
1 
 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. január 22-i 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 Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új elnöke 
megválasztásának elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. Az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 
vagyoni eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
3. Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője részére költségtérítés 

megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Dr. Pusztai Attila ügyvéd megbízásáról perbeli képviselet ellátására 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

5. Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

6. A Tiszti Klub épülete kiürítésének megszervezéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

7. Gyógypedagógiai feladatok ellátására feladatellátási szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

8. Az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 
pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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9. A Baczakó Péter Sportcsarnok tetőfelújításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A Bizottságok 2015. évi ellenőrzési programjának elfogadásáról, illetve 
elnapolásáról 
Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
Véleményezte: Bizottságok 
 

11. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: Bizottságok 

 
12. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodájának megszüntetéséről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A képviselők, nem képviselő bizottsági tagok köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvételének igazolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

15. Győri Máté polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 

 
16. Győri Máté polgármester illetményének, költségtérítésének módosításáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
17. Papp György alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének módosításáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
18. Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
19. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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H a t á r o z a t o k 
 

9/2015. (I.22.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. január 22-i nyílt ülése 
napirendjeiről 

 
10/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (7629 

Pécs, Komját Aladár u. 5.) részére, Ercsi városában egy 
tagintézmény létrehozásához elvi hozzájárulás 
megadásáról  

 
11/2015. (I.22) Kt. sz. hat. az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány 

Kuratóriuma új elnöke megválasztásának elnapolásáról 
 
12/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Fő 

u. 27. szám alatti ingatlan használatba adásáról 
 
13/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 

Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba 
adásáról  

 
14/2015. (I.22) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 

eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő 
használatba adásáról  

 
15/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 

ügyvezetője részére költségtérítés megállapításáról 
 
16/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Dr. Pusztai Attila ügyvéd megbízásáról perbeli 

képviselet ellátására 
 
17/2015. (I.22) Kt. sz. hat. az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi 

közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási 
szerződés 4.2. pontjának módosításáról 

 
18/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak elvégzésére a 

Katolikus Karitász helyi szervezetével történő 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
19/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Dr. Hekmanné Balázs Mária bizottsági elnöknek a Tiszti 

klub épülete kiürítési feladatainak megszervezésére 
történő megbízásáról 

 
20/2015. (I.22) Kt. sz. hat. gyógypedagógiai feladatok ellátására feladatellátási 

szerződés meghosszabbításáról 
 
21/2015. (I.22) Kt. sz. hat. az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti önkormányzati 

lakás bérbeadásáról 

 

22/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a Baczakó Péter Sportcsarnok tetőfelújításáról, bevilágító 
ablakok készíttetésének elvetéséről 
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23/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, a 
Humán Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervéről  

 

24/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 

25/2015. (I.22) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
irodájának megszüntetéséről, a karbantartók további 
alkalmazásáról 

 

26/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele 
igazolásának tudomásul vételéről 

 
27/2015. (I.22) Kt. sz. hat. az intézmények 2014. évi bérmegtakarításának 

felhasználásáról szóló tájékoztatóról 
 
28/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester 2014-ben igénybe vett 

szabadságának mértékéről 
 
29/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester 2015. évi szabadságának 

ütemezéséről 
 
30/2015. (I.22) Kt. sz. hat.  Győri Máté polgármester illetményének módosításáról  
 
31/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester költségtérítésének 

megállapításáról 
 

32/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Papp György alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról 

 
33/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Papp György alpolgármester költségtérítésének 

megállapításáról 
 
34/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról 

 
35/2015. (I.22) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról 

 
36/2015. (I.22) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
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R e n d e l e t 
 

1/2015. (I.26.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. 
(II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. 

január 22-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
                         Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Karsai Gergely képviselő                          
                         Lippai Csaba képviselő                          
                         Propszt Zsolt képviselő 
                         Sandi József képviselő  
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. 
január 22-i nyílt ülését megnyitja. Elmondja, azért nem a hónap utolsó keddjén ülnek össze, 
mert a költségvetés készítése még előttük áll, melynek megtárgyalását a február 10-i ülésre 
tervezték, s nem szerették volna, ha az ülések nagyon egymásra torlódnak. Megállapítja, hogy 
az ülés 8 képviselő jelenlétével határozatképes, Karsai képviselő úr később fog érkezni. 19 
napirendi pontról szükséges tárgyalni, majd felhívja a figyelmet arra, hogy a 12. napirendi 
ponthoz érkezett egy módosítás, kéri, hogy a cserét minden képviselő végezze el. Majd 
elmondja még, a 14. napirend kiegészült egy új előterjesztéssel, szintén azt kéri, hogy azt 
mindenki vegye figyelembe. Ezután azt kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése, javaslata, 
mondanivalója? Miután nincs hozzászólás, elmondja, ő három dologról szeretne szót ejteni 
napirendi pontok előtt, majd felsorolja azokat: az egyik az átvilágítással, a másik a 300 millió 
forintos támogatással, a harmadik pedig egy, a város felé érkezett megkereséssel kapcsolatos. 
Majd azt kéri, hogy aki a meghirdetett napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze 
azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. január 22-i nyílt 
ülése napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. január 22-i nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
   

1. Az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új elnöke 
megválasztásának elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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2. Az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 
vagyoni eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
3. Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője részére költségtérítés 

megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Dr. Pusztai Attila ügyvéd megbízásáról perbeli képviselet ellátására 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

5. Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

6. A Tiszti Klub épülete kiürítésének megszervezéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

7. Gyógypedagógiai feladatok ellátására feladatellátási szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

8. Az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 
pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. A Baczakó Péter Sportcsarnok tetőfelújításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A Bizottságok 2015. évi ellenőrzési programjának elfogadásáról, illetve 
elnapolásáról 
Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
Véleményezte: Bizottságok 
 

11. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: Bizottságok 

 
12. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodájának megszüntetéséről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A képviselők, nem képviselő bizottsági tagok köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvételének igazolásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

15. Győri Máté polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 

 
16. Győri Máté polgármester illetményének, költségtérítésének módosításáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
17. Papp György alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének módosításáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
18. Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
19. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester elmondja, az átvilágítás, melyet az utóbbi testületi ülésen 
elfogadott a testület, elkezdődött, s várhatóan február végén fog véget érni (van olyan 
intézmény, ahol már be is fejeződött: Szociális Szolgálat). Abban bízik, hogy ennek elvégzése 
után a város, az intézmények hatékonyabban, gördülékenyebben fognak működni. Ezután a 
300 millió forintos támogatással kapcsolatban kíván néhány tájékoztató szót szólni: volt egy 
hiánypótlás, melyben pl. arra kérték az önkormányzatot, hogy az útfelújítás esetében ne csak 
az kerüljön feltüntetésre, hogy hány km hosszan tervezik a felújítást, hanem utcanévvel, 
helyrajzi számmal megjelölve tegyék azt meg. Kérték tőlük továbbá annak a pontosítását, 
hogy milyen dokumentumokkal kívánnak elszámolni. Továbbá tájékoztatást kaptak arról, 
hogy pót-költségvetési tételeket nem tehetnek ebbe bele, módosításra egyszer lesz lehetőség. 
Ezeket a hiánypótlásokat elvégezték. Elmondja, azért tartja fontosnak ezeket az információkat 
megosztani a testület tagjaival, mert reméli, hogy – azoknál a költségbecsléseknél, melyek 
alapján a tervet összeállították – sikerül majd olcsóbban megvalósítani a dolgokat. Többek 
közt gondol itt arra, hogy némely dolgokat nem kell majd közbeszereztetni, hanem az újonnan 
megalakult Dunakavics Kft-vel együttműködve tudják majd azokat kivitelezni, s a 
megtakarított pénz okán többet tudnak majd elvégezni. Ezután rátér az általa említett 
harmadik dologra: elmondja, a Gandhi Gimnázium részére szeretne kérni a Képviselő-
testülettől egy elvi hozzájárulást ahhoz, hogy ez az iskola Ercsi városában egy tagintézményét 



8 
 

megalapíthassa. A Gandhi Gimnázium főképp romákkal, de általánosságban halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik, próbálja őket felkészíteni az életre. Majd átadja 
a szót Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, előkészítő tárgyalások után az ülést megelőző napon 
találkoztak a gimnázium ügyvezető igazgatójával, aki bemutatta részükre a szervezetüket. A 
Gandhi Gimnázium egy nemzetiségi iskola, a cigány, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeket szeretnék kiemelni az oktatás segítségével, megerősíteni őket 
származástudatukban, nyelvükben, illetve a kultúrájukban. Lehetőséget kaptak tanórákra való 
betekintésre, megtekinthették az iskolát is. Az intézet fenntartója az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához tartozik, s szeretnének Magyarországon több tagintézményt is létrehozni. 
Ezáltal került szóba az, hogy az egyik ilyen tagintézmény helyszíne esetleg Ercsi lehetne. A 
városban és annak vonzáskörzetében a nagyszámú cigányság miatt érdemes volna kihasználni 
az oktatás adta lehetőségeket. Általános iskola, arra ráépülő szakiskola, vagy szakközépiskola 
(érettségit, szakmát adó iskola) lehetőségét tudnák biztosítani egy, a városnak nem a 
perifériáján lévő elszigetelt területtel, konkrétan a Nőtlen Tiszti Szálló és a körülötte lévő – 
elszigetelt – épületekre gondoltak. Véleménye szerint nagyon jó lenne, ha a diákok szakmát 
kaphatnának a kezükbe, illetve, a későbbiek során vállalkozások bevonásával a szakmai 
gyakorlatot elvégezhetnék, majd foglalkoztatottakká válnának.   
 
Győri Máté polgármester egyetért képviselő asszonnyal abban, hogy ezeknek a gyerekeknek 
az egyetlen kitörési lehetőség a tanulás, ezért ő az elvi hozzájárulás nyújtását nagyon 
támogatja. A laktanya területét erre a célra szintén támogatja, hiszen az elzárva is van, ám 
mégis a városnak a szívében van. A szándéknyilatkozat nyújtásához kéri a Képviselő-testület 
tagjainak támogatását. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit 
Kft. (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.) részére, Ercsi városában egy tagintézmény 

létrehozásához elvi hozzájárulás megadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 
a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.) 

részére, Ercsi városában egy tagintézmény létrehozásához elvi hozzájárulás 
megadásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit 
Kft. (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.) részére elvi hozzájárulását adja Ercsi városában egy 
tagintézmény létrehozásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új 
elnöke megválasztásának elnapolásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-26/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd kéri, hogy aki egyetért a döntés 
elnapolásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 
Közalapítvány Kuratóriuma új elnöke megválasztásának elnapolásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új elnöke 
megválasztásának elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 
Közalapítvány Kuratóriuma új elnöke megválasztását a Képviselő-testület 2015. február havi 
ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. február 10. 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
tulajdonában lévő vagyoni eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő 
használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-19/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd felsorolja az azon szereplő három határozati 
javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, először azt kéri, hogy az első határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő Ercsi, Fő u. 27. szám alatti ingatlan használatba adásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Fő u. 27. szám alatti ingatlan 
használatba adásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Fő 
u. 27. szám alatti ingatlant 2015. január 1-től használatba adja az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. részére. Az épületnek csak a Martonvásári Járási Hivatal által nem használt része adható 
használatba.  
Az ingatlan használatba adása öt évre, de maximum annak a Martonvásári Járási Hivatal általi 
– a korábbi megállapodás és elképzelések szerinti – birtokba vételéig szól.  
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A használatba adás az önkormányzati közfeladatok – különösen a településüzemeltetési 
feladatok – ellátása érdekében történik. A használatba adás ennek érdekében ingyenes, a 
közüzemi díjak, karbantartási költségek azonban használatba vevőt terhelik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a 
használatba adásról szóló szerződés e határozat tartalma szerinti elkészítésére, Győri Máté 
polgármestert és Borsi László ügyvezetőt a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Borsi László ügyvezető 
Határid ő: 2015. január 31. 

 
„Melléklet a 12/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 
HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 
Ercsi Város Önkormányzata 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz. alatti székhelyű gazdálkodó 
szervezet, - kizárólagos képviseletére jogosult Győri Máté Polgármester, adószáma: ......., - a 
továbbiakban mint használatba adó, valamint másrészről 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft (Cg.: 07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, törvényes 
képviselő: Borsi László ügyvezető) 2451 Ercsi, Fő utca 27. székhelyű gazdasági társaság, 
a továbbiakban mint használatba vevő között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
tartalommal és feltételek között: 
 

1. Ercsi Város Önkormányzata kizárólagos befolyással és üzletrész tulajdonnal 
rendelkező alapítója az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft gazdasági társaságnak, 
amely alapítását követően – a gazdálkodó szervezetek erre irányuló megállapodása 
alapján - ellátja a város megszüntetett városgazdálkodási irodájának feladatait, ide 
nem értve a hatósági jogkörből fakadó hatáskör és feladatellátást. 
 

2. Ercsi Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 12/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 
alapján és szerint, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft használatába adja – 
ingyenesen, használati díj megfizetésének kötelezettsége nélkül - 2015. január 1.-i 
határnappal és hatállyal az 2451 Ercsi, Fő utca 27. sz. alatt természetben fellelhető 
ingatlant, azzal, hogy az ingatlan használata és működtetése körében felmerülő 
közüzemi és szolgáltatási díjak viselésére, valamint a rendeltetésszerű használattal 
járó karbantartási, állagfenntartási és javítási munkálatok elvégzésére és az e 
körben felmerülő kiadások viselésére használatba vevő köteles. 
 

3. Szerződő felek jelen használati megállapodás időtartamát tekintve egybehangzóan, 
közös akaratkijelentéssel akként rendelkeznek, hogy az ingatlan használatára a 
használatba vevő 5 éves határozott időtartamban jogosult, azonban mivel az 
ingatlan meghatározott részének birtokbavételére a Martonvásári Járási Hivatal a 
jövőben jogosult, így a felek a Martonvásári Járási Hivatal erre irányuló, azaz a 
birtokbavételt realizálni kívánó írásban tett nyilatkozatát, jelen használati 
megállapodást bontó feltételnek tekintik, azaz jelen használati megállapodás a 
Járási Hivatal birtokbavételre vonatkozó igénybejelentése alapján, azonnali 
hatállyal megszűnik. 
 

4. Szerződő felek kiemelten rögzítik, hogy jelen használati megállapodás létrehozása és 
az annak tárgyát képező ingatlan szívességi használatba adása, kifejezetten és 
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kiemelten Ercsi Város Önkormányzata által az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft részére 
történő átadott közfeladatok ellátása érdekében történik, azzal, hogy az átruházás 
kizárólagosan az ingatlan határozott időtartamra vonatkozó ideiglenes használata 
keretében keletkeztet jogokat a gazdasági társaság részére, melynek alapítója és 
kizárólagos tulajdonosa a használatba adó Önkormányzat. 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás akarkijelentéseiket 
helyesen tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján, sajátkezűleg és helybenhagyólag 
aláírásukkal látják el. 

Kelt.: Ercsi, 2015 ......... 
  
 
Ercsi Város Önkormányzata            Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 
  Győri Máté Polgármester              törvényes képviselő: Borsi László 
 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. 
részére történő használatba adásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
eszközöket – e határozat mellékletét képező szerződés alapján – a Dunakavics Nonprofit Kft. 
részére használatba adja.  
A használatba adás az önkormányzati közfeladatok – különösen a településüzemeltetési 
feladatok – ellátása érdekében történik. A használatba adás ennek érdekében ingyenes, a 
javítási, a karbantartási költségek, a csere azonban használatba vevőt terhelik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a 
használatba adásról szóló szerződés e határozat tartalma szerinti elkészítésére, Győri Máté 
polgármestert és Borsi László ügyvezetőt a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető 
Határid ő: 2015. január 31. 
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„Melléklet a 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről 
Ercsi Város Önkormányzata 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz. alatti székhelyű szervezet – 
kizárólagos képviseletére jogosult Győri Máté Polgármester, adószáma: ......., - a 
továbbiakban mint használatba adó, valamint másrészről 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft (Cg.: 07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, törvényes 
képviselő: Borsi László ügyvezető) 2451 Ercsi, Fő utca 27. székhelyű gazdasági társaság, 
a továbbiakban mint használatba vevő között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
tartalommal és feltételek között: 
 

1. Ercsi Város Önkormányzata kizárólagos befolyással és üzletrész tulajdonnal 
rendelkező alapítója az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft gazdasági társaságnak, 
amely alapítását követően – a gazdálkodó szervezetek erre irányuló megállapodása 
alapján - ellátja a város megszüntetett városgazdálkodási irodájának feladatait, ide 
nem értve a hatósági jogkörből fakadó hatáskör és feladatellátást. 
 

2. Ercsi Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 
alapján és szerint, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft használatába adja – 
ingyenesen, használati díj megfizetésének kötelezettsége nélkül - 2015. január 1-i 
határnappal és hatállyal a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező ingó 
vagyon leltárban megjelölt nevesített és felsorolt ingókat és eszközöket, azzal, hogy 
az ingók használata és működtetése körében felmerülő, jogszabályon alapuló 
költségek és díjak viselésére, valamint a rendeltetésszerű használattal járó 
karbantartási, állagfenntartási és javítási munkálatok elvégzésére és az e körben 
felmerülő kiadások viselésére használatba vevő köteles. 
 

3. Szerződő felek jelen használati megállapodás időtartamát tekintve egybehangzóan, 
közös akaratkijelentéssel akként rendelkeznek, hogy a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező ingó leltárban megjelölt ingóságok és tárgyi 
eszközök használatára a használatba vevő 2 éves határozott időtartamban jogosult. 
Használatba vevő jelen jognyilatkozatával kiemelt kötelezettséget vállal arra nézve, 
hogy az önkormányzati tulajdont képező eszközök és ingók tekintetében azokat 
kizárólag rendeltetésüknek megfelelően rendeltetésszerűen használja, valamint 
igénybevételük során a műszaki, szakmai protokoll által előírt állagfenntartási és 
állagmegóvási kötelezettségének hiánytalanul tesz eleget. 
 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás alapján a használatba 
vevő számára kifejezetten tilalmazott a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képező ingó leltárban megjelölt ingók és tárgyi eszközök harmadik személyek felé 
történő alhasználatba, albérletbe vagy szívességi használatba adása, vagy azok 
bármely más jogcímen történő hasznosítása. 
 

5.  Szerződő felek kiemelten rögzítik, hogy jelen használati megállapodás létrehozása és 
az annak tárgyát képező ingók és tárgyi eszközök szívességi használatba adása, 
kifejezetten és kiemelten Ercsi Város Önkormányzata által az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft részére történő átadott közfeladatok ellátása érdekében történik, azzal, 
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hogy az átruházás kizárólagosan az ingók és tárgyi eszközök határozott időtartamra 
vonatkozó ideiglenes használata keretében keletkeztet jogokat a gazdasági társaság 
részére, melynek alapítója és kizárólagos tulajdonosa a használatba adó 
Önkormányzat. 
 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás akarkijelentéseiket 
helyesen tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján, sajátkezűleg és helybenhagyólag 
aláírásukkal látják el. 
 

7. Felek egyezően és egybehangzóan rögzítik, hogy törvényes képviselőik útján jelen 
okirat aláírásával egyidejűleg kézjegyükkel látták el a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező ingó vagyon leltár eredeti példányait is. 

 

Kelt.: Ercsi, 2015 ......... 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ercsi Város Önkormányzata            Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 
  Győri Máté Polgármester              törvényes képviselő: Borsi László 
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Főkönyvi 
szám Sorszám Megnevezés 

Leltár 
menny. Bruttó érték Elszámolt écs. Nettó érték 

M 1701 Sarokcsiszoló 6040 1 - - - 
M 1515 Aluminium létra 1 - - - 
M 1093 Csőfogó 1,5" 1 - - - 
M 1089 Dekopír fűrész BS350 1 - - - 
M 1090 Fúrógép 1010 1 - - - 
M 1618 Fűkasza + védősisak 4 - - - 
M 1086 Hegesztő trafó Einhell 160 1 - - - 
M 1095 Kalapács 30 kg 1 - - - 
M 1096 Kalapács 80 kg 1 - - - 
M 1693 Láncfűrész 1 - - - 
M 1126 Létra (fa) 2 - - - 
M 1262 Makita fúrókalapács HR2470 1 - - - 
M 1450 Makit vésőkészlet 1 - - - 
M 1976 Permetező 14L 2 - - - 
M 1984 Permetező 5L 1 - - - 
M 1510 Sövénynyíró 2 - - - 
M 1575 Szőnyeg (m2) 52 - - - 
M 1503 Talicska 1 - - - 
M 1677 Talicska 3 - - - 
M 2002 Talicska 1 - - - 

131122 1173 Ágaprító 1 6 844 655 35 347 6 809 308 
131122 1155 Betonkeverő 1 50 000 2 360 47 640 
131122 1159 Dugókulcs kszl. 1 14 953 708 14 245 
131122 1164 Einhell kettős köszörű 1 15 354 708 14 646 
131122 1150 Fűnyíró MTD oldalkidobos 1 32 677 1 534 31 143 
131122 1151 Fűnyíró MTD oldalkidobos 1 32 677 1 534 31 143 
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131122 1152 Fűnyíró MTD oldalkidobos 1 32 677 1 534 31 143 
131122 1153 Fűnyíró MTD oldalkidobos 1 32 678 1 534 31 144 

131122 798 
Kézi lézertávmérő + 
lézerszemüveg 1 107 946 99 287 8 659 

131122 1160 Makita fúró HP1640 1 15 740 708 15 032 
131122 1145 Makita fűkasza 1 78 661 3 658 75 003 
131122 1146 Makita fűkasza 1 78 661 3 658 75 003 
131122 1147 Makita fűkasza 1 78 661 3 658 75 003 
131122 1148 Makita fűkasza 1 78 661 3 658 75 003 
131122 1149 Makita fűkasza 1 78 663 3 658 75 005 
131122 1163 Makita láncfűrész EA320 1 47 165 2 242 44 923 
131122 1162 Makita sarokcsiszoló GA5030 1 12 591 590 12 001 
131122 1157 Maktec akkus fűró-csavarb. 1 31 496 1 534 29 962 
131122 1166 Maktec fúrókalapács 1 23 614 1 062 22 552 
131122 1161 Maktec gyalu 1 23 614 1 062 22 552 
131122 1158 Maktec sarokcsiszoló 1 21 181 944 20 237 
131122 1165 Maktec sarokcsiszoló 1 35 425 1 652 33 773 
13211 956 Pótkocsi 1 450 000 189 067 260 933 
13211 906 Traktor 1 9 295 938 8 832 996 462 942 

     - Tolólap 1 - - - 
     - Aprítógép 1 - - - 
     - Utánfutó 1 - - - 
     - Sószoró 1 - - - 
     - Szárazó 1 - - - 
      - Fűkasza 1 - - - 

13211 950 Traktor 1 6 731 000 3 183 280 3 547 720 
Összesen: 24 244 688 12 377 973 11 866 715 
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Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésen szereplő 
harmadik határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában 

lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. 

részére történő használatba adásáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában 
lévő eszközöknek – e határozat mellékletét képező szerződés alapján – a Dunakavics 
Nonprofit Kft. részére történő használatba adásával egyetért. 
A használatba adás az önkormányzati közfeladatok – különösen a településüzemeltetési 
feladatok – ellátása érdekében történik. A használatba adás ennek érdekében ingyenes, a 
javítási, a karbantartási költségek, a csere azonban használatba vevőt terhelik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a 
használatba adásról szóló szerződés e határozat tartalma szerinti elkészítésére, Dr. Feik Csaba 
jegyzőt és Borsi László ügyvezetőt a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 
   Borsi László ügyvezető 
Határid ő: 2015. január 31. 

 
„Melléklet a 14/2015. (II.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 
 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről 
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz. alatti székhelyű szervezet, - 
kizárólagos képviseletére jogosult Dr. Feik Csaba jegyző, adószáma: ......., - a továbbiakban 
mint használatba adó, valamint másrészről 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft (Cg.: 07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, törvényes 
képviselő: Borsi László ügyvezető) 2451 Ercsi, Fő utca 27. székhelyű gazdasági társaság, 
a továbbiakban mint használatba vevő között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
tartalommal és feltételek között: 
 

 
1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 

alapján és szerint, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft használatába adja – 
ingyenesen, használati díj megfizetésének kötelezettsége nélkül - 2015. január 1-i 
határnappal és hatállyal a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező ingó 
vagyon leltárban megjelölt nevesített és felsorolt ingókat és eszközöket, azzal, hogy 
az ingók használata és működtetése körében felmerülő, jogszabályon alapuló 
költségek és díjak viselésére, valamint a rendeltetésszerű használattal járó 
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karbantartási, állagfenntartási és javítási munkálatok elvégzésére és az e körben 
felmerülő kiadások viselésére használatba vevő köteles. 
 

2. Szerződő felek jelen használati megállapodás időtartamát tekintve egybehangzóan, 
közös akaratkijelentéssel akként rendelkeznek, hogy a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező ingó leltárban megjelölt ingóságok és tárgyi 
eszközök használatára a használatba vevő 2 éves határozott időtartamban jogosult. 
Használatba vevő jelen jognyilatkozatával kiemelt kötelezettséget vállal arra nézve, 
hogy az önkormányzati tulajdont képező eszközök és ingók tekintetében azokat 
kizárólag rendeltetésüknek megfelelően rendeltetésszerűen használja, valamint 
igénybevételük során a műszaki, szakmai protokoll által előírt állagfenntartási és 
állagmegóvási kötelezettségének hiánytalanul tesz eleget. 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás alapján a használatba 
vevő számára kifejezetten tilalmazott a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képező ingó leltárban megjelölt ingók és tárgyi eszközök harmadik személyek felé 
történő alhasználatba, albérletbe vagy szívességi használatba adása, vagy azok 
bármely más jogcímen történő hasznosítása. 
 

4.  Szerződő felek kiemelten rögzítik, hogy jelen használati megállapodás létrehozása és 
az annak tárgyát képező ingók és tárgyi eszközök szívességi használatba adása, 
kifejezetten és kiemelten Ercsi Város Önkormányzata által az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft részére történő átadott közfeladatok ellátása érdekében történik, azzal, 
hogy az átruházás kizárólagosan az ingók és tárgyi eszközök határozott időtartamra 
vonatkozó ideiglenes használata keretében keletkeztet jogokat a gazdasági társaság 
részére, melynek alapítója és kizárólagos tulajdonosa a használatba adó. 

 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati megállapodás akarkijelentéseiket 
helyesen tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján, sajátkezűleg és helybenhagyólag 
aláírásukkal látják el. 
 

6. Felek egyezően és egybehangzóan rögzítik, hogy törvényes képviselőik útján jelen 
okirat aláírásával egyidejűleg kézjegyükkel látták el a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező ingó vagyonleltár eredeti példányait is. 

Kelt.: Ercsi, 2015 ......... 
 
 
 
 
 
Ercsi Polgármesteri Hivatal            Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 
  Dr. Feik Csaba jegyző              törvényes képviselő: Borsi László 
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Főkönyvi 
szám Sorszám Megnevezés 

Leltár 
menny. Bruttó érték Elszámolt écs. Nettó érték 

M 1580 Hajdu vízmelegítő 1 - - - 
M 299 Íróasztal 2 - - - 
M 1564 Hősugárzó 2 - - - 
M 1620 Mikrohullámu sütő 1 - - - 
M 1666 Mosogató alsó+felső elem 1 - - - 

131112 1135 APC Back UPS szünetmentes 1 17 500 3 168 14 332 
131112 1136 APC Back UPS szünetmentes 1 17 500 3 168 14 332 
131112 1121 Dell E2014H LED TFT monitor 1 28 376 5 148 23 228 
131112 1122 Dell E2014H LED TFT monitor 1 28 376 5 148 23 228 
131112 1108 Genius billentyűzet, optikai egér 1 3 900 792 3 108 
131112 1109 Genius billentyűzet, optikai egér 1 3 900 792 3 108 
131112 1093 XM-2240 számítógép konfiguráció 1 189 458 33 858 155 600 
131112 1094 XM-2240 számítógép konfiguráció 1 189 458 33 858 155 600 
131192 235 Kora-P forgószék 1 34 794 34 794 0 
131192 236 Kora-P forgószék 1 30 406 30 406 0 
1311913 757 Monitor 1 40 680 40 680 0 
131191 713 Számítógép 1 138 888 138 888 0 
131112 942 Számítógép 1 120 625 120 625 0 
131191 682 Szünetmentes tápegység 1 15 120 15 120 0 

Összesen 858 981 466 445 392 536 
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3. napirendi pont: Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
részére költségtérítés megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-16/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd, miután nem érkezik észrevétel, egyéb javaslat, 
kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. ügyvezetője részére költségtérítés megállapításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője részére költségtérítés 
megállapításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
alapítói jogának gyakorlója, Borsi László, a Kft. ügyvezetője részére bruttó 70 ezer Ft/hó 
költségtérítést állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Borsi László ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Borsi László ügyvezető 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 

 
4. napirendi pont: Dr. Pusztai Attila ügyvéd megbízásáról perbeli képviselet 

ellátására 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-27/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd hozzáteszi még, Hujberné Pej Márta, az Ercsi 
Szociális Szolgálat intézményvezetője egy, a Hivatalhoz december 23-án érkezett levelében 
nyújtotta be rendkívüli lemondását. Ennek a lemondásnak az indokait nem fogadták el és 
azokat továbbra sem fogadják el, úgy, mint az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (mint a 
felmentési időre járó bér, dupla végkielégítés) sem tudják elfogadni. Azonban, mivel ez egy 
egyoldalú nyilatkozat, az az ő munkavállalói jogviszonyát megszüntette. Ezt közte és 
Hujberné Pej Márta jogi képviselője között zajló levelezés követte, melynek során ő leírta, 
hogy amennyiben az átadás-átvétel megtörténik, az ő munkaviszonyát megszüntető 
dokumentumok részére kiadásra kerülnek majd. Ezek után a volt intézményvezető asszony 
tájékoztatta őket arról, hogy pereskedési eljárást fog kezdeményezni. Majd elmondja még, 
annak, hogy Dr. Pusztai Attila ügyvéd urat bízzák meg a perbeli képviselet ellátásával az az 
oka, hogy Hujberné Pej Márta még december elején megkereste az önkormányzat másik két 
ügyvédjét abból a célból, hogy ők közvetítsenek felé a közös megegyezés dolgában. Ügyvéd 
urak meg is keresték őt ezzel, melyre azt a választ adta, hogy – ha már intézményvezető 
asszony így döntött – beszélhetnek róla, azonban azt kérte, hogy térjenek vissza a témára 
Karácsony, majd az átvilágítás befejezése (február vége) után. Az írásbeli lemondás ezek után 
érkezett. A két ügyvéd amiatt nem láthatja el a jogi képviseletet, mert őket ebben a perben 
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tanúként szeretnék majd meghallgatni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata a témával 
kapcsolatban? 
 
Lippai Csaba képviselő elmondja, sajnálja, hogy nincs jelen az ülésen az érintett volt 
intézményvezető asszony. Majd elmondja, nem kíván a méltatásába kezdeni, az azonban 
biztos, hogy a 31 éves munkáját közmegelégedésre végezte, s ezen időszak alatt semmilyen 
törvénytelenséget nem tett, s ilyet most sem lát. Azt javasolja, próbáljanak meg a közös 
megegyezés felé elmenni, hiszen mindenki tudja, hogy – nem olyan rég történt – az 
önkormányzat súlyos összegeket volt kénytelen kifizetni egy nyertesnek induló perben.  
 
Győri Máté polgármester erre reflektálva elmondja, ezt a döntést nem ő kérte Hujberné 
asszonytól, továbbá, itt nem arról van szó, hogy a munkásságát ne becsülnék meg. A döntés 
okait nem tudja – bár van említve egy indok, azonban azt ő elfogadhatatlannak tartja, több 
jogi képviselő véleményét meghallgatva is. Majd felhívja a figyelmet arra, hogy a közös 
megegyezés lehetőségét ő háromszor is felajánlotta Hujberné részére, melyre az a válasz 
érkezett, hogy nem kíván azzal élni. Azonban elképzelhetőnek tartja a peren kívüli 
megállapodást, véleménye szerint ők nem zárkóznak el attól sem. Majd, miután több 
hozzászólás nem érkezik, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésen 
szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila ügyvéd perbeli képviselet 
ellátására történő megbízásáról 7 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Dr. Pusztai Attila ügyvéd megbízásáról perbeli képviselet ellátására 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogszerűtlennek tartja Hujberné Pej Márta, az 
Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyáról történt rendkívüli 
lemondását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az intézményvezető 
rendkívüli lemondása és a törvény szerint ehhez kapcsolódó juttatások vitatása okán 
munkaügyi pert kezdeményezzen és annak perbeli képviseletére megbízza Dr. Pusztai Attila 
ügyvédet. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

5. napirendi pont: Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi 
közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-22/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek arról. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának 

módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 

közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontját 2015. 
február 01. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.094.477,-Ft hozzájárulást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a tanítási 
napokon napi három alkalommal, illetve péntek délutánonként további egy alkalommal 
történő Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda 
állomások közötti személyszállítás ellenértékét ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításának megkötésére és a díjak közzétételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. január 31. 
 

„Melléklet a 17/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS  
MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 
képviseletében Győri Máté polgármester mint Megrendelő,  
 
másrészről Makkai Attila (2451 Ercsi, Panoráma u. 19.; adószám: 65403662-2-27; fő 
tevékenységi köre: 493101 autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás), mint 
közszolgáltatást ellátó vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. A 2009. július 31-én kelt, 2010. december 12-én, 2011. december 13-án, 2012. december 
18-án, 2013. január 2-án, 2014. január 31-én és 2014. december 16-án módosított, Ercsi város 
területén menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja 2015. február 1-jével az alábbiak szerint módosul: 
 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.094.477,-Ft hozzájárulást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a tanítási 
napokon napi három alkalommal, illetve péntek délutánonként további egy alkalommal  
történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda 
állomások közötti személyszállítás ellenértékét, ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 
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2. A szerződés egyéb részei változatlanok, azonban az abban nem szabályozott vagy a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben másképp szabályozott és 
kötelezően alkalmazandó rendelkezések tekintetében a törvény előírásait is alkalmazni kell. 
 
Ercsi, 2015. február 1. 
 
 
 
  Győri Máté               Makkai Attila 
  polgármester         Vállalkozó  
 
 
 

6. napirendi pont: A Tiszti Klub épülete kiürítésének megszervezéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-25/2015. iktatószámú előterjesztést, majd 
elmondja még, a Tiszti Klubnak a más funkcióval történő ellátása az egyik megvalósítandó 
feladat a 300 millió forintos csomagban. Ennek első lépése az épület kiürítése, s mivel igen 
sok, valamire még használható dolog is található ott, ezért a Katolikus Karitász helyi 
szervezetének, továbbá az Ercsi Dunakavics Kft-nek a közreműködését szeretné ebben kérni; 
a szervezési feladatok ellátására pedig a Humán Bizottság elnökét, Dr. Hekmanné Balázs 
Máriát javasolja.  
 
Lippai Csaba képviselő kérdezi, hogy az ott fellelhető eszközökről van-e lista? 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, annak ellenére, hogy többször kérte a 
Városgazdálkodási Irodát arra, hogy az ott fellelhető dokumentumokat adják át, az az ülés 
napjáig nem történt meg. Ezért arra a megállapításra jutottak, hogy ők fogják felleltárazni az 
ott található dolgokat, s megkeresik a tulajdonosaikat, záros határidőt adva nekik arra, hogy a 
tulajdonaikat szállítsák el onnan.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, sok olyan dolog is van az épületben, amely már – 
papíron – selejtezésre került, azonban annál jobb állapotban volt, mint hogy kidobásra 
kerüljön. Egyetért abban, hogy az ott található dolgokról hivatalos felmérést kell készíteni, s 
ha valaminek nem találják meg a gazdáját, akár a Szociális Szolgálattal együttműködve 
felajánlhatják rászorulóknak is azt, ami olyan állapotban van.  
 
Domine János, a Honvéd Nyugállományúak Klubja Egyesület elnöke elmondja, a Tiszti 
Klub épületét a Magyar Honvédség 2004-ben ürítette ki, s azokat a dolgokat, melyek náluk 
leltárban szerepeltek, mind elszállították. Ami ezután visszamaradt az épületben, az a 
Honvédségnek semmilyen nyilvántartásában nem szerepel. Ezután elmondja, a Tiszti Klub 
kertje Ercsi egyik legszebb kertje. Ebben a kertben az Egyesület képviselő-testületi határozat 
alapján 2001-ben felállított egy katonai emlékművet, mely azóta is létezik, ott van, ők 
rendben tartják. Kérdezi, hogy ez a felújítás-átalakítás annak az emlékműnek a létét érinti-e 
vagy sem? 
 
Győri Máté polgármester egyetért azzal, hogy a Honvédség az épületből tisztességgel 
eltakarított mindent, azonban azon kívül abban az épületben van minden. Majd az 
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emlékművel kapcsolatban elmondja, annak ottléte teljesen beleillik az eddigi elképzelésekbe, 
hiszen nem egy új épületet szeretnének kialakítani, hanem annak retro jellegét meg szeretnék 
őrizni. Nem hiszi, hogy le kellene mondani arról az örökségről, melyet a Honvédség jelenléte 
jelentett a városban. Ezután megköszöni az Egyesületnek az ott végzett munkáját, hiszen 
hozzájárultak ahhoz, hogy az eredeti állapotok megóvásra kerüljenek. Majd újra elmondja, 
nincs szándék arra, hogy az emlékmű elkerüljön onnan. 
 
Domine János, a Honvéd Nyugállományúak Klubja Egyesület elnöke elmondja, 2006-ban 
a Honvédelmi Minisztérium, az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Honvéd 
Nyugállományúak Klubja együttműködési megállapodást kötött, melynek egy másolati 
példányát átadja polgármester úr részére, s elmondja, az abban foglaltakat a maguk részéről 
betartottnak tekinti, azzal kapcsolatosan semmilyen igénye nincs. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni, majd, miután nem hangzik el több hozzászólás, kéri, 
hogy először az előterjesztésen szereplő első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak 
elvégzésére a Katolikus Karitász helyi szervezetével történő együttműködési megállapodás 
megkötéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak elvégzésére a Katolikus Karitász helyi 
szervezetével történő együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 
Katolikus Karitász helyi szervezetével a Tiszti klub épületének kiürítési feladatai elvégzésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

„Melléklet a 18/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 
 

MEGÁLLAPODÁS ERCSI TISZTI KLUB ÉPÜLETÉNEK KIÜRÍTÉSÉ RŐL 
 

 
amely létrejött  
Ercsi Város Önkormányzata ,..................... 
 
Katolikus Karitász Szövetség Ercsi szervezete........................ 
 
 

1. Szerződő felek rögzítik, miszerint Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően jelen megállapodás 
keretein belül együttműködés keretében kívánják megvalósítani az Ercsi Tiszti klub 
épületének kiürítése során eltávolított ingó vagyon karitatív alapú felhasználását. 
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2. A jelen okirat 1. pontjában rögzített együttműködési szándék keretében szerződő felek 
akként állapodnak meg, hogy Ercsi Város Önkormányzata a kizárólagos befolyása 
alatt álló, tulajdonában lévő Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft közreműködése útján az 
ingatlan kiürítésével kapcsolatos természetbeni kiürítési munkálatokat elvégzi és 
elvégezteti, míg a kiürítési tevékenység során feltalált és eltávolított teljes ingó vagyon 
körében annak birtokbavételére a Katolikus Karitász Szövetség Ercsi szervezete 
jogosult, akként, hogy a külön jogszabályban rendelt és alapszabályában 
meghatározott módon ezen tárgyi eszközök karitatív célú kiadását és elhelyezését 
elvégezheti. 

 
3. Szerződő felek rögzítik, hogy Ercsi Város Önkormányzat részéről a Humán Bizottság 

elnöke, Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök kizárólagosan jogosult a jelen 
megállapodásban meghatározott kiürítési tevékenység irányítására, szervezésére és e 
körben a tulajdonosi önkormányzat nevében és javára jogosult továbbá az 
együttműködési megállapodás keretében szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen együttműködési megállapodásban meghatározott 
kiürítési és karitatív tevékenység ellátására rendelkezésre álló határidő 2015.március 
15. napja, azaz felek jelen együttműködési megállapodást ezen határnapig számított 
határozott időtartamban hozzák létre. 
 

5. Szerődő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás akaratkijelentéseiket helyesen 
tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezést követően mint akartukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag törvényes képviselőik útján aláírásukkal látják el. 
 

Kelt: Ercsi, 2015........ 
 
 
 
 
Ercsi Város Önkormányzata   Katolikus Karitász Szövetség Ercsi szervezete 
Győri Máté polgármester      elnök 
 
 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Hekmanné Balázs Mária bizottsági 
elnöknek a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak megszervezésére történő megbízásáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Dr. Hekmanné Balázs Mária bizottsági elnöknek a Tiszti klub épülete kiürítési 
feladatainak megszervezésére történő megbízásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Humán Bizottság elnökét, Dr. 
Hekmanné Balázs Máriát a Tiszti klub épülete kiürítési feladatinak megszervezésével. 
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A feladatot 2015. március 15-ig kell elvégezni, amelybe az Ercsi Dunakavics Kft. és a 
Katolikus Karitász helyi szervezete bevonható. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. március 15. 
 

7. napirendi pont: Gyógypedagógiai feladatok ellátására feladatellátási 
szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-29/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, más javaslat? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy a szerződés meghosszabbításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyógypedagógiai feladatok ellátására 
feladatellátási szerződés meghosszabbításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

gyógypedagógiai feladatok ellátására feladatellátási szerződés meghosszabbításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autizmus specifikus gyógypedagógiai 
szakértelmet igénylő feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 
meghosszabbításához 2015. január 01-től 2015. június 15-ig tartó időszakra 487.500,- Ft 
összegű pénzügyi fedezetet biztosít az Ercsi Napfény Óvoda költségvetésében. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletének tervezésekor a fenti összeg figyelembe vételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a költségvetési rendelet elfogadása 

 
8. napirendi pont: Az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti önkormányzati lakás 

bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-18/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti 
önkormányzati lakás bérbeadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Beszteri Vince (2451 Ercsi, Feszty 
Árpád utca 4. szám alatti lakos) Feszty Árpád utca 4. sz. alatti önkormányzati lakásra 
benyújtott lakáspályázatát.    
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

Határid ő: 2015. március 1.  
 

9. napirendi pont: A Baczakó Péter Sportcsarnok tetőfelújításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-24/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az előterjesztés mellékleteként 
látható egy összesítés az eddig elvégzett munkákról és a kifizetett összegekről. A vállalkozó 
ígérete szerint 3-5 évig biztosan nem fog beázni a Sportcsarnok, s ő reméli, hogy ez valóban 
így lesz. Majd elmondja még, a szerződésekbe van garancia is beépítve, s bízik abban, hogy 
ha mégis baj lesz, a garanciát fogják tudni érvényesíteni. Az alkalmazott technológiához 
képest szép munka készült el, azonban ha összeadják az eddig ráköltött összegeket, lassan el 
fogják érni azt a 15 millió forintos árajánlatot, mellyel az egész héjazat ki lett volna cserélve 
és a belső rendbetétel is megtörtént volna. Azonban elmondja még, mivel a korábbi testület 
ezt a döntést hozta, nekik ezt kell elfogadniuk. Ezután elmondja, ő nem javasolja – és a 
bizottságok sem javasolták – a bevilágító ablakokra vonatkozó árajánlat elfogadását, annak 
ellenére sem, hogy így valóban többet kell világítaniuk. Véleménye szerint a bevilágító 
ablakok kiépítése sem hozna megoldást erre a problémára. A végső megoldás az lenne, ha egy 
napelemes pályázaton tudnának indulni, s annak keretében készítenék el a tetőt rendesen, 
világító ablakokkal. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Lippai Csaba képviselő elmondja, a világítás jelenleg nem megoldott a csarnokban. Az Ercsi 
SE-nek gyakorlatilag az otthona a városi sportcsarnok, s az ottani fényviszonyok nem 
megfelelőek a mérkőzések lejátszásához.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a világításon valóban korszerűsíteni kell, azonban azok 
a bevilágító ablakok, melyek eddig ott voltak, abban az állapotukban nem sokat segítettek. 
Amennyiben most úgy döntenének, hogy elfogadják az árajánlatot, s kérik a bevilágító 
ablakok feltételét, azok a régiek fölé lennének téve, plusz rétegként. Ez a megoldás sokat nem 
segítene. Azokat a bevilágító ablakokat ki kellene cserélni (jelenleg le vannak fedve). A 
megoldást meg kell találni, azonban újra elmondja véleményét, mely szerint ez a fajta 
megoldást semmilyen javulást nem okozna. 
 
Lippai Csaba képviselő hozzáfűzi még, hogy ezeket a mérkőzéseket általában késő délután 
vagy este játsszák. Tehát a bevilágító ablak ebben az esetben nem megoldás. Majd elmondja 
még, a mérkőzéseken jegyzőkönyv készül, s ezt a problémát az egyesület elnöke több ízben is 
megemlítette már. Erre megoldást kell találni, mert ez nem egyszeri eset, ez egy visszatérő 
probléma.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a világítás kérdése egy másik fejezet, annak javítására 
felmérést kell készíteni, árajánlatokat beszerezni.  
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Gólics Ildikó képviselő elmondja, a bizottsági ülésen, amikor a bevilágító ablakok 
megrendelését elvetették, beszéltek arról, hogy a beázás során a villamosvezetékek mentén is 
folyt be a víz, tehát a villamos-rendszert mindenképp felül kell vizsgálni. Amikor ez történik, 
meg lehet nézni azt is, hogy mi az, amit cserélni, esetleg kiegészíteni szükséges. S az még 
mindig a bevilágító ablakok költsége alatt lesz. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, szóba került még a hangszórók, erősítők felülvizsgálata 
is, továbbá az eredményjelző tábla cseréje is, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ezek 
nem ebben az előterjesztésben szerepelnek. Javasolja, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzon 
a Pénzügyi Bizottság. 
 
Lippai Csaba képviselő elmondja, a probléma sürgető, abból még baj is lehet. 
 
Győri Máté polgármester egyetért Lippai képviselő úrral, a problémát az ÁNTSZ is 
észrevette, nagyra értékelik, hogy a beázást sikerült megszüntetni. Majd kéri, hogy aki 
egyetért azzal, hogy a bevilágító ablakokat nem kívánják elkészíttetni, kézfelemeléssel jelezze 
azt. 

 
 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnok 

tetőfelújításáról, bevilágító ablakok készíttetéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi – elutasító – határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 
a Baczakó Péter Sportcsarnok tetőfelújításáról, bevilágító ablakok készíttetésének 

elvetéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnok bevilágító 
ablakait nem kívánja elkészíttetni.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

10. napirendi pont: A Bizottságok 2015. évi ellenőrzési programjának 
elfogadásáról, illetve elnapolásáról 
Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-21/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, egyéb 
javaslata azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat 
elfogadásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. 

évi ellenőrzési tervéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.  
A Humán Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság ellenőrzési 
programjának megtárgyalását a 2015. február 10-i képviselő-testületi ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
              Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
 Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

elnöke 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. február 10. 
 

„Melléklet a 23/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2015. évi ellenőrzési terve 

 1.)   Ercsi Város Önkormányzat által, a civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 

Felelős: Sira Magdolna külső bizottsági tag 
              Sandi József bizottsági tag 

Határidő: 2015. február 28. 

 2.)  Hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása 

Felelős: Karsai Gergely bizottsági tag 
              Sandi József bizottsági tag 

Határidő: 2015. június 30. 

  3.) Az Önkormányzat által kötött hatályos megállapodások, szerződések és egyéb  
jogügyletek megvalósulásának vizsgálata  

Felelős: Gólics Ildikó elnök 
              Prekop Antal külsős bizottsági tag 
Határid ő: 2015. június 30. 
 

11. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: Bizottságok 

Győri Máté polgármester ismerteti a 344-3/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd abból egy mondatot kiemel: „Annak eldöntése, 
hogy a jelenlegi és közeljövőt érintő feladatokhoz a most rendelkezésre álló létszám 
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elegendő-e, az inkább a 2015. év tapasztalatai alapján lesz megállapítható.” Ezzel 
kapcsolatban elmondja, igyekeztek és igyekeznek jegyző úrral együttműködni abban, hogy 
minél jobban működjön a hivatal. A feladatok – ahogyan azt jegyző úr jelezte is – 
átcsoportosítva lesznek, esetleg kisebb szervezeti átalakítások várhatóak, például a 
titkárságnak a külön irodává válása. Ezt irodavezető fölérendelése nélkül gondolják, hiszen a 
titkárságot ő és jegyző úr „irányítják”. Nem tudják még pontosan, hogy az új szociális 
ellátásokkal kapcsolatos törvényben foglaltak szerint mennyi feladatot visznek majd el tőlük, 
azonban várhatóan plusz feladat is jelentkezik majd. Erre valóban majd a jövő év végén 
fognak tudni visszatérni. Majd a Pénzügyi Iroda beszámolójával kapcsolatban elmondja, 
abban szerepel egy olyan, hogy sok változtatásban volt nekik is részük, s nem mindig kaptak 
választ a kérdéseikre. A mindennapi munkán túl sokszor „meg kellett küzdeniük a 
rendszerrel”. Mindenkitől kitartást kér. Majd elmondja még, a többi iroda beszámolóját is 
elolvasta, azokból információt gyűjtött, s azokkal egyetértett. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal 
2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Sandi József képviselő kiment a Tanácsteremből, így a szavazásban 7 képviselő vesz részt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Feik Csaba jegyzőnek az Ercsi 
Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
12. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodájának 

megszüntetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-15/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Karsai Gergely képviselő 18.50 perckor megérkezik az ülésre, így a továbbiakban 8 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az előterjesztésen 
szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási irodájának megszüntetéséről, a karbantartók további alkalmazásáról 
7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodájának megszüntetéséről, a 
karbantartók további alkalmazásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási irodáját meg kívánja szüntetni. 
A Városgazdálkodási iroda 2 fő karbantartó, továbbá 2 fő fizikai dolgozóját – amennyiben 
ahhoz ők hozzájárulnak – 2015. február 1-vel az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft veszi át 
alkalmazásba. 
A Képviselő-testület az Eötvös József Általános Iskolában lévő közalkalmazotti karbantartói 
állást szintén – 2015. január 31-vel – megszünteti. Amennyiben a dolgozó ahhoz hozzájárul, 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. őt 2015. február 1-vel szintén átveszi alkalmazásba. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy ennek 
érdekében a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
terjessze a Képviselő-testület elé, illetve a szükséges munkaügyi intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
               Dr. Feik Csaba jegyző    
Határid ő: 2015. február 10. 
 

13. napirendi pont: A képviselők, nem képviselő bizottsági tagok 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételének igazolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-11/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Sandi József képviselő visszatért a Tanácsterembe, így a továbbiakban a szavazásban 9 
képviselő vesz részt. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontról. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele igazolásának tudomásul vételéről 9 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvétele igazolásának tudomásul vételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a képviselők és a nem 
képviselő bizottsági tagok köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételének 
igazolása határidőben megtörtént.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
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14. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-23/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy arról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015. (I.26.) önkormányzati rendelete 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

        
„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                1.961.012 e Ft 

                      (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                               2.256.017 e Ft 
                      (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                       295.005 e Ft 
 
                   (4) A hiány összege az előző évi 295.005 e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre 

a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. „  
 

 
2.§  Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek: 

 
  „5.§  Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek főösszege:                       2.256.017 e Ft  

ezen belül: 
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről         898.337 e Ft 
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   412.503 e Ft 
c) Közhatalmi bevételek                                                         544.280 e Ft 
d) Működési bevételek                   89.732 e Ft 
e) Működési célú átvett bevételek         14.500 e Ft 
f) Felhalmozási bevételek                                                          1.660 e Ft 
g) Belföldi finanszírozás bevételei                                             295.005 e Ft” 
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3.§ Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:  
  „7.§ Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak főösszege:                           2.256.017 e Ft     
         ezen belül: a) a működési kiadások előirányzat összege              1.584.143 e Ft 
                ebből: 1.személyi jellegű kiadások                                                   489.480 e Ft 
                           2.munkaadót terhelő járulékok                                     121.506 e Ft 
                           3.dologi kiadások                                           485.382 e Ft 
     4.működési célú pénzeszköz átadás                                         48.662 e Ft 
                           5.ellátottak pénzbeli juttatásai                                                128.123 e Ft 
                           6.tartalék                                   306.990 e Ft 
                           7.visszatérítendő működési kölcsön                                           4.000 e Ft 
 
 
                         b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege                        671.874 e Ft 
            ebből:   1.beruházások                                     551.603 e Ft 
                         2. felújítások                 26.850 e Ft
              3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás            19.995 e Ft 
                         4. Finanszírozási kiadás                                                                24.892 e Ft  
                         5. Felhalmozási céltartalék                                                           48.534 e Ft ” 
 

4. § Az  „R” mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.  

 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  
 

 

 

 

 

 

 

            Győri Máté     dr. Feik Csaba 
                             polgármester                     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záradék: Ez a rendelet 2015. január 26. napján kihirdetésre került. 
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Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az ülés elején kiosztott, a 2014. évi 
költségvetés módosításához tett kiegészítés elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények 2014. évi bérmegtakarításának 
felhasználásáról szóló tájékoztatóról 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az intézmények 2014. évi bérmegtakarításának felhasználásáról szóló tájékoztatóról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármesternek az 
önkormányzati intézmények 2014. évi költségvetésébe betervezett személyi juttatási 
előirányzatoknak – a betervezetthez képest – fel nem használt összege kifizetésére vonatkozó 
intézkedéséről szóló mellékelt tájékoztatóját elfogadja, a megtett intézkedéssel egyetért és azt 
visszamenőleg jóváhagyja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 27/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési rendelet módosításának elfogadása kapcsán tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet arról, hogy a költségvetési intézményeink számára decemberben a 
betervezett személyi juttatások előirányzatának a betervezetthez képest el nem költött összege 
terhére az intézményvezetők, illetve önkormányzati intézmények számára jelképes jutalom 
kifizetését tettem lehetővé. 
Ennek oka, hogy a végzett munkát elismerjük ugyan, azonban a bevételeink nem teljesültek 
2014-ben úgy, ahogy azt beterveztük a költségvetésbe. 
A pénzügyi irodavezető tájékoztatása alapján a jutalomra ennél több szabad fedezet nem állt 
rendelkezésre, hiába nem költöttünk annyit, amennyit beterveztünk. Az Áht. 37.§ (1) 
bekezdése értelmében a pénzügyi ellenjegyzőnek – aki a pénzügyi irodavezető – meg kell 
győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési 
időpontban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Így nagyobb összegű jutalom kifizetésére – már az 
ellenjegyzés emiatt várható kötelező megtagadása miatt sem - nem lett volna lehetőség, s 
kötelezettséget vállalni a törvény szerint csak pénzügyi ellenjegyzés után lehetséges. 
Kötelezettséget pedig sem én, sem az intézményvezetők nem vállalhatnak úgy, hogy annak 
pénzügyi fedezete ne legyen meg. Ez egyrészt jogsértő lenne, másrészt adósságba sodorhatná 
önkormányzatunkat. 
Nem véletlen, hogy az Mötv. 120.§ (1) bekezdés c) pontja a pénzügyi bizottság 
kötelezettségévé teszi, hogy „a helyi önkormányzatnál és intézményeinél vizsgálja az 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát” és 
vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli.  
Emellett a döntésemet indokolta az Mötv. 115.§ (1) bekezdése is, amely a gazdálkodás 
területén igen szigorú követelményt támaszt számunkra: „A gazdálkodás biztonságáért a 
képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős”. 
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Ami nem véletlenül került így rögzítésre a törvényben, hiszen az Mötv. 111.§ (3) bekezdése 
szerint a helyi önkormányzat költségvetése egységes. 
 
 
Ercsi, 2015. január 20. 
 

Tisztelettel: 
           Győri Máté 
                                             polgármester 

 
15. napirendi pont: Győri Máté polgármester 2015. évi szabadságának 

ütemezéséről 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 

 
Győri Máté polgármester felkéri Papp György alpolgármester urat arra, hogy ezt és a 
következő napirendi pontot vezényelje le. 
 
Papp György alpolgármester ismerteti a 100-12/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
először az első határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester 2014-ben igénybe 
vett szabadságának mértékéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester 2014-ben igénybe vett szabadságának mértékéről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – Győri Máté polgármester 
2014. évben igénybe vett szabadságának mértékét 1 munkanapban állapítja meg. 
A fennmaradó szabadság 7 munkanap, melyet a Képviselő-testület a 2015. évi szabadsághoz 
hozzászámít. Győri Máté polgármester 2015. évi szabadsága így 39+7=46 munkanap. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester    
Határid ő: azonnal 
 
Papp György alpolgármester ezután azt kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy az 
előterjesztésen szereplő második határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester 2015. évi 
szabadságának ütemezéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – Győri Máté polgármester 
2015. évi szabadságának ütemezését a mellékelt terv szerint állapítja meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester    
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos   

 
„Melléklet a 29/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 
Melléklet Polgármester 2015. évi szabadság tervéről: 

              

2014.évről 
áthozott 
szabadságnapok 
+2015. évi 
szabadságnapok 
száma 

Január Február Március Április Május Június Július 
Augusz-

tus 
Szep-

tember  
Október 

Novem-
ber  

Decem-
ber  

 7+39 3 0 2 5 2 0 5 19 0 3 0 7 
 

   
  

          2015. 
             január 28-30. 3 

          február  0 
          március 30-31. 2 
          április 1-3., 7-8. 5 
          május 22.,26. 2 
          június 13-17. 0 
          július 13-17. 5 
          aug. 1-30. 19 
          szept. 0 
          okt. 20-22. 3 
          november 0 
          dec. 21-23.,28-31. 7 
          

               
16. napirendi pont: Győri Máté polgármester illetményének, költségtérítésének 

módosításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Papp György alpolgármester ismerteti a 100-13/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata 
azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először az első határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester illetményének 
módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester illetményének módosításáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – 2014. december 12-vel 
Győri Máté polgármester illetményét 448.700,-Ft/hó összegben, idegennyelvtudási-pótlékát 
44.400,-Ft/hó összegben, együttesen 493.100,-Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester    
Határid ő: azonnal 
 
Papp György alpolgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester költségtérítésének 
megállapításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – Győri Máté polgármester 
költségtérítését 67.300,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester    
Határid ő: azonnal 

 
17. napirendi pont: Papp György alpolgármester tiszteletdíjának, 

költségtérítésének módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Papp György alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Győri Máté polgármesternek. 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-14/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? Miután nincs, kéri, hogy először alpolgármester úr tiszteletdíjának 
megállapításáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Papp György alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester tiszteletdíját 
2014. október 12-től 157.100,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy alpolgármester úr költségtérítésének 
megállapításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester 
költségtérítésének megállapításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Papp György alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester költségtérítését 
23.600,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
Határid ő: azonnal 

 
18. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-17/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
21. számú melléklete), majd elmondja még, az együttműködési megállapodásokat 2014. 
november 25-én kötötték meg, s nem gondolja azt, hogy azon módosítani kívánnának. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik 
hozzászólás, először azt kéri, hogy az Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
szavazzanak. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról  9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 
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Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közötti, 2014. 
november 25-én megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegében 
nem javasol változtatást. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közötti, 2014. 
november 25-én megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegében 
nem javasol változtatást. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

19. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-8/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd elmondja még, néhány kiegészíteni valója 
lenne az előterjesztéssel kapcsolatban. A 368/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban 
elmondja, a határozatban a 2866 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről döntött a testület. A vásárló, 
az ESZO Kft. képviselője jelezte felé, hogy a teljes vételár nem áll a rendelkezésére, hiszen 
banki kölcsönből kívánja az üzletet véghezvinni. Ezért az önkormányzat hozzájárult a 
részletfizetéshez. A szerződés részükről elő lett készítve, azonban a vevőnek jelenleg annyi 
pénze sincs, hogy az első részletet befizesse. Emiatt felkérte Nagy Gábor urat arra, hogy a 
nevében levélben keresse fel a cég képviselőjét, arra kérve őt, hogy írásban tegyen 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy mit kíván tenni. Vagyis a „folyamatban van” kifejezés 
alatt ezt kell érteni. Majd a 403/2014. (XII.16.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, a 
szerződés az ülés napján érkezett meg a hivatalhoz, s annak az ügyvédek általi áttekintése 
még nem történt meg. A folyamat azért halad előre. Egyéb más hozzászólást nem kíván tenni. 
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Kérdezi, van-e valakinek kérdése a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester, miután a napirendi pontokhoz, illetve napirendi pontok után több 
hozzászólás, kérdés nem hangzik el, a Képviselő-testület 2015. január 22-i nyílt ülését 19.20 
órakor berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

           polgármester             jegyző 
 

 

 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
         képviselő                         képviselő 
   jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 
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