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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. augusztus 3-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 

 
Napirend:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) épületének 
használatba adásáról a Sziltop Nonprofit Kft. részére 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
H a t á r o z a t o k 

 
265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott 

soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről 
 
266/2015. (VIII.3.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, 

Kossuth u. 17.) épületének használatba adásáról a Sziltop 
Nonprofit Kft. részére 

 
Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi ülésén 
2015. augusztus 3-án. 
 
Jelen vannak: Papp György alpolgármester 
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Lippai Csaba képviselő 
                         Propszt Zsolt képviselő 
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
               
Papp György alpolgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, s a 2015. 
augusztus 3-i soron kívüli nyílt ülését 16.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 6 
képviselő jelenlétével határozatképes. Elmondja, egy napirendi pontról szükséges döntést 
hozni. Ezután kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata a napirendi ponttal 
kapcsolatban, illetve azon kívül? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a napirend 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án 
megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének 
napirendjéről 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) épületének 
használatba adásáról a Sziltop Nonprofit Kft. részére 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

Felelős: Papp György alpolgármester  
Határid ő: azonnal 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) 
épületének használatba adásáról a Sziltop Nonprofit Kft. részére 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Papp György alpolgármester ismerteti a 100-229/2015. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, a témát az ülést 
megelőző Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsági ülésen márt megtárgyalták, s 
elfogadásra javasolták. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 

Ercsi, Kossuth u. 17.) épületének a Sziltop Nonprofit Kft. részére történő használatba 
adásáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) épületének 

használatba adásáról a Sziltop Nonprofit Kft. részére 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától 10 év határozott 
időre ingyenesen használatba adja a Sziltop Nonprofit Kft. (2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.) 
részére – a jelenleg is a Kft. által azonos, köznevelési célra használt – Ercsi Kossuth Lajos 
Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) épületét köznevelési közfeladatok ellátása 
céljából.  
A használatba adás jelenlegi és folyamatos feltétele az, hogy a Sziltop Kft. az iskola 
működéséhez minden szükséges engedéllyel (különösen: fenntartói, működtetői jogok, 
működési engedély) rendelkezzen. 
A használatba adás további feltétele az iskola fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
összes költség – kivéve az épület felújítási költségei – Sziltop Nonprofit Kft., mint 
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használatba vevő általi finanszírozása, továbbá az épületben a Mozaik TV tevékenységének a 
jelenlegi feltételekkel történő biztosítása. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a használatba adásról szóló szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 

 
Papp György alpolgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri a testület 
tagjait, hogy számítsanak arra, hogy a következő héten ismét szükséges lesz egy rendkívüli 
ülést összehozni, majd a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-i soron kívüli nyílt ülését 16.20 
órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Papp György      Dr. Feik Csaba   
          alpolgármester                       jegyző 
 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária      Lippai Csaba   
         képviselő                    képviselő 
   jkv. hitelesítő                          jkv. hitelesítő 
  


