  
A szerződő felek rögzítik, hogy a munkavállalót önálló költségtérítés nem illeti meg. 
 
14.) A felek között a munkajogviszony megszűnhet: 
a) közös megegyezés alapján; 
b) felmondás;  
c) azonnali hatályú felmondás alapján; 
d) a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén. 
 
15.)  A felek a jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A szerződés 
módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha a szerződés módosítása az 1.) pontban rögzített 
határozott idő meghosszabbítását, a munkavállaló bérét (kivéve a 3. pontot), vagy a 
munkakörét érinti, ahhoz szükséges Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyó határozata, a jóváhagyás nélkül a módosítás érvénytelen.    
 
16.)  Ha a munkavállalót Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társaság 
ügyvezetői tisztségéből visszahívja, akkor a határozatát olyan indoklással kell ellátni, amely 
valós és okszerű, valamint megfelel a jogviszony azonnali hatályú felmondással történő 
megszüntetésére vonatkozó követelményeknek. Az azonnali hatályú felmondást a 
polgármester kezdeményezi, a képviselő-testület tárgyalja és dönt róla, valamint a 
polgármester közli a munkavállalóval. Az azonnali hatályú felmondás megtárgyalásakor a 
munkavállaló számára lehetőséget kell adni, hogy az ellene felhozott kifogásokkal szemben 
érdemben védekezhessen.  
 
17.) Ha a munkáltató a vezetői munkaviszonyát csőd- vagy felszámolási eljárás során 
szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb hat havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles 
megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy 
felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. Az ezt meghaladó összeget a 
csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás befejezésekor 
kell megfizetni.  
 
18.) A társaság ügyvezetői munkaköre vezető állású munkavállalói munkakörnek 
minősül.  
 
19.)        A munkavállaló munkarendje az alábbiak szerint kerül meghatározásra: minden 
munkanap reggel 7,30-tól 15,30-ig terjed. 
 
20.)        A vezető munkavállaló felelősségére az Mt. és a Ptk szabályait együttesen 
értelmezve szükséges alkalmazni! 
 
21.) A felek között kötött jelen szerződés, annak módosításai, valamint a teljesítmény 
követelmények, azok teljesítése, a munkavállaló alapbére, valamint teljesítmény bére, mint 
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közérdekből nyilvános adat a munkavállaló természetes személyes adatai kivételével 
nyilvános adatok.  
 
22.) A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják.   
 
Ercsi, 2015. október 16. 
 
Ercsi Város Önkormányzat 
Munkáltató 
Képv: Győri Máté 
Polgármester                         ………..…………… 
 
 
ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT Kft. 
ügyvezetője 
Orbán Balázs 
Munkavállaló                               ................................... 
 
 
 

2. napirendi pont: a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-318/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Képviselő-testület az 
51/2015.(II.10.) Kt. számú határozatával döntött Ercsi Város Önkormányzatának 2015. évi 
közbeszerzési tervének elfogadásáról, majd a terv módosítását a testület 268/2015.(VII.11.) 
Kt. számú határozatával elfogadta, szeptember hónapban az iskola energetikai korszerűsítése 
közbeszerzési eljárás neve került pontosításra.  A közbeszerzési terv módosítása azért vált 
szükségessé, mert az önkormányzat olyan döntéseket hozott, melynek értelmében az adott 
döntések végrehajtásához szintén közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. Ilyen többek 
között a „Tiszti Klub” felújítása, szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése, Ercsi 
Hétszínvirág Óvoda parkoló kialakítása és kerítés átépítése, valamint a temető fenntartása és 
üzemeltetése. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a 2015. évi Közbeszerzési terv 
módosításával kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
361/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata 

a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervet e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 361/2015. (X.16.) Kt. sz. határozathoz” 
 

TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK 2015.  

  Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv.  33. § (1) bekezdése alapján 2015. évre az alábbi közbeszerzési 
tervet fogadja el.  

2015. évben tervezett közbeszerzések: 

   A közbeszerzés 
tárgyának 

tervezett kezdete 

A szerződéshez rendelt 
elnevezés 

Közbeszerzés 
értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés tárgyai 

I.  2015.április Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
férőhely bővítése 

86.819.362,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 
II.  2015. április Utak- járdák felújítása 59.826.728,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 
III.  2015. július Eötvös József Általános 

Iskola tetőfelújítás, 
homlokzat szigetelés és 
fűtéskorszerűsítés és a 
Baczakó Péter 
Sportcsarnok öltözőinek és 
folyosójának felújítása 

55.797.233,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 

IV.  2015. augusztus KEOP-5.7.0/15-2015-0147 
kódszám alatt megvalósuló 
„Ercsi Eötvös József 
Általános Iskola 
épületegyüttesének 
energetikai korszerűsítése” 

100.500.000,-Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész  

122/A. § pont szerint 

V. 2015. november  „Tiszti Klub felújítása - Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 
VI. 2015. november  Szelektív hulladékgyűjtő 

edények beszerzése 
- Árubeszerzés  

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 
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VII. 2015. november  Temető fenntartása és 
üzemeltetése 

- Szolgáltatás  

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 
VIII.  2015. november  Ercsi Hétszínvirág Óvoda 

parkoló kialakítása és kerítés 
átépítése 

- Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 
(7) bekezdés a) pontja 

szerint 
 
 
 
 

3. napirendi pont: a 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti 
Szálló épületének hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
               

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-319/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 5. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 
333/2015.(IX.29.) Kt. sz. határozatában elvi támogatását adta a terület bérbeadásához, illetve 
értékesítéséhez. Pusztai Attila közbeszerzési tanácsadó javaslatára az önkormányzat nyílt 
versenyeztetéssel kívánja hasznosítani az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
2393/2 számú ingatlant és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületét. Kéri a határozati 
javaslat támogatását. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a 2393/2 számú ingatlan és a 
hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének hasznosításával kapcsolatban? Miután 
nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, 
volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének hasznosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
362/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata 

a 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 
hasznosításáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 2393/2 hrsz. számú ingatlan és a 
hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületét nyílt versenyeztetés útján kívánja 
hasznosítani.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Pusztai Attila ügyvédet, hogy a versenyeztetési felhívást 
készítse elő. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a versenyeztetési 
felhívást a 2015. október 27-i testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Pusztai Attila ügyvéd 
Határid ő: azonnal 
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4. napirendi pont: a Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-320/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 6. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, hogy az előterjesztést a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a képviselő-testületi ülés előtt részletesen 
megtárgyalta. Elmondja, hogy a Pannon-Orange Zrt. K+F pályázati indulásához szeretne 
bérbe venni egy ipari telket 5 éves bérleti jogviszony keretében, vételi opciós joggal. A Zrt. a 
pályázat keretében hulladékfeldolgozó gép prototípusának és gépkönyvének az elkészítésére 
illetve ipari méretű gyártására vállalkozna. A projekt befejezése után 5 gépes üzemet 
kívánnak üzemeltetni, amely 40-50 fő, 70-80 %-ban szakképzetlen munkavállalók részére 
biztosítana munkalehetősége. A cég munkatársai megtekintették az Ipari Parkban levő 
területeket, és úgy döntöttek, hogy vagy a 2863 (9.900 m2) és 2866 (5.100 m2) hrsz-ú 
területeket, vagy a 2868 (9.595 m2) és 2869 (7.316 m2) hrsz-ú területeket szeretnék bérbe 
venni. A cég kérte a szoros pályázati határidők miatt kérésük soron kívüli elbírálását, és 
kedvező bérleti díj megállapítását. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a Pannon-Orange 
Zrt. ingatlan hasznosítási kérelmével kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az 
előterjesztésen szereplő határozati javaslatokról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási 

kérelméről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

363/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata 
a Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2863 vagy a 2866 vagy a 2868 
vagy a 2869 hrsz-ú terület Pannon-Orange Zrt. részére történő bérbeadását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a tárgyalások lefolytatására, 
továbbá felkéri az önkormányzat jogi képviselőit, Dr. Koppány Tibor és Dr. Ákos Elek 
ügyvédeket az ingatlan bérbeadással kapcsolatos jogi lépések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a tárgyalások lefolytatása után a 
bérleti szerződést terjessze a Képviselő-testület elé az október 27-i képviselő-testületi ülésen. 
 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
                Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: azonnal. 
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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 2015. október 15-i soron kívüli nyílt ülését 
21 óra 45 perckor berekeszti. 
 
 
 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
           Győri Máté         Dr. Feik Csaba  
          polgármester                          jegyző 
 
 
 
        
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc                                           Sandi József  
           képviselő                     képviselő 

        jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 
 

 


