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Ikt. Sz.:  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Humán Bizottságának 2015. január 8. 

napján megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye: Ercsi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (2451 Ercsi, Fő u. 20.) 

 

Jelen vannak:  Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök 

  Gólics Ildikó bizottsági tag 

Orth László külső bizottsági tag 

Laczkó Levente külső bizottsági tag 

Győri Máté polgármester 

Papp György alpolgármester 

Dr. Feik Csaba jegyző 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 

Propszt Zsolt képviselő 

Sandi József képviselő 

Schrickné Kovács Szilvia bizottsági referens 

   

(jelenléti ív jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a 

bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot. 

 

 

A Humán Bizottság a 2015. január 8-i nyílt ülésének napirendjéről 4 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A Humán Bizottság   

1/2015. (I.08.) sz. határozata 

A Bizottság 2015. január 8-i nyílt ülésének napirendjéről 

 

 

Napirendi pont: 

 

1) Ercsi Város Önkormányzat részére a 1826/2014. (XII.23.) Korm. határozat alapján 

jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű, Ercsi város feladatainak biztonságos 

finanszírozása érdekében nyújtott támogatás felhasználásáról 

 

2) Néhai Tertinszky Gyula Antal az önkormányzat saját halottjának tekintéséről 
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Felelős: Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

 

          Dr. Hekmanné Balázs Mária       Laczkó Levente 

Elnök          jkv. hitelesítő 

 

 

1.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat részére a 1826/2014. (XII.23.) Korm. 

határozat alapján jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű, Ercsi város feladatainak 

biztonságos finanszírozása érdekében nyújtott támogatás felhasználásáról 

 

Gólics Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy a Kormány Ercsi város feladatainak biztonságos 

finanszírozása érdekében 300 millió Ft önkormányzati támogatást nyújtott. Az előterjesztés 

mellékletét képező adatlap tartalmazza az Önkormányzat által, ezen összegből megvalósítható 

feladatait. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 

kapcsolatban? 

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy az adatlap számait újra kellett gondolni, mert egy 

tétel nettó áron került betervezésre, és ezt még a bizottsági ülés előtt sikerült kijavítani. 

Elmondja, hogy a támogatás felhasználási tervét az Mötv-ben foglalt önkormányzati feladatok 

mentén kerültek kidolgozásra. Véleménye szerint ez egy nagyszerű lehetőség a választási 

programban is szereplő tervek megvalósítására.  

 

Orth László bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint a megvalósuló tervek nyertesei 

egyértelműen a gyerekek lesznek, a felsorolásban szereplő terveket telitalálatnak tartja. 

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a közvilágítás korszerűsítése a közbiztonságot 

szolgálja, továbbá a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére egy másik pályázat keretében 8,9 

millió Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásnak köszönhetően, a 2014. évi 

költségvetésben a közbiztonsági feladatokra betervezett összeg nagysága az idei évben is 

tartható lesz. 

 

Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök elmondja, hogy ezek a tervek az idei évi költségvetésbe 

kerültek volna betervezésre, de köszönhetően a támogatásnak, a költségvetés egy része 

felszabadul, így több más kiadás kerülhet betervezésre. 

 

Gólics Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy a Hétszínvirág Óvoda férőhelybővítésére 

irányuló pályázatot mindenféleképpen ki kellett volna egészíteni, de a kapott támogatás miatt 

a szükséges 110 millió Ft nem a költségvetést fogja terhelni. 

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy véleménye szerint az adatlapon szereplő minden 

tétel hatással lesz a közbiztonságra. A város rendetlen, és ez csak rendetlenséget szül. A város 

rendezettsége a közbiztonságra is hatással lesz, a területek pedig élettel telnek majd meg. 
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Gólics Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy a közvilágítás korszerűsítése is hatással lesz a 

közbiztonságra. 

 

Papp György alpolgármester elmondja, hogy a közbiztonság előmozdításához szükség van 

a lakosságra is, ehhez azonban előbb a gondolkodásmódon kell változtatni.  

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a csőtörések előre nem jelezhetőek, azonban 

tudomása van róla, hogy vannak olyan gócpontok, például a Teleki Blanka utca, ahol 

szükséges lenne a főnyomócső cseréje. A felújítás során igyekezni fogunk figyelembe venni 

az utak terheltségét. A támogatás összegéből most akkora összeget tudunk a város utcáira 

fordítani, mint az elmúlt négy évben összesen.  

 

Gólics Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy a közbiztonsági munkacsoport felállítása 

megtörtént. A közbiztonságot szolgáló közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció valamint 

akcióterv elkészült, melyet a bizottság a következő ülésén már tárgyalni is fog. A Bizottság és 

a Képviselő-testület mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy erre a költségvetésben 

előirányzatot tudjon biztosítani. 

 

Győri Máté polgármester pár szóban összefoglalja az adatlapon pontokba szedett terveket. 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhelybővítése kapcsán elmondja, hogy ősztől a 3 éves gyerekek 

óvodakötelezetté válnak, ami jelentős létszámnövekedést fog okozni. Önkormányzati 

kötelezettségünk a férőhelyek biztosítása. A már megnyert pályázat összege nem elég, a 

megvalósításhoz még hozzá kell tenni 110 millió Ft-ot. A bővítés befejezése után egy 

korszerű épület lesz az óvodásoké, tornaszobával kiegészítve, ami eddig nem volt. Továbbá az 

iskola is visszakapja azt a két tantermét, amiben most még két óvodás csoport van elhelyezve. 

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvarán a most meglévő 

kezdetleges játszótér helyett egy minden korosztályt kielégítő kulturált közösségi teret és 

testmozgási lehetőséget biztosító terület kerül kialakításra. 

Az Iskola tetőfelújítására, homlokzatszigetelésére, fűtéskorszerűsítésre szükség van, mert az 

iskola régi szárnyának teteje elöregedett, több helyen beázik. Az épület homlokzata 

elhanyagolt, néhol már le is omlott. Az épület fűtésrendszere rendkívül elavult, kazánjai 

cserére szorulnak. A városgazdálkodási eszközbeszerzés keretében megvásárlásra kerülne két 

darab fűnyíró traktor, valamint egy, több ember szállítására alkalmas platós kisteherautó. A 

volt Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása már régen tervben van, most eljött az idő, hogy 

felújítva a helyi civil szervezetek központjává váljon. Az utak, járdák felújítására elkülönített 

összegből szinte az összes utcát fel tudnánk újítani. A Cukorgyári Lakótelepen és Sinatelepen 

tervezett fejlesztés a lakók kényelmét, nyugalmát és biztonságát szolgálja, mely emellett 

jelentős villamos energia megtakarítást is fog eredményezni. A Tűzoltótorony településünk 

egyeik emblematikus épülete, mely a város közepén áll. Az épület állaga az évek alatt 

leromlott, felújításra szorul. A tervek szerint felújítás után akár belülről is megtekinthető 

lenne. Szerepel még az adatlapon több pótfeladat is, melyek a további terveinket tartalmazzák. 

 

Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, 

észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 

szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

 

A Humán Bizottság a 1826/2014.(XII.23.) Kormányhatározatban kihirdetett, Ercsi Város 

Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás felhasználásáról 

3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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A Humán Bizottság  

2/2015. (I.08.) Kt. sz. határozata 

a 1826/2014.(XII.23.) Kormányhatározatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata 

részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

 

A Humán Bizottság a 1826/2014.(XII.23.) Kormányhatározatban Ercsi Város feladatainak 

biztonságos finanszírozása érdekében megítélt 300 millió Ft önkormányzati támogatás – 

mellékelt Adatlap tartalmi szerinti – felhasználását támogatja. 

 

Felelős: Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

 

          Dr. Hekmanné Balázs Mária              Laczkó Levente 

Elnök       jkv. hitelesítő 

 

 

2.) napirendi pont – néhai Tertinszky Gyula Antal az önkormányzat saját halottjának 

tekintéséről. 

 

Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, hogy Tertinszky Gyula emblematikus 

figurája volt a városnak. A megemlékezés és a búcsúztatási szertartás már megtörtént, 

azonban a határozatba foglalt szándékot hivatalos formába kell önteni. A Humán Bizottság és 

az iskola tantestülete is támogatja a javaslatot. Kéri a határozat elfogadását.  

 

Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, 

észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 

szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Humán Bizottság a néhai Tertinszky Gyula Antalnak az önkormányzat saját halottjának 

tekintéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

A Humán Bizottság  

3/2015. (I.08.) Kt. sz. határozata 

néhai Tertinszky Gyula Antal az önkormányzat saját halottjának tekintéséről. 

 
 

A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. december 17-én elhunyt 

Tertinszky Gyula Antalt (szül: Mohács, 1934.02.23.) az önkormányzat nyilvánítsa saját 

halottjának és a búcsúztatási szertartásával kapcsolatos költségeit (bruttó 224.969,-Ft) 

biztosítsa az önkormányzat 2015. évi költségvetésében. 
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Felelős: Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

 

          Dr. Hekmanné Balázs Mária               Laczkó Levente 

Elnök       jkv. hitelesítő 

 

 

 

Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. 

További kérdés nem merült fel, így az ülést 19 óra 45 perckor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

          Dr. Hekmanné Balázs Mária               Laczkó Levente 

Elnök       jkv. hitelesítő 

 

 

 

  


