
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban 

kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati 

támogatás belső átcsoportosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

340/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata 

az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata 

részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás belső átcsoportosításáról  

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban 

Ercsi város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében megítélt 300 millió Ft 

önkormányzati támogatás – mellékelt Adatlap tartalma szerinti – átcsoportosításával egyetért. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 

Adatlapnak a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére történő 

eljuttatására és a támogatási megállapodás módosítására.   

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

    Dr. Feik Csaba jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 340/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozathoz” 

 

ADATLAP 
 

Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozatban támogatott  

feladatellátás megvalósításához 
 

 

1. A TÁMOGATOTT ÖNKORMÁNYZAT ADATAI 

 

1.1 Önkormányzat neve Ercsi Város Önkormányzat 

1.2 Önkormányzat címe 

 

2451 Ercsi, Fő u. 20. 

1.3 Önkormányzat adószáma 15727141-2-07 

1.4 Kapcsolattartó neve Győri Máté polgármester 

1.5 Kapcsolattartó elérhetősége 25/515-602 

 

2. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

2.1 A támogatásból megvalósítandó feladat 

megnevezése 

 

I.  

Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 

bővítése 

II.  

Eötvös József Művelődési Ház és 

Könyvtár belső udvar rendezése – 

Örökmozgó Park 

III.  

Eötvös József Általános Iskola 

tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és 

fűtéskorszerűsítés és a Baczakó Péter 

Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának 

felújítása 

IV.  

Városgazdálkodási eszközök beszerzése 

V.  

Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, 

civil központtá alakítása  

VI.  

Utak- járdák felújítása 

VII.  

Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári 

lakótelepen és Sinatelepen 

VIII.  

A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 

2.2 Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó 

kiadások tételes felsorolása 

I. 101.496.490,- Ft 

II.   16.753.396,- Ft 

III.   56.862.543,- Ft 

IV.     7.551.191,- Ft 

V.   31.913.022,- Ft 

VI.   75.979.945,- Ft 



VII.   6.743.393,- Ft 

VIII.   2.700.020,- Ft 

 

Összesen: 300.000.000,- Ft 

 2.3 Kiadáshoz kapcsolódó dokumentumok 

körének felsorolása   

I. Riesz Épterv Kft. árajánlata, 

közbeszerzés dokumentumai, 

kivitelezői szerződés, pénzügyileg 

rendezett számlák, bankszámla 

kivonatok, műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, használatbavételi 

engedély  

II. Petrányi & Petrányi Bt tervezői 

költségbecslés, szerződés, 

pénzügyileg rendezett számlák, 

bankszámla kivonatok, átadás- 

átvételi jegyzőkönyv 

III. Gáma 2007 Bt. árajánlata, 

közbeszerzés dokumentumai, 

kivitelezői szerződés, pénzügyileg 

rendezett számlák, bankszámla 

kivonatok, műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv 

IV. Épfakergép Immo árajánlat és 

www.hasznaltauto.hu ajánlat, 

adasvételi szerződések, pénzügyileg 

rendezett számlák, bankszámla 

kivonatok 

V. Juhász István ingatlan szakértő 

költségbecslés, közbeszerzés 

dokumentumai, tervezői és  

kivitelezői szerződések, az 

előkészítéshez kapcsolódó  költségek 

dokumentumai,  pénzügyileg 

rendezett számlák, bankszámla 

kivonatok, átadás-átvételi 

jegyzőkönyv 

VI. Nagy Gábor Városgazdálkodási 

előadó költségbecslése, közbeszerzés 

dokumentumai,  vállalkozói 

szerződés, pénzügyileg rendezett 

számlák, bankszámla kivonatok 

VII. Nagy Gábor Városgazdálkodási 

előadó költségbecslése, vállalkozói 

szerződés, pénzügyileg rendezett 

számlák, bankszámla kivonatok 

VIII. TRE-MEN Kft. árajánlat, vállalkozói 

szerződés, pénzügyileg rendezett 

számlák, bankszámla kivonatok 

http://www.hasznaltauto.hu/


A megvalósítandó feladat részletes leírása: 

Ercsi Város Önkormányzat részére jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű támogatási összeg 

jó gazdaként történő felhasználási tervét az Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt 

önkormányzati feladatok mentén dolgoztuk ki. 

 

I. Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhelybővítése 

Az idén ősszel a 3 éves kisgyermekek óvodakötelezetté válnak, ami városunkban is 

jelentős létszámnövekedést fog okozni. Erre készülve pályáztunk és nyertünk az ÓFB-14-

015 azonosító számú „Óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások támogatása 

elnevezésű pályázaton  24.0 MFt-ot, ami azonban csak egy részét fedezi a 3 csoportos, 

tornaszobás bővítés költségeinek. A kivitelezéshez szükséges kiegészítést 101.496.490,- 

Ft-oz az elnyert támogatásból kívánjuk megvalósítani. 

 

II.  Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése – 

Örökmozgó Park 

Városunkban egyetlen játszótér található, az is a Duna partján, némely városrésztől igen 

távol. A lakosok jogos igénye az, hogy kulturált közösségi tereket és testmozgási 

lehetőséget biztosítson számukra a város. Ennek megfelelően megterveztettünk egy olyan 

játszóteret, ami a legkisebb „totyogós” korosztály, valamint kisgyermeke számára 

alkalmas játékokon túl, felnőtt kültéri sportszereket is tartalmaz, sőt egy sakkasztallal is 

szolgál akár az idősebb korosztálynak is! A játszó tér egyik lehetséges neve Örökmozgó 

Park lenne. A mellékelt tervezői költségbecslés alapján a Park kivitelezése 16.753.396,- 

Ft- ba kerül, melynek költségét az elnyert támogatásból kívánjuk fedezni. 

 

III.   Ercsi Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés, és a 

Baczakó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása 

Településünk általános iskolájában a tanulólétszám egyre növekszik köszönhetően az ún. 

Ercsi Modell 2011-es bevezetésének, ami megállította, majd megfordította a gyermekek 

„elvándorlásának” sajnálatos tendenciáját. Vonzó iskolát szeretnénk működtetni a 

városban élő gyermekek számára, aminek része az iskola épületeinek állapota is. Az 

iskola régi szárnyának teteje elöregedett, több helyen beázik, felújítása elengedhetetlen 

feladat.  Az épület homlokzata elhanyagolt, néhol le is omlott teljes felújításra szorul, 

melyet – a kor igényeihez igazodva, és az energiahatékonyságot szem előtt tartva – 

hőszigetelő vakolattal kívánunk ellátni, miközben elvégezzük majd a nyílászárók cseréjét 

is. Az épület fűtésrendszere rendkívül elavult, kazánjai cserére szorulnak. A Sportcsarnok 

teteje hosszú éveken át beázott és többek között az öltözőkben és a folyosókon is károkat 

okozott. A beázások okait a 2014. év végén elvégzett tetőjavítás elhárította, a belső károk 

elhárítását, sz öltözők és folyosók felújítására hamarosan sort kell kerítenünk. A 

mellékelt árajánlat szerint mindezek költsége 56.862.543,- Ft, melyet az elnyert 

támogatásból kívánunk fedezni. 

 

IV. Városgazdálkodási eszközbeszerzés 

Településünk jelentős parkosított területtel bír, amihez még hozzáadódnak a város 

perifériáján elhelyezkedő önkormányzati területek melyek karbantartásának elvégzéséhez 

2 db fűnyíró kistraktort szeretnénk vásárolni. Az általános városgazdálkodási feladatok 

ellátásában nagy hasznát vennénk egy platós kisteherautónak. Az említett eszközöket a 

mellékelt árajánlatok alapján 7.551.191,- Ft-ért, az elnyert támogatásból kívánjuk 



megvásárolni.  

 

V. A volt Ercsi MH Helyőrségi Klub Felújítása, Civil Központtá való alakítása 

A volt Helyőrségi Klub épülete Ercsi Város Önkormányzat tulajdona, mely már 

évtizedek óta kihasználatlanul áll a város szívében. Úgy gondoljuk, hogy eljött az ideje 

annak, hogy felújítva a helyi civil szervezetek központjává váljon. Idén a tervezett 

felújítás első ütemét kívánjuk megvalósítani, 31.913.022,- Ft értékben, melyet az elnyert 

támogatásból kívánunk fedezni. 

 

VI. Utak, járdák felújítása 

A város úthálózatán 2006 óta érdemi fejlesztés nem történt így az elnyert támogatásból 

egy tekintélyes részt ennek orvoslására kívánunk költeni. Mintegy 2,995 km út  építését 

és felújítását fogjuk megvalósítani 75.979.945,- Ft értékben. 

Útépítéssel érintett utcák: Budai Nagy Antal utca 1568 hrsz., Ady Endre utca 1610 

hrsz., Hunyadi János utca 2310 hrsz., Zrínyi Miklós utca 2330., Lavotta János utca 2229.,  

Jászai Mari utca 115/2. hrsz., Kölcsey Ferenc utca 3062 hrsz., Kikötő étterem előtti 

terület 166/3. hrsz., 164. hrsz., Radnóti Miklós utca 1475. hrsz., Ercsi Egészségügyi 

Központ parkoló burkolatának építése és csapadékvíz elvezetése 1079. hrsz. 

Kátyúzással érintett utcák: Mártírok útja 799/1. hrsz., Kodály Zoltán utca 761. hrsz.,  

Csokonai utca 619. hrsz., Kárpáthy Jenő utca 462/1. hrsz., Esze Tamás utca 1079. hrsz., 

Cukorgyári lakótelep 1759/31. hrsz., Kinizsi utca 1471. hrsz., Jászai Mari utca eleje 

torkolat elkészítése 115/2. hrsz., Móricz Zsigmond utca /mart aszfalt/ 1507. hrsz., Liszt 

Ferenc utca felső szakasza 1659. hrsz., Mázsaház utca 945. hrsz.    

     

VII. Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári Lakótelepen és Sinatelepen 

A Cukogyári Lakótelep lakóinak már régi jogos panasza válik majd orvosolhatóvá, ha a 

támogatási összegből a terület teljes közvilágítását korszerűsíthetjük, valamint az 

„örökmozgó Park” területének megvilágítását is célszerűnek ítéltük, az állagmegóvás 

miatt.  Városunk egyik távolabb eső része Sinatelep, amely két részből áll. A két 

településrészt összekötő, sokszor gyalogosok és kerékpárosok által használt út 

megvilágítása igen gyér, a lámpatestek cserére szorulnak. Mindkét fejlesztés a lakók 

kényelmét, nyugalmát és biztonságát szolgálja, emellett jelentős villamos energia 

megtakarítást is fog eredményezni. A korszerűsítés várható költsége 6.743.393,- Ft 

melyet az elnyert támogatásból kívánunk fedezni. 

 

VIII. A Tűzoltótorony felújítása  

Településünk egyik emblematikus épülete a Tűzoltótorony, mely a város közepén áll. Az 

épület állaga romlik, felújításra, szépítésre szorul. A felújítás után tervezzük, hogy a 

városi és nemzeti ünnepek alkalmával lehetőséget adunk a város lakóinak és 

vendégeinknek arra, hogy felkapaszkodva a csigalépcsőkön kilátóként használhassák a 

tornyot. A felújítás költsége 2.700.020,- Ft melyet az elnyert támogatásból kívánunk 

fedezni. 

 

Kelt: Ercsi, 2015. szeptember 29. 

P.H. 

 

Győri Máté 

                                                                                           polgármester 


