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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. február 10-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. A közbiztonsági koncepció és intézkedési terv elfogadásának elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének létesítménygépészeti és belsőépítészeti 
tervezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzleti tervének és költségvetésének 

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

5. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés 
elfogadásáról, a részére történő feladatátadásokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 

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

7. Az Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő 
Bizottsága tagjainak megválasztásáról, a Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

       a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
  

8. A civil szervezetek és egyesületek 2014. évi támogatásának pénzügyi 
elszámolásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                                     a Humán Bizottság 
 

9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
10. Az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 

Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

12. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
13. Elvi megállapodás megkötéséről a KROK Komplex Rehabilitációs és 

Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
tervének elnapolásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
              

15. A Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
 

17. A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: Bizottságok 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
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H a t á r o z a t o k 
 
48/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. február 10-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 

49/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a Közbiztonsági koncepció és intézkedési terv 
megtárgyalásáról szóló napirend elnapolásáról 

 
50/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének 

létesítménygépészeti és belsőépítészeti tervezéséről 
 
51/2015. (II.10.) Kt. sz. hat.  a 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
52/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti 

tervének elfogadásáról    
 

53/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi 
költségvetésének elfogadásáról    

 
54/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics 

Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 

 
55/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei 

bővítéséről 
 

56/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány 
Kuratóriuma új elnökének, tagjainak és felügyelő 
bizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
57/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe 
foglalt szövegének elfogadásáról 

 
58/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a civil és egyéb szervezetek 2014. évi pénzügyi 

támogatása elszámolásának elfogadásáról 
 

59/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
az Ercsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 
1.200.000 Ft biztosításáról 

 
60/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
300.000 Ft biztosításáról 

 
61/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs részére 2.000.000 
forint biztosításáról  
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62/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 
Kossuth Lajos Általános Iskola részére 300.000 forint 
biztosításáról  

 
63/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 

civil és egyéb szervezetek részére összesen 21.700.000 
forint biztosításáról  

 
64/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő 

megrendezéséről 
 
65/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
66/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 
67/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a KROK Komplex Rehabilitációs és Oktatóközpont 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás 
korú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására 
vonatkozó elvi együttműködési megállapodás 
megkötéséről 

 
68/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

2015. évi ellenőrzési munkatervének elnapolásáról 
 
69/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének 

elfogadásáról 
 
70/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
71/2015. (II.10.) Kt. sz. hat. a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató 

tudomásul vételéről 
 

R e n d e l e t 
 

2/2015. (II. 11.) ök. rend.  Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. 

február 10-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                          
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                         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. 
február 10-i nyílt ülését 18.40 órakor megnyitja. Elmondja, a meghívón szereplő napirendi 
pontokat ki szeretné egészíteni egy sürgősségi indítvánnyal. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban, vagy azokon kívül?  
 
Szabó Miklós napirendi pont előtt kíván szólni.  
 
Győri Máté polgármester ezután megállapítja, hogy a testületi ülés 9 képviselő jelenlétével 
határozatképes, majd azt kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. február 10-i nyílt 
ülése napirendjeiről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. február 10-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 

Nyílt ülésen:  
   

1. A közbiztonsági koncepció és intézkedési terv elfogadásának elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének létesítménygépészeti és belsőépítészeti 
tervezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzleti tervének és költségvetésének 

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

5. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés 
elfogadásáról, a részére történő feladatátadásokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
 



6 
 

6. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő 
Bizottsága tagjainak megválasztásáról, a Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

       a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
  

8. A civil szervezetek és egyesületek 2014. évi támogatásának pénzügyi 
elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                                     a Humán Bizottság 
 

9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
10. Az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 

Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

12. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
13. Elvi megállapodás megkötéséről a KROK Komplex Rehabilitációs és 

Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
tervének elnapolásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
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15. A Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
 

17. A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: Bizottságok 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Szabó Miklós az Eötvös-kápolnával kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Elmondja, az 
utóbbi időben – a polgárőri feladataiból kifolyólag – elég sűrűn jár arra, s azt látja, hogy a 
Kápolna tetőszerkezetének a negyed része már hiányzik, sőt, belülről már a boltíves födém is 
leszakadt, azon ki lehet látni a csillagos égre. Felhívja a figyelmet arra, ha ott történik egy 
beszakadás, s éppen akkor kíváncsi turisták arra járnak, abból még tragédia is lehet. Majd 
elmondja még, nem tudja, hogy az épület kihez tartozik (önkormányzat, egyház, műemlék-
védelem), azonban, amennyiben ott bekövetkezik egy baleset, komoly felelősségre vonás lesz. 
 
Győri Máté polgármester egyetért, tud róla, hogy a kápolna sajnálatos állapotban van. Majd 
tájékoztatást ad arról, hogy az az egyház tulajdonában van, a műemlék védelem számon tartja, 
az önkormányzat pedig próbál segíteni az állapot-javításban. Egyetért abban, hogy – ha már 
az egész kápolnát nem is tudják felújítani – legalább a tetőjavítást meg kellene tenni, az 
állagromlást megállítani. Majd megköszöni az észrevételt, s ígéretet tesz arra, hogy valamit 
tenni fognak az ügyben. Majd, miután több napirendi pont előtti hozzászólás nem érkezik, 
kéri, hogy térjenek rá az első napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: A közbiztonsági koncepció és intézkedési terv elfogadásának 
elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-41/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd hozzáteszi még, nem híve az elnapolásoknak, 
azonban ezt most támogatni tudja, hiszen a közbiztonsági koncepció készítése folyamatban 
van, az már majdnem teljesen elkészült, azonban még van némi tennivaló azzal kapcsolatban, 
s a Képviselő-testület március havi ülésére el fog készülni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
más javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbiztonsági koncepció és intézkedési terv 

megtárgyalásáról szóló napirend elnapolásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a Közbiztonsági koncepció és intézkedési terv megtárgyalásáról szóló napirend 
elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbiztonsági koncepció és intézkedési terv 
megtárgyalását a 2015. március 31-ei ülésre elnapolja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert és 
Papp György alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Papp György alpolgármester 
Határid ő: 2015. március 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a meghívón szereplő napirendi pontok sorrendjét úgy 
módosítsák, hogy a közbeszerzési terv elfogadása előtt tárgyalják meg a sürgősségi indítvány 
kérdését, hiszen így logikus. 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének 
létesítménygépészeti és belsőépítészeti tervezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-49/2015. iktatószámú sürgősségi indítványt, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás a 
napirendi ponthoz? Miután nincs, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének 
létesítménygépészeti és belsőépítészeti tervezéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének létesítménygépészeti és belsőépítészeti 
tervezéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 300 millió forint önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló 2/2015. (I.8.) Kt. sz. határozata mellékletét képező adatlap 2.1/V pontja 
alapján elkülönített 35.000.000,- Ft terhére az Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, civil 
központtá alakítása feladat megvalósításához a létesítménygépészeti és belsőépítészeti 
tervezés elkészítési feladat elvégzésével jelen határozat mellékletét képező árajánlat alapján 
2.445.000,- Ft + ÁFA összeg ellenében megbízza a DOBNER Mérnöki Iroda Kft-t. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a szerződés 
elkészítésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Ákos Elek ügyvéd 
    Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: 2015. február 28. 
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„Melléklet az 50/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
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11 
 

3. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-38/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd azt kéri, hogy az előterjesztés mellékletének 
IV. pontjában szereplő összeget akként módosítsák, hogy a 27.559.055 Ft-os összegből 
kerüljön levonásra az előzőekben elfogadott 2.445.000 Ft. Így az Ercsi MH Helyőrségi Klub 
felújítása, civil központtá alakítása közbeszerzés értéke 25.114.055 Ft lesz. Kéri, hogy aki így 
elfogadja a 2015. évre szóló közbeszerzési tervet, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 9 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervet e 
határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal  
 

„Melléklet az 51/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

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

 A közbeszerzés 
tárgyának tervezett 

kezdete 

A szerződéshez rendelt 
elnevezés 

Közbeszerzés 
értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés tárgyai 

I. 2015.március Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
férőhely bővítése 

86.819.362,- Ft Építési beruházás 
Kbt. Harmadik rész 122.§ (7) 

a.) pont szerint 
II. 2015. március Eötvös József Művelődési 

Ház és Könyvtár belső 
udvar rendezése – 
Örökmozgó Park 

15.583.567,- Ft Építési beruházás 
Kbt. Harmadik rész 122.§ (7) 

a.) pont szerint 
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III. 2015. április Eötvös József Általános 
Iskola tetőfelújítás, 
homlokzat szigetelés és 
fűtéskorszerűsítés és a 
Baczakó Péter Sportcsarnok 
öltözőinek és folyosójának. 

29.921.260,- Ft Építési beruházás 
Kbt. Harmadik rész 122.§ (7) 

a.) pont szerint 

IV. 2015. április Ercsi MH Helyőrségi Klub 
felújítása, civil központtá 
alakítása 

25.114.055,- Ft Építési beruházás 
Kbt. Harmadik rész 122.§ (7) 

a.) pont szerint 
V. 2015. március Utak- járdák felújítása 59.826.728,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ (7) 
a.) pont szerint 

 
 
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési 
terv nyilvános. 
 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a 
közbeszerzési tervét megküldeni. 
 
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az 
Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója 
honlapján – közzétenni. A közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó 
közbeszerzési terv közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 
 
 
Ercsi, 2015. február 02. 

 
 
…………………………………… 
     Ercsi Város Önkormányzat 
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4. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzleti tervének és 
költségvetésének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-43/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. melléklete, majd hozzáteszi még, hogy a Dunakavics Kft. üzleti tervét és 
költségvetését a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság alaposan megtárgyalta, 
némi módosítást javasolt benne, melyek átvezetésre kerültek. Kérdezi, kíván-e valaki 
kérdezni, hozzászólni a témához? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző javasolja, hogy a tevékenységi körök felsorolását harmonizálják a 
közszolgáltatási szerződésben szereplő tevékenységi körökkel.  
 
Győri Máté polgármester egyetért jegyző úrral. Kéri, hogy az általa felvetett módosításokkal 
együtt szavazzanak a Dunakavics Kft. üzleti tervéről. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról    
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi 
üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Borsi László ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.  
 
Felelős: Borsi László ügyvezető  
Határid ő: azonnal illetve folyamatos 
 

„Melléklet az 52/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

Ercsi Dunakavics Nonprofit kft 2015. évi üzleti terve 

 
Ercsi város önkormányzatának 100%-os tulajdonú városüzemeltető, -gazdálkodó és -fejlesztő 
cége 
 

                                 Fő feladatok 

 

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás 

2. Városfejlesztés 

3. Közmunka szervezése 

4. Városmarketing  
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1. Üzemeltetés, városgazdálkodás 

 
Szolgáltatást nyújtunk – önkormányzati megbízásra díjazás ellenében, illetve egyéb 
megrendelésre versenyképes külön díjazásért. 

A kft. megtart minden eddigi tevékenységet, ami a Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe 
tartozott, kivéve a hatósági, szakhatósági feladatokat. 

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit kft üzemeltetési, városgazdálkodási feladatai: az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási feladatainak 
koordinálása.  

Minden önkormányzati intézmény üzemeltetését a nonprofit kft koordinálja és végzi.  
Az önkormányzati intézmények: Művelődési ház és könyvtár és a múzeumok; óvodák – 4 
épület; Szociális Szolgálat – 2 épület; Egészségügyi Központ, valamint a sportlétesítmények 
(sportcsarnok, uszoda). 
 

•  a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése és véleményezése,   

• a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, 

• a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása,  

• bérlőváltozás vagy tulajdonos-váltás esetén az önkormányzati lakások, 

helyiségek műszaki átadás-átvétele, erről jegyzőkönyv felvétele, továbbá 

intézkedés a közüzemi órák állásának jegyzőkönyvi rögzítéséről és az új bérlő, 

illetve tulajdonos, ezek hiányában az önkormányzat nevére való átíratásáról, 

• az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási feladatok, 

• a téli hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése, 

• az önkormányzat által végzett köztisztasági feladatok elvégzése, ideértve az 

elhullott állatokkal kapcsolatos teendőket is, 

• a menetrend szerinti helyi buszközlekedésre vonatkozó, az önkormányzattal 

kötött megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése, 

• a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálása, 

• a kóbor ebek begyűjtésének megszervezése és ellenőrzése,  

• a városgazdálkodási- városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési 

ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítése, 
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• az intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, 

felújítási igényeinek koordinálása, az önkormányzat által megrendelt felújítási, 

karbantartási munkák megszervezése és ellenőrzése, 

• műszaki és belső ellátási, üzemeltetési feladatok, 

• a pályázatokkal kapcsolatos, elsősorban műszaki vonatkozású feladatokkal 

összefüggő teendők azok lezárásáig, 

• a technikai berendezések üzemben tartási feltételeinek, garanciális, garancián 

túli javításának, karbantartásának megszervezése, a javítások elvégzése, 

• árajánlatok, vállalkozói szerződések előkészítése, a munkák elvégzésének 

ellenőrzése, a munka teljesítésének igazolása, 

• további olyan közfeladatok elvégzése, amely az Ercsi Dunakavics Nonprofit 

Kft. mint közszolgáltatást végző Alapító Okiratában szerepel és amellyel e 

körben Ercsi Város Önkormányzata mint Megrendelő megbízza. 

A cég márciustól Ügyfélszolgálatot nyit és működtet a közérdekű bejelentések fogadására. 
Ennek keretében Ingatlanirodát is létrehoz (Ercsi és vidéke Ingatlaniroda néven), amely 
magánszemélyek számára is vállal ingatlanközvetítést, értékbecslést, házkezelést, szakipari 
munkákat piaci díjazás ellenében. Ugyanitt működik majd az ingyenes jogi tanácsadás heti 
gyakorisággal. A konkrét jogi megbízásokat (például szerződéskötés) már térítés ellenében 
végzi az iroda.  

Munkánkat és cégünk ismertségének, elismertségének növelését szolgálja a könnyen 
kezelhető, vonzó és interaktív Honlap elkészítése és napi frissítéssel való működtetése. 

Speciális külön feladatként vállaltuk, hogy közreműködünk a Törökkút nevű önkormányzati 
cég 88 millió forintos kintlévőségének értékesítésében. Ezt az állományt, terveink szerint, egy 
követeléskezelő vásárolná meg.  

2. Városfejlesztés 

Legfontosabb feladat egy átfogó, rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepció 
elkészítése és következetes végrehajtása hazai és uniós források igénybe vételével. Ennek 
érdekében hatékony pályázat figyelést, előkészítést, beadást és megvalósítást tűzünk ki célul. 
Ugyancsak haladéktalanul el kell készíttetni az ITS-t. 

 

A fejlesztési terv keretében meghatározzuk a prioritásokat, amit a PFK Bizottság, a képviselő 
testület és a polgármester hagy jóvá. 

A fejlesztési terv és az ITS kidolgozását a kft első feladatai egyikeként határozom meg. 



16 
 

A fejlesztés célja egy korszerű, élhető, fiatalok itt tartását, illetve letelepedését segítő város 
kialakítása. 

A kft látja el a különböző forrásokból származó önkormányzati fejlesztések generálkivitelezői 
munkáját – 5-10%-os díjazásért. A kormány által Ercsi város önkormányzata részére 2015. 
évre odaítélt 300 millió forintos fejlesztési támogatás megvalósításában is jelentős szerepet 
vállal a cég.  

Az önkormányzat képviselő testülete döntött az összeg felhasználásáról. Ennek megfelelően a 
következő fejlesztésekre, felújításokra kerül sor 2015-ben:  

1. Hétszínvirág óvoda férőhely bővítése 

2. A Művelődési Ház belső udvarának rendezése – Örökmozgó Park 

3. Az Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtéskorszerűsítés 
és a Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása 

4. városgazdálkodási eszközök beszerzése 

5. MH Helyőrségi Klub felújítása 

6. Utak, járdák felújítása 

7. Közvilágítás korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen 

8. A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 

 

Egyéb fejlesztésekről – amelyek pályázati forrásokból valósulhatnak majd meg – az 
önkormányzati testület folyamatosan dönt. Ennek megfelelően kap majd további feladatokat a 
kft.  

3. A közmunka menedzselése  

Kiemelt feladatként kezeljük.  

Két-három munkairányítóval működtetjük a rendszert, a szabályok és az ellenőrzés szigorú 
betartásával. Hatékony s eredményes munkavégzést követelünk meg a közmunkásoktól, 
határozott, precízen körbeírt munka feladatokkal és rendszeres, szervezett ellenőrzéssel. Az 
aktuális feladatokat előre megtervezett módon szervezzük.  

A közmunkásoknak nem csak szervezetten, de "zárt" helyen kellene dolgozniuk. Egy 
csoportnak például ki lehetne alakítani egy kisebb kertészetet, ha csak a város szépítéséhez 
szükséges növényeket termelik meg, akkor is érdemes lenne vele foglalkozni.  

Törekszünk arra, hogy a jól teljesítőket akár továbbképzésre is irányítsuk. Ha van köztük 
képzett szakmunkás, természetesen a szakmájában adunk neki feladatot és lehetőséget 
kínálunk a hosszabb távú együttműködésre, akár egy későbbi állás elnyerésére is. 

4. Városmarketing 

A városmarketing a város léptékében tervezi és fejleszti a hatékony, társadalmi igényeknek 
megfelelő szolgáltatásokat.  
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A belső marketing az ott élők igényeinek kielégítésére szolgál, a külső pedig a városon kívül 
élők - turisták, befektetők- elvárásait hivatott kielégíteni, a város fejlődése érdekében.  

A kft reklám tevékenységet is folytat, egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása 
céljából, másrészt pedig – főleg az induló évben – a cég ismertségének megteremtése miatt. 
Erre minimális költséget tervezünk, kihasználva a médiában meglévő személyes 
kapcsolatokat. Különböző és változatos programokkal, rendezvényekkel is igyekszünk a város 
és a cég jó hírét, hírnevét megteremteni, illetve növelni. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a Dunakavics Kft. 2015. évi 
költségvetésének elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
2015. évi költségvetésének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének elfogadásáról    
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi 
költségvetését e határozat mellékleteként elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Borsi László ügyvezetőt a Kft. 2015. évi költségvetésének 
végrehajtására.  
 
Felelős: Borsi László ügyvezető  
Határid ő: azonnal illetve folyamatos 
 

„Melléklet az 53/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetése 
 

A bevételi források 2 irányból származnak: önkormányzati megrendelések és egyéb, külső 
megbízások. 
2015. lesz a cég bázis éve, ezért a konkrét költségtervezés, illetve cash-flow nehezebben 
tervezhető.  
Biztonsági „kűrt” futunk, s az alapfeladatokra koncentrálunk. A következő években 
diverzifikáljuk majd a működésünket. Meghatározó feladatnak tartjuk a város tisztán tartását, 
virágosítását és zökkenőmentes üzemelését, az intézmények zavartalan működtetését, továbbá 
az önkormányzati testület által jóváhagyott fejlesztések koordinálását, illetve 
generálkivitelezői tevékenységét. 
A cég a székhelyéül is szolgáló irodát a tulajdonos önkormányzattól bérli térítésmentesen, de 
fizeti az üzemelés és karbantartás költségeit. 
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2015. évi költségvetés 
  
Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT  
2451 Ercsi, Fő utca 27  
  
 e/Ft 
Bevétel: 49 011 
    
Városüzemeltetésb ől származó bevétel 45 511  
 Parkfenntartási feladatok 15 862 
 Települési hulladék kezelés 10 831 
 Közutak karbantartása 5 152 
 Lakó és nem lakóingatlan karbantartása 13 666 
    
    
Egyéb megszerzett bevétel 3 500  
    
Költségek,kiadások: 49 011  
    
Irodaüzemeltetés összsen: 45 091  
Eszközbeszerzés 1 000 
Közműdíjak 1 920 
Irodaszerek,tisztitószerek költségei 120 
Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja 1 960 
Saját gépjármű használat költsége 1 920 
Bérek,járulékok 36 629 
Megbízások,járulékok (FB tagok) 1 542 
    
Városüzemeltési ktg-ek összesen 3 920  
Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész) 3 000 
Karbantartási ktg (traktor) 350 
Karbantartási ktg (fűnyíró) 570 
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)  
Egyéb költségek fejlesztésre  
    
    
Mindösszesen: 0 
                                          
              Személyi állomány 

 

13 fővel indul a kft. 
 

• Ügyvezető – Borsi László 
• fejlesztésekért felelős menedzser – Juhász István 
• üzemeltetésért felelős menedzser – Scheszták Sándor 
• fejlesztési, valamint pályázatfigyelő és koordináló munkatárs – Sütő János 
• titkárságvezető – Bukovi Gizella 
• titkársági asszisztens – József Orsolya 
• fizikai állomány, karbantartók – 5 fő 
• Közmunkások foglalkoztatását felügyelő munkatárs – 2 fő 
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• Jogász, könyvelő – külsős megbízással. 
 
Költségként jelentkezik még a Felügyelő Bizottság 3 tagjának díjazása (összesen 100.000 
forint/hó – 40-30-30ezer), valamint a könyvvizsgáló díjazása.  
A cég alkalmazottainak juttatását kétszintű díjazásban valósítjuk meg: a havi fix bér és 
költségtérítés mellett (amit a pontosan körülhatárolt feladatok gondos elvégzése fejében kap a 
munkavállaló) érdekeltségi rendszert alakítunk ki, amelyet kizárólag a plusz bevételt jelentő 
tevékenységből finanszírozunk. 
 

5. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés elfogadásáról, a részére történő feladatátadásokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-45/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd felsorolja a Pénzügyi Bizottság által kért 
módosításokat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, egyéb javaslata a témával kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Város Önkormányzat és az 
Ercsi Dunakavics Kft. közötti közszolgáltatási szerződés – e határozat melléklete szerinti – 
megkötését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Borsi László ügyvezetőt a 
közszolgáltatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Borsi László ügyvezető 
Határid ő: azonnal 

 
„Melléklet az 54/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2451 Ercsi, Fő 
u. 20., törzsszám: 727145 statisztikai számjel: 15727141-8411-321-07, adószám: 15727141-
2-07, képviseli: Győri Máté polgármester) mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a 
továbbiakban: „Megrendelő”), 
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másrészről az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. (székhely: 2451 Ercsi, Fő utca 27., 
cégjegyzékszám:07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, képviseli: Borsi László ügyvezető; 
internetes honlap: dunakavics@ercsi.hu) mint közszolgáltató (a továbbiakban: 
„Közszolgáltató”)  
(a Megrendelő és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek szerint (továbbiakban: „Szerződés”). 
 

Előzmények 
 
Ercsi Város Önkormányzata a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok (különösen az 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatok) költség- és feladat-hatékonyabb ellátása 
érdekében létrehozta az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági társaságot. A 
Városgazdálkodási Iroda által korábban ellátott nem hatósági, átadható önkormányzati 
feladatainak ellátása érdekében kötik meg Felek az alábbi közszolgáltatási szerződést azzal, 
hogy az átadott feladatok nyilvánvalóan kötelező közszolgáltatási feladatnak minősülnek, 
illetve azzal, hogy Közszolgáltatót semminemű hatósági jogkör nem illeti meg. 
 

1. A szerződés tárgya 
 
Megrendelő megrendeli Közszolgáltatótól, hogy Ercsi város teljes közigazgatási területén 
elvégezze különösen az alábbi feladatokat: 
 

• a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése és véleményezése,   

• a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, 

• a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása,  

• bérlőváltozás vagy tulajdonos-váltás esetén az önkormányzati lakások, 

helyiségek műszaki átadás-átvétele, erről jegyzőkönyv felvétele, továbbá 

intézkedés a közüzemi órák állásának jegyzőkönyvi rögzítéséről és az új bérlő, 

illetve tulajdonos, ezek hiányában az önkormányzat nevére való átíratásáról, 

• az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási feladatok, 

• a téli hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése, 

• az önkormányzat által végzett köztisztasági feladatok elvégzése, ideértve az 

elhullott állatokkal kapcsolatos teendőket is, 

• a menetrend szerinti helyi buszközlekedésre vonatkozó, az önkormányzattal 

kötött megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése, 

• a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálása, 

• a kóbor ebek begyűjtésének megszervezése és ellenőrzése,  
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• a városgazdálkodási- városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési 

ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítése, 

• az intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, 

felújítási igényeinek koordinálása, az önkormányzat által megrendelt felújítási, 

karbantartási munkák megszervezése és ellenőrzése, 

• műszaki és belső ellátási, üzemeltetési feladatok, 

• a pályázatokkal kapcsolatos, elsősorban műszaki vonatkozású feladatokkal 

összefüggő teendők azok lezárásáig, 

• a technikai berendezések üzemben tartási feltételeinek, garanciális, garancián 

túli javításának, karbantartásának megszervezése, a javítások elvégzése, 

• árajánlatok, vállalkozói szerződések előkészítése, a munkák elvégzésének 

ellenőrzése, a munka teljesítésének igazolása, 

• további olyan közfeladatok elvégzése, amely az Ercsi Dunakavics Nonprofit 

Kft. mint közszolgáltatást végző Alapító Okiratában szerepel és amellyel e 

körben Ercsi Város Önkormányzata mint Megrendelő megbízza. 

 
2. Megrendelő kötelezettségei 

 
2.1 Megrendelő a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 

számára biztosítja a közszolgáltatás végzéséhez szükséges információkat. 
 
2.2 Megrendelő vállalja a településen működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítését. 
 
2.3 Megrendelő kötelezi magát, hogy rendeletében nevesíti a Közszolgáltatót, mint 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat végző közszolgáltatásokat ellátót.  
 
2.4 Megrendelő vállalja a közszolgáltatás teljesítése során a szükséges hatósági engedélyek, 

hozzájárulások körében a tevékeny közreműködést, adminisztratív, tulajdonosi 
jogkörből fakadó együttműködést. 

 
2.5 Megrendelő a település lakosságát kellő időben tájékoztatja a Közszolgáltató által 

elvégzendő és a lakosságot érintő feladatok ellátásáról, annak időpontjáról, a lakosság 
érintettségének okáról, fokáról és mértékéről. 

 
2.6 Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Közszolgáltató 

tevékenységét – beleértve az esetleges alvállalkozók munkavégzését is – a Megrendelő 
részére végzett tevékenység tekintetében bármikor jogosult ellenőrizni. Közszolgáltató 
köteles együttműködni és az ellenőrzést lehetővé tenni, valamennyi kért okiratot 
rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő rendszeréből a kért adatot szolgáltatni. 
Együttműködési kötelezettség terheli Közszolgáltatót az egyéb – Állami Számvevőszék, 
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KEHI általi és más, például hatósági – ellenőrzések során is. Megrendelő által folytatott 
ellenőrzés nem akadályozhatja Közszolgáltatót a Szerződés teljesítésében, feladatainak 
ellátásában. 

 
3. Közszolgáltató kötelezettségei 

 
3.1 A Közszolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást jelen Szerződés és a Felek 

között kötött szerződések, megrendelések alapján saját felelősségére végzi és szavatolja 
a Megrendelőnek a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a vonatkozó jogszabályok, a 
környezetvédelmi és egyéb előírások, a helyi önkormányzati rendeletek előírásainak 
betartását. Közszolgáltatónak az esetleges szakszerűtlen utasításadására  figyelmeztetnie 
kell Megrendelőt. 

 
3.2 A közszolgáltatás ellátásához, a fejlesztésekhez és karbantartáshoz szükséges 

mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítása és 
munkavédelmi, tűzvédelmi, a szükséges szakmai felkészítése a Közszolgáltató feladata. 

 
3.3  A feladatellátás során Közszolgáltató konstruktívan együttműködik Megrendelővel, 

továbbá az illetékes szervekkel, személyekkel, a hatósági feladatokat ellátó 
Polgármesteri Hivatallal s betartja feladatellátása során releváns döntéseiket, 
intézkedéseiket. Köteles továbbá betartani feladatai ellátása során a munka- és 
tűzvédelmi szabályokat, illetve valamennyi munkajogi előírást, s szigorúan be kell 
tartania az adójogi és számviteli szabályokat is. 

 
•  A Közszolgáltató e körben kötelezettséget vállal arra – alappal arra, hogy a 

Közszolgáltatást végző társaságnak Ercsi Város Önkormányzata uralkodó, egyben 
kizárólagos befolyással rendelkező alapítójaként az Mötv, az Áht. és saját költségvetése 
által, gazdasági és financiális értelemben determinált és meghatározott működésű jogi 
személy – miszerint a jelen kötelem alapján meghatározott tevékenységet az alábbi 
kiemelt normatívák megtartása és betartása mellett végzi és látja el: 

 
• Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott tevékenységek részletezésével 

közszolgáltatási feladatvállalásának körében köteles írásban olyan előzetes 
költségelemzés elkészítésére és az Önkormányzat felé történő benyújtására, melyek 
tartalmazzák az elvégzendő feladatok tervezett költség- és készkiadás igényét, valamint 
nevesítve tartalmazzák azt, hogy az adott feladatellátás a jelen Szerződésben 
meghatározott feladatkörbe tartozik. 

 
• A Közszolgáltató tevékenység ellátása körében, a Közszolgáltató az adott feladat 

ellátására irányuló érdemi tevékenységet kizárólag Ercsi Város Önkormányzat 
törvényes vagy megbízott képviselője által készített és aláírt írásbeli megrendelés 
alapján kezdheti meg, melynek megrendelés érvényességéhez szükségeltetik ezen okirat 
pénzügyi ellenjegyzése is. 

 
• A Közszolgáltató tudomásul veszi azt, miszerint a közszolgáltatási feladatvállalást 

illetően, a Megrendelő érdekében a bruttó 100.000.- Ft. vállalkozói díjat meghaladó 
beruházások esetén, azokat kizárólag a fent rögzített, pénzügyi ellenjegyzéssel is ellátott 
írásbeli vállalkozói szerződés birtokában kezdheti meg. 
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• A Közszolgáltató által elvégzett munka ellenértéke csak Megrendelő által kiállított 
teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás alapján fizethető ki. 

 
3.4  Közszolgáltatónak tevékenysége során mindig szem előtt kell tartania az Alapító 

Okiratában foglaltakat és ennek betartásával kell végeznie feladatait. Ez vonatkozik arra 
az esetre is, ha alvállalkozót vesz igénybe, mely esetben úgy felel, mintha maga járt 
volna el. Amennyiben Megrendelő a Közszolgáltató által választott alvállalkozó ellen 
kifogással él, Közszolgáltatónak más alvállalkozót kell biztosítania vagy saját magának 
kell teljesítenie az adott feladatot. 

 
3.5 Közszolgáltató Megrendelőt félévente tájékoztatja a közszolgáltatás végzésének 

tapasztalatairól, tevékenységéről írásban beszámol az önkormányzat képviselő-
testületének. A beszámolóknak alkalmasnak kell lenniük a költségvetésbe történő 
beillesztésre és meg kell felelniük a vonatkozó jogi és pénzügyi előírásoknak. 

 
3.6 A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és ügyfélszolgálati 

rendszert működtet, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket lehet tenni. Az 
ügyfélszolgálat heti két alkalommal, napi négy órában (hétfőnként 8.00 - 12.00 - ig és 
szerdánként 14.00 - 18.00 - ig) az Ercsi, Fő u. 27. sz. alatti irodahelyiségben működik. 
A fogyasztói kifogásokra, észrevételekre a Közszolgáltató azok kivizsgálását követően 
15 napon belül válaszol.    

 
3.7 Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a – jelen szerződés tárgyát képező szerződésszerű – teljesítés 
eredményességét vagy bármely határidő betartását veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Közszolgáltató felelősséggel 
tartozik. 

 
3.8  Közszolgáltató az adminisztratív feladatellátás körében köteles együttműködni a 

Megrendelő érdekkörében eljáró könyvvizsgálóval, a pénzügyi, jogi és közbeszerzési 
feladatokat ellátó megbízottakkal. 

 
3.9  Közszolgáltatót a tevékenysége során terhelik az iratkezelésre (iktatás, irattározás, 

iratmegőrzés, iratbiztonság, adatbiztonság stb.) vonatkozó kötelezettségek, továbbá a 
tevékenysége során tudomására jutott adatok tekintetében a titoktartásra vonatkozó 
jogszabályi követelmények betartása. Ezen kötelezettség a Közszolgáltatót a 
tevékenységet a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően ellátó városgazdálkodási 
Iroda számára is előirt és kötelező Iratkezelési Szabályzat alapján – mely jelen 
szerződés 1. sz. mellékletét képezi – kontinuitásában terheli. 

 
3.10 Közszolgáltató egyéb vállalkozói feladatokat harmadik személyek felé – ideértve a 

Megrendelő költségvetési intézményeit is – kizárólag akként vállalhat, hogy a jelen 
szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátását az nem veszélyezteti, 
valamint ezen vállalkozói tevékenység ellátása körében kiadásait és költségviselését úgy 
és akként köteles tervezni, hogy az a vállalkozói jogviszony alapját képező bevételből 
teljes egészében és teljes körben finanszírozható legyen.  

         Az önkormányzat költségvetési szervei által Közszolgáltatótól megrendelt munkák 
tekintetében e Szerződésben foglaltakat – megfelelő eltérésekkel – szintén alkalmazni 
kell azzal, hogy ez esetben megrendelő és kötelezettségvállaló a költségvetési szerv 
vezetője. 
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4. A közszolgáltatás díja 
 
4.1 A Közszolgáltatónak kifizetendő szolgáltatási díj keretösszegét az önkormányzat 

költségvetése tartalmazza. 
 
4.3 A díjfizetési kötelezettség kezdete a közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. 

február 1. 
 
4.4 A közszolgáltatásra vonatkozó díj – e Szerződés 2. sz. melléklete szerint –  tartalmazza: 
 

• az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási és parkosítási feladatokat, 

• az utak és járdák téli hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak 

elvégzését, 

• a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatokat és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálását,  

• a kóbor ebek begyűjtésének megszervezését és ellenőrzését, 

• a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátását, különösen: a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési 

ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítését. 

 
4.5 Megrendelő és Közszolgáltató úgy állapodnak meg, hogy ha a szolgáltatás végzésének 

körülményei jelentősen megváltoznak, így különös tekintettel, ha az infláció 
ugrásszerűen emelkedik, ha jogszabályváltozás vagy hatósági intézkedés folytán a 
tevékenység ellátása – különösen annak környezetvédelmi jellege miatt – jelentős 
költségemelkedést okoz, akkor a fenti díjat Felek közös megegyezéssel a megváltozott 
körülményekhez igazítják. 

 
4.6 Közszolgáltató a tevékenységét éves terv alapján végzi, melyet Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felé kell benyújtania. Az évenkénti aktuális 
költségelemzést a tárgyévet megelőző év október 31-ig a Megrendelő részére a 
Közszolgáltató megküldi, amelybe nem építi be a jelen Szerződés kereteibe nem tartozó 
más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját. 

 
4.7 A Megrendelő a díjat a Közszolgáltató által kiállított, a Szerződésben rögzített éves díj 

1/12-ed részének megfelelő számla alapján, 15 napos fizetési határidőre köteles 
megfizetni, késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására 
jogosult. 

 
4.8 Amennyiben a Közszolgáltató neki felróható okból elmulasztja a Szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt határidőn belül, úgy Megrendelő 
minden egyes alkalommal – legfeljebb az annak alapját képező tárgyérték 10%-át 
kitevő, illetve meg nem határozható tárgyérték esetén nettó 200.000 Ft. – késedelmi 
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kötbérre jogosult. A késedelmi kötbérigény érvényesítése Megrendelő kárigényét nem 
zárja ki. 
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 
határidőt követő minden késedelmes nap után bruttó 5.000 Ft, azaz ötezer forint. 

 
4.9 Amennyiben a Szerződés lejártát megelőzően kerül sor a Közszolgáltató hibájából, 

annak súlyos kötelezettségszegése miatti okból felmerülően a Szerződés 
megszűntetésére, úgy a Közszolgáltató köteles legfeljebb az annak alapját képező 
tárgyérték 10%-át kitevő, illetve meg nem határozható tárgyérték esetén nettó 200.000 
Ft. – meghiúsulási kötbért fizetni a megszűnés napjának esedékességével. 

 
4.10 Felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató a megrendelésben vagy vállalkozási 

szerződésben meghatározott díj 3 %-ának megfelelő összeget köteles hibás teljesítési 
kötbérként a Megrendelőnek megfizetni, amennyiben a hibás teljesítés jogszabályi 
feltételei fennállnak. 

 
5. A közszolgáltatási szerződés időtartama 

 
Szerződést a Felek 2015. február 1-től 2020. január 31-ig terjedő időszakra, öt éves határozott 
időre kötik. 
 
A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. február 1. 
 

6. Vegyes rendelkezések 
 
 
6.1 Szerződés megszűnik: 
 

a) a határozott időtartam lejártával, 
 

b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
 

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
 

d) rendes felmondással, 
 

e) rendkívüli felmondással. 
 

6.1 Felek a Szerződést a másik Féllel közölt egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 90 
nap felmondási idővel – rendes felmondással – bármikor felmondhatják. Felek rendes 
felmondás esetén is egymással elszámolni kötelesek. 

 
6.2 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Megrendelő a Szerződést rendkívüli 

felmondási okból kizárólag akkor mondhatja fel írásban, ha 
 

a) a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 
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b) a Közszolgáltató a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan 
súlyosan megsértette. 

 
6.3  A Közszolgáltató a Szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megrendelő a Szerződésben 

meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató általi felszólítás ellenére – súlyosan 
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését. 
A Szerződés rendkívüli okokból történő felmondási ideje 30 nap. 

 
6.4 Eljárás a Szerződés megszűnése esetén: 
 

6.4.1 Amennyiben bármely Fél szerződésszegést észlel, illetve állít, azt 10 napon belül 
köteles a másik Félnek írásban jelezni, aki annak kézhezvételétől számított 10 
napon belül köteles a szerződésszegést elhárítani, illetve álláspontját írásban a 
másik Féllel közölni. 

 
6.4.2 Ha a Szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a Szerződés tartalmi 

elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő Fél lényeges és jogos 
érdekeit sérti, a Felek egybehangzó akarattal a Szerződést módosíthatják. 

 
6.4.3 Közszolgáltató a Szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a 

Szerződést felmondhatja, ha a Szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 
Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 
közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit 
jelentős mértékben sérti. 

 
6.5  Felek a Szerződésből eredő vitás kérdéseket egyeztetni kötelesek, az egyeztetés 

eredménytelensége esetén fordulnak csak a jogvita szerin illetékes bírósághoz. 
 
6.5 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 

vonatkozó – jelen Szerződésben taxatíve fel nem sorolható – jogszabályi rendelkezések 
az irányadóak. 

 
A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés 
után helybenhagyólag, cégszerűen írták alá. 
 
Kelt: Ercsi, 2015. február 11. Kelt: Ercsi, 2015. február 11. 

 
 

______________________________ 
              Ercsi Város Önkormányzat 

Megrendelő 

 
______________________________ 

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
Közszolgáltató 

 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:  Novozánszky Katalin 
     megbízott pénzügyi irodavezető 
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1. sz. melléklet 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 

 
 
 

a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 10. § (1) bekezdésében előírtak szerint készített 

 
 
 

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az egyedi 
iratkezelési szabályzattal egyetértek. 
 
 
 
…………………………., 201..  ……………   …. 
 
 

         …………………………………….. 
                                                      Fejér Megyei Levéltár vezetője 
 
 
 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az egyedi 
iratkezelési szabályzatot – az illetékes közlevéltárral egyetértésben – jóváhagyom: 
 
 
 
…………………………., 201..  ……………   … 
 
 
 
 

                ……………………………………… 
                                                           Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
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Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Egyedi Iratkezelési Szabályzata 

 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyedi iratkezelési szabályzata 
(a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat)  

- a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10.§-ának (1) bekezdése 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet,  

- és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései alapján 
 
a területileg illetékes önkormányzati levéltár egyetértésével, és a területileg illetékes 
közigazgatási hivatal vezetőjének jóváhagyásával készült. 
 
 
2. Az Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál alkalmazott tanúsított 
iratkezelési rendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006.(IV.29.) BM-IHM-
NKÖM együttes rendeleteknek 
 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 
 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő 
valamennyi iratra, köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira. 

 
 

Az iratkezelés szabályozása 
 

1. Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, 
nyilvántartását, segédletekkel való ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba 
történő átadását szabályozza.  

 
2. Jelen Iratkezelési Szabályzat szerves egységet képez a köziratok kezelésének 

szakmai irányítását ellátó miniszternek az oktatási és kulturális miniszterrel 
egyetértésben az Ltv. 10.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján kiadott 
egységes irattári tervével.  

 
 

Az iratkezelés szervezete 
 

1. A Hivatal vezetője belső szabályzatban határozza meg az iratkezelés szervezeti 
rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó 
feladat-és hatásköröket, és kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt.   
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2. Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az iratkezelés ellátása 
központi iratkezelési szervezetben történik. A feladatokat az Igazgatási Iroda látja el. 

 
3. Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét, az egyes 

ügyviteli területek kezelését megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén 
az illetékes levéltár és közigazgatási hivatal egyetértésével lehet.  

 
 

Az iratkezelés felügyelete 
 

1. Az egységes és szabályszerű ügyirat-kezelési gyakorlatot az önkormányzat 
jegyzője felügyeli. A jegyzőt az iratkezelés felügyeletében távolléte vagy 
akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.  

 
2. A jegyző felelős: 

 
- az egyedi Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyatásáért, 

szabályszerűségéért és a feladatoknak megfelelő célszerűségéért, 
 
- az iratkezelés személyi és szervezeti feltételeinek kialakításáért, 

 
- az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres – minden 

év február 15-ig történő – ellenőrzéséért, a szabálytalanságok 
megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának 
kezdeményezéséért, 

 
- az iratkezelést végző vagy azért felelős személyek szakmai képzéséért és 

továbbképzéséért, 
 

- az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért 
és működtetéséért,  

 
-  az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, 

kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 
programok, adathordozók stb.) biztosításáért, 

 
- az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi 

azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtárak 
naprakészen tartásáért, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekért és 
azok betartásáért, 

 
- a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséért, 

 
- egyéb, jogszabályokban meghatározott, iratkezelést érintő feladatokért. 

 
 
 
 
 
 



30 
 

A jogosultságok kezelésének szabályai 
 

1. Az iktatórendszerhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell 
dokumentálni. A dokumentumok tárolásának és kezelésének biztosítása a jegyző 
feladata.  
A jogosultságok beállítása, illetve módosítása a jegyző által adott engedélyt 
követően a rendszergazda feladata.  

 
2. A jogosultság regisztrálását, módosítását és megvonását a szervezeti egység 

vezetőjének kell írásban kezdeményeznie a jegyzőnél. Ennek kezdeményezésére a 
névre szóló „hozzáférési jogosultság” nevű dokumentáció szolgál. A beállítást 
végző rendszergazda a jogosultság érvényességét, beállításának megtörténtét – az 
időpont feljegyzésével – a dokumentumon igazolja. Ennek egy másolati példányát 
a rendszergazda, az eredeti példányt a jegyző által felhatalmazott személy 
(ügyintéző) őrzi.  

 
3. Az ügyintézők  feladatai: 

 
- döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
- az ügyirat tisztázása, 
- az irattári tételszám meghatározása, 
- egyéb ügykezelői utasítások megadása (irattárba, határidőbe tétel, 

expediálás, stb.) 
 

4. Az iratkezelő feladata: 
 

- az érkezett küldemények érkeztetése (postabontás), 
- az ügyiratok iktatása, szerelése, csatolása, irattározása, határidőbe tétele, 
- az ügyiratokat átadása az ügyintézők részére, 
- a központi irattár kezelése, 
- ügyiratforgalmi statisztika elkészítése, 
- a szükséges iratokat selejtezése, 
- a szükséges iratokat átadása a levéltárnak, 
- a határidők figyelemmel kísérése, három nappal lejártuk előtt annak jelzése az 

irodavezető és a jegyző részére. 
 

II. FEJEZET 
 
 

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
 

1. Az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 
áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre vonatkozó iratokat egy irategységként, 
ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 
keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) 
minősülnek. 

 
2. A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az előadói 

ívben a kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszámú irat a legfelső.  
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3. Az ügyiratokat az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattári 
tételszámmal ellátni.  

 
4. Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az 

irattárban, növekvő tételszám szerinti rendszerben kell elhelyezni.  
 

Az iratforgalom nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 
 

1. Az önkormányzathoz érkező, ott keletkező, illetve az onnan kimenő iratokat az 
azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok 
rögzítésével elektronikus programmal vezérelt adatbázisban kell nyilvántartani. 

 
2. Az érdemi ügyintézést igénylő iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. Az 

iktatást oly módon kell végezni, hogy az elektronikus iktató adatbázist az 
ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen használni. 

 
3. Az iratforgalom keretében az iratok átadás-átvételét minden esetben úgy kell 

végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen az átadó, átvevő személye, az 
átadás időpontja és módja. Az átadás-átvételnek tartalmaznia kell az átadó és az 
átvevő aláírását is.  

 
4. Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalom 

dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata és az iratok 
szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig 
naprakészen megállapítható legyen.  

 
Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

 
1. Az önkormányzat irattári anyaga használható belső ügyviteli célból és külső szerv 

vagy személy megkeresésére. A használat módja: betekintés, kölcsönzés, másolat 
készítése. 

 
2. A kölcsönzés – az adatvédelemre vonatkozó előírásokra figyelemmel – másolattal 

is teljesíthető. 
A betekintést, kölcsönzést, másolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető 
módon, papíralapon és az elektronikus iratkezelő rendszerben egyaránt 
dokumentálni kell. 

 
3. A Hivatal dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek 

hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van vagy amelyre az 
illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságról naprakész 
nyilvántartást kell vezetni. 

 
4. Az irat munkahelyen kívüli tanulmányozásáról a jegyző írásban rendelkezik. 
 
 

Ennek keretében – figyelemmel az iratok védelmének követelményeire – az igény 
felmerülésekor írásban konkrétan meg kell határozni: 
 

- a munkahelyről kivihető iratok körét, 
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- a kivitel engedélyezésének módját, 
- az iratok munkahelyen kívüli tanulmányozásának időtartamát, 
- az iratok vissza-hozatalának időpontját. 

 
5. Az ügyintézők és ügykezelők fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartoznak a 

rájuk bízott iratokért. 
 

6. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a 
másolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal mások személyiségi jogai ne 
sérüljenek. Ennek rendjét a vezetők az irányadó és hatályos jogszabályok 
figyelembevételével a betekintéskor, illetve a másolat készítésekor határozzák 
meg. 

 
7. Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek az Ltv. 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is a Hivatal 
őrizetében maradnak, a közlevéltárakban lévő anyagra vonatkozó szabályok 
szerint kell biztosítani. 

 
8. Az iratokhoz az irodavezető döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 

alkalmazhatók: 
 

- „Saját kezű felbontásra !”, 
- „Más szervnek nem adható át !”, 
- „Nem másolható!”, 
- „Kivonat nem készíthető!”, 
- „Elolvasás után visszaküldendő!”, 
- „Zárt borítékban tárolandó!”, ( a kezelésre vonatkozó utasítások 

megjelölésével), 
- valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges 

utasítás. 
 

9. A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését. 
 

10. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal 
kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi 
intézkedésekről. 

 
11. Biztosítani kell az elektronikus iktatórendszer védelmét a vírusokkal, más káros 

programokkal valamint a kéretlen elektronikus üzenetekkel szemben.  
 

12. Az iratkezelési szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és 
környezetük) olyan mentési renddel és biztonsági mentésekkel kell rendelkezni, 
amelyek biztosítják azok helyreállítását. 

 
13. Az elektronikus iktatórendszer minden felhasználójának személy szerint 

azonosítottnak kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság 
változtatását naplózni kell. 

 
14. Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valamennyi eseményének naplózásáról. 
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III. FEJEZET 
 

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA 
 

A küldemények átvétele 
 

1. Az Iratkezelési Szabályzat határozza meg a Hivatalhoz érkezett küldemények 
átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket, a küldemények 
érkezésének módja szerint. 

 
2. A küldemény átvételére vonatkozó jogosultságokat a jegyző határozza meg és 

gondoskodik annak naprakész nyilvántartásáról, a szükséges változtatásokról. 
 

3. A Hivatal címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy hivatali kézbesítés, 
futárszolgálat, illetve az ügyfél személyes benyújtása útján érkezett küldemények 
átvételére jogosult: 

 
a) a címzett vagy az általa megbízott személy, 
b) a Jegyző, illetve az e feladattal megbízott személy, 
c) a postai meghatalmazással rendelkező személy, 
d) az ügyfélszolgálati iroda munkatársa, 
e) az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy, 
 
Az ügyfélkapun át érkezett küldeményeket a működtető rendszer automatikusan 
kezeli. 

 
4. Az átvevő – papíralapú iratok esetében – az érkezés módjának megfelelő, 

rendszeresített kézbesítőokmányon, olvasható aláírásával és az átvétel dátumának 
feltüntetésével ismeri el az átvételt. 

 
5. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselője útján nyújtja be, kérésére az 

átvételt – átvételi elismervénnyel, az átvétel tényének az ügyiraton vagy a 
másodpéldányon aláírás rögzítésével –igazolni kell.  

 
6. A küldemények átvételével megbízott, postai meghatalmazással rendelkező 

dolgozó feladata minden munkanapon 8 óra 30 percig a bérelt postafiók kiürítése 
(a küldemények postahivatalban történő átvétele), a kézbesítőokmányon 
aláírásával és a dátum megjelölésével az átvétel elismerése, az átvett postaanyag 
zárható táskában történő hiánytalan beszállítása a Polgármesteri Hivatalba.    

 
7. Az átvétel során ellenőrizni kell: 
 

- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságot, 
- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosító jel megegyezőségét, 
- az iratot tartalmazó zárt boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 
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Sürgősség kezelése 
 
 

Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű hatósági küldemények átvételi idejét óra, perc 
pontossággal kell megjelölni. A küldeményt azonnal az érintettnek, vagy a 
postabontásért felelős szervezeti egységnek (titkárságnak) kell továbbítani.  

 
 

Téves címzés 
 

1. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt továbbítani kell a 
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az 
átirányított iratokról jegyzéket kell felvennie a postabontást végző, illetve a postát 
az irodavezetőhöz továbbító előadónak.  

 
2. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattározni és az irattári 

tervben meghatározott idő után selejtezni kell.  
 
 

Sérült küldemény kezelése 
 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és 
soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról 
vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell, a postabontást végző, 
illetve a postát az irodavezetőhöz továbbító előadó általi jegyzőkönyv felvételével.   

 
 

A küldemények felbontása és érkeztetése 
 

1. A Hivatalhoz érkezett valamennyi küldeményt a Polgármester, a Jegyző, vagy 
az ő általuk ezzel a feladattal megbízott személy bonthatja fel. 

 
2. Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani: 

 
- a minősített iratokat, 
- az „s.k.” felbontásra, a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok, a 

kisebbségi önkormányzatok és tagjaik nevére szóló küldeményeket, 
 
3. A kizárólag névre szóló küldeményeket a címzett bonthatja fel. 
 
4. Amennyiben a küldemény névre szól, de emellett szerepel az önkormányzat 

vagy a Hivatal megjelölése is, úgy az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott 
bontási rend szerint kell eljárni. 

 
5. A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje soron kívül köteles 

gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény Iratkezelési Szabályzat 
szerinti további kezeléséről. 
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6. Az „s.k.” jelzésű és a névre szóló küldemények esetén, amennyiben a címzett 
nem elérhető, úgy annak bontására a Polgármester, a Jegyző vagy az általa 
megbízott személy jogosult.   

 
7. Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket 

tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az 
iraton vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni és a pénzt, 
illetékbélyeget és egyéb értéket – elismervény ellenében – a pénzkezeléssel 
megbízott köztisztviselőnek átadni. Az elismervényt az irathoz csatolni kell. 

 
8. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét, 

olvashatóságát, valamint az illetékköteles iratnál az illeték lerovásának tényét. 
Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell jegyzőkönyvben, 
előadói íven vagy az iraton, és erről tájékoztatni kell a küldőt is.  

 
9. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik 

vagy fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja harmadik fél által 
is megállapítható legyen.  

 
10.  Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontját a boríték csatolásával és az 

iraton az érkezési dátum feltűntetésével (érkeztetéssel) is biztosítani kell.  
 

11.  A küldemények téves felbontásakor a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell 
vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett jegyzőkönyvvel együtt 
sürgősen el kell juttatni a címzetthez és értesíteni kell a betekintésről.    

 
12.  A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha 

 
- az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 
- a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 
- a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, 
- „ajánlott” vagy „ajánlott-tértivevény” postai jelzéssel ellátott borítékról van 

szó. 
 

13.  A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat 
tartósan őrző másolat készítéséről. A másolat elkészítéséért az ügyfélszolgálati 
iroda munkatársa felelős. A faxon érkezett irat kezelésére az általános 
rendelkezések az irányadók.  

 
14.  Elektronikus úton (e-mail dokumentumként) érkezett küldemény iktatása 

papíralapú formátumban történik. 
   

15. A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos bélyegző lenyomatot az iratra 
felragasztott illetékbélyegek mindegyikére akként kell ráütnie az iratkezelőnek, 
hogy a lenyomat fele – időpontot jelző bélyegzőnél az ezt feltüntető jelzés is – 
az illetékbélyeg egyik felére, másik fele az irat papírjára essék. Ilyen bélyegző 
hiányában az értéktelenítés tényét és ennek időpontját az illetékbélyegre 
tintával kell rávezetni.  
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16.  Ha az illetékköteles iraton az illetéket részben vagy egyáltalán nem rótták le, 
az illetékjogszabályok szerint kell eljárni. Ez az eljárás azonban – ha 
jogszabály másként nem rendelkezik – nem akadályozhatja a további 
folyamatos kezelést, illetőleg ügyintézést.  
 
 

A küldemények érkeztetése 
 

1. A küldemények átvételét érkeztető nyilvántartás segítségével hitelesen 
dokumentálni, érkeztetni kell. Az érkeztetés az érkeztető bélyegzőnek az iratra 
való rányomása, érkeztető szám adása elektronikus úton a postabontó program 
alkalmazásával.  

 
2. A postabontó az alábbi adatokat tartja nyilván: 

- érkezési dátuma, 
- feladás dátuma, 
- beküldő neve, 
- beküldő címe, 
- beérkezés módja, 
- ragszám, 
- tárgy leírása, 
- tárgykör, 
- tárgyszó, 
- irattári tétel, 
- adathordozó típusa, 
- prioritás, 
- ügykezelő. 

 
3. A nyilvántartás sorszámát rögzíteni kell az iraton.   

  
 

Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 
 

1. Az iktatást végző előadó – a küldemények postabontóban való nyilvántartásba 
vételét (érkeztetését) követően – a jegyző (mint szignálásra jogosult), annak 
akadályoztatása esetén az aljegyző részére a küldeményeket szignálás céljából 
továbbítja.  

 
2. A szignálásra jogosult meghatározza az ügyben eljáró szervezeti egységet vagy 

annak vezetőjét, közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait, ezt 
követően a szervezeti egység vezetője kijelöli az ügyintézőt. 

 
Iktatás 

 
1. A Hivatalhoz érkező, illetve ott keletkező iratokat – a 2. pontban felsoroltak 

kivételével – ha jogszabály másként nem rendelkezik, iktatással kell 
nyilvántartani. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható 
legyen: 

 
- az irat beérkezésének pontos ideje, 
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- az iktatás sorszáma,  
- az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, 
- az irat tárgya, tartalma, 
- a beküldő megnevezése,  
- a beküldő azonosító adatai, 
- az előzmény száma, 
- az elintézés módja, határideje, 
- a kezelési feljegyzések (csatolás, határidő, visszaérkezés), 
- az irat holléte, 
- az irat irattári jele. 

 
2. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:  

 
- a könyveket, tananyagokat, 
- az üdvözlő lapokat, 
- a reklámanyagokat, tájékoztatókat, 
- a nyomtatványokat, 
- a bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat, 
- a pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint), 
- a munkaügyi nyilvántartásokat, 
- a bérszámfejtési iratokat, 
- a banki kivonatokat, 
- az anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, 
- a közlönyöket, sajtótermékeket, 
- a visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 
 

3. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 
munkanapon be kell iktatni.  

 
4. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a rövid határidős iratokat, táviratokat, 

elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” 
jelzésű iratokat.  

 
5. Az ügyirat tárgyát – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot 

– az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az 
ügyirathoz tartozó első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, 
ha az – az irat tartalmát nem érintően – lényegesen megváltozott, ebben az esetben 
az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon.  

 
6. A Hivatalban elektronikus ügyintézés nincs. 
 

 
Az iktatószám 

 
1. Az iratokat – az ügyiratra és az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy 

intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével – egyedi azonosító számon, 
iktatószámon kell iktatni az elektronikus iktatóprogram használatával.  Az iktatást 
minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni.  
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2. Egy iratnak csak egy sorszáma lehet. Az elektronikus iktatókönyv használatakor a 
módosításokat tartalmuk megőrzésével, naplózással dokumentálni kell.  Téves 
iktatás esetén az iktatószám nem használható fel újra.   

 
3. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon 

kell nyilvántartani.  
 

4. Az alszámokra tagolódó sorszámos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett első 
irat önálló sorszámot, főszámot kap. Az ügyben keletkező további iratváltás a 
főszám alszámain kerül nyilvántartásba. Egy főszámhoz korlátlan alszám 
tartozhat. Új alszámra kell iktatni minden beérkező és hivatalból kezdeményezett 
iratot.  

 
5. Új alszámra kell iktatni – mint hivatalból keletkezett iratot –a határozatokat is.  A 

határozatra érkező fellebbezés – mint beérkező irat – szintén új alszámra kerül.  
 

6. Iktatás előtt az iratkezelőnek meg kell állapítania, hogy az iratnak van-e előirata. 
Az előzményt ideiglenesen (csatolás), szükség szerint véglegesen (szerelés) az 
iktatott irathoz kell kapcsolni.  Amennyiben az előzményezés során megtalált 
iratról kiderül, hogy nem az új irat előirata, de annak ismerete a szignálásához, 
valamint az ügy elintézéséhez szükséges, a két iratot szintén csatolni kell. Az ügy 
lezárása után a csatolt iratokat eredeti irattári helyükre kell visszahelyezni. A 
csatolást és a csatolás megszüntetését az előadói íven jelölni kell.  

 
7. Ha az előirat irattárban vagy határidő-nyilvántartásban van, akkor az iratkezelő, ha 

pedig az előzmény az ügyintézőnél van, az ügyintéző köteles azt az utóbb érkezett 
irathoz szerelni. 

 
Előadói ív 

 
1. Az ügyvitel segédeszközeként 

 
- az ügyirathoz tartozó iratok iktatásának, csatolásának és egyéb nyilvántartási 

adatoknak a feljegyzésére, 
- az ügyintézői munka adminisztrálására, ügyintézői feljegyzések, vezetői 

utasítások rögzítésére, 
- az iratok fizikai egységének biztosítására 
előadói ívet kell használni.  
Az előadó ív ügyintéző általi vezetése kötelező.  

 
2. Az előadói ívre tíz alszám vezethető fel. Amennyiben a rendelkezésre álló helyek 

betelnek, úgy új előadói íven kell folytatni a számozást.  
 

3. Az előadói ív belső oldalai a feljegyzések rögzítésére szolgálnak 
 

4. Az előadói ívet az elektronikus program az iratkezelés és ügyintézés rögzített 
adatainak felhasználásával elektronikus úton automatikusan készíti.  
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Iktatókönyv, név-és tárgymutató könyv 
 

1. Az elektronikus iktatásra tekintettel az iktatóprogram tartalmazza az iktatókönyv 
adatait, melyek az alábbiak: 

 
- iktatószám,  
- az iktatás időpontja, 
- a küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma, 
- a küldemény elküldésének időpontja, módja, 
- a küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), 

adathordozója, 
- a küldő megnevezése, azonosító adatai, 
- a címzett megnevezése, azonosító adatai, 
- az érkezett irat iktatószáma (idegen szám), 
- a mellékletek száma, 
- az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése, 
- az irat tárgya, 
- az elő-és utóiratok iktatószáma, 
- a kezelési feljegyzések, 
- az ügyintézés határideje és végrehajtásának időpontja, 
- az irattári tételszám, 
- az irattárba helyezés időpontja. 

 
2. Az iktatást olyan módon kell elvégezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés 

hiteles dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalmat minden esetben 
úgy kell dokumentálni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek 
továbbította vagy adta át az iratokat. 

 
3. Az elektronikus iktatókönyv használata esetén a módosításokat, tartalmuk 

megőrzésével, a jogosultsággal rendelkező iratkezelő azonosítójával és a javítás 
idejének megjelölésével, naplózással dokumentálni kell. 

 
4. Az elektronikus iktatásra tekintettel az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján ki 

kell nyomtatni, az iktatásra felhasznált utolsó számot követően aláhúzással, az 
utolsó iktatószám feltüntetésével, keltezéssel kell ellátni, melyet a jegyzőnek 
aláírással és a hivatalos bélyegző lenyomatának elhelyezésével kell lezárni.  

 
5. A mutatókönyvek az iratok visszakeresését szolgáló segédletek. Minden évben, az 

iktatókönyv kinyomtatását követően a név-és tárgymutatót is ki kell nyomtatni.  
 
 

Iktatóbélyegző 
 

1. A papíralapú iratok iktatásához iktatóbélyegzőt kell használni, ennek lenyomatát 
az iraton el kell helyezni és a lenyomat rovatait ki kell tölteni.  

 
2. Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 

 
- a szerv nevét, székhelyét, 
- a küldemény beérkezésének évét, hónapját, napját, 
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- az iktatás sorszámát (alszámát), 
- az ügyintéző nevét, 
- az előirat számát, 
- a postabontóban kapott számot (utószám), valamint  
- a mellékletek számát. 

 
Az ügyirat ügyintézőhöz történő továbbítása 

 
1. A nyilvántartásba vett (iktatott) iratokat az átvétel igazolása mellett az 

ügyintézőhöz kell továbbítani. 
 

2. Az átadás átadókönyvvel történik, melyen az átvevő aláírásával igazolja az átvétel 
tényét. Az átadókönyv egy példányát az ügyintéző, másik példányát az iratkezelő 
őrzi. 

 
Kiadmányozás (aláírás, hitelesítés) 

 
1. Külső szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmányt lehet továbbítani. Az 

irattárba szintén hiteles kiadmányt kell elhelyezni. 
2. A kiadmányokat (válaszleveleket és saját kezdeményezésű iratokat egyaránt) a 

Hivatal hivatalos nyomtatványán kell elkészíteni.  
 

3. A kiadmány hitelesítésére az önkormányzat hivatalos körbélyegzőjét kell 
használni.  

 
4. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként kiadmányozási 

joggal rendelkező személy írhat alá.  
 

5. A papíralapú kiadmány akkor hiteles, ha: 
 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó 
neve mellett az „s.k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott 
személy azt aláírásával igazolja, valamint 

- a kiadmányozó, illetve a hitelesítésre felhatalmazott személy aláírása 
mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. 

 
6. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről 

nyilvántartást kell vezetni. 
 

7. Aláírás-bélyegző csak a Jegyző által meghatározott esetekben használható. 
 

8. Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 
 

a) a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű 
aláírásmintája és 

b) a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 
 

9. A Hivatalban keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 
ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú másolatot is kiadni.  
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10. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról 
és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás. 

 
 

Expediálás és az iratok továbbítása 
 

1. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 
elintézett, kiadmányozott irat továbbításáról az ügyintéző gondoskodik.  

 
2. A szervezeti egység iratkezelőjének (ügyintéző) ellenőriznie kell, hogy a 

hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a mellékleteket 
csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a nyilvántartással, 
továbbítással kapcsolatos információkat. 

3. A kimenő iratnak minden esetben tartalmaznia kell: 
 

- A Hivatal megnevezését, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail), 
- az ügyintéző nevét, 
- a kiadmányozó nevét, beosztását, 
- az irat tárgyát, 
- az irat iktatószámát, 
- a mellékletek számát, 
- a címzett nevét, azonosító adatait, 
- az ügyet indító beadvány hivatkozási számát. 

 
4. A postázási feladatokkal megbízott munkatárs az iratokat a továbbítás módja 

szerint csoportosítja (posta, kézbesítés, egyéb). Postai továbbítás esetén a posta 
által rendelkezésre bocsátott feladókönyvet kell használni. 

 
5. A Hivatal által alkalmazott kézbesítő útján továbbított küldeményeket – 

sorszámozott és hitelesített – kézbesítő könyvbe kell bejegyezni. A címzett általi 
átvétel időpontját, és a tértivevény visszaadásának időpontját rögzíteni kell.  

 
6. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell kezelni: 

 
- személyes átadás esetén elegendő a kézbesítési időpont és az átvétel aláírással 

történő igazolása a kiadmány irattári példányán, 
- postai kézbesítés esetén a postai szolgáltatások ellátásról és minőségi 

követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben leírtaknak 
megfelelően, 

- elektronikus úton (e-mail) történő kézbesítés esetén a visszaigazolás 
biztosításával. 

 
7. Sürgős esetekben faxon történő továbbítás esetén az irat irattári példányához kell 

kapcsolni a visszaigazoló szelvényt, és az iratot hagyományos kézbesítési 
módszerrel is meg kell küldeni a címzettnek.  

 
8. A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket – iktatás nélkül – az ügyirathoz 

kell csatolni oly módon, hogy az ügyiratból az ne eshessen ki.  
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9. Amennyiben a postára adott küldemények valamilyen okból visszaérkeznek, nem 
lehet az ügyet befejezettnek tekinteni, az ügyintéző rendelkezik az irat további 
kezeléséről a jogszabályi előírásoknak (a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a postáról szóló 
2003. évi CI. törvény) megfelelően.  

 
Határid ős nyilvántartásba helyezés 

 
1. Az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, 

amelyek meghatározott idő múlva vagy időközönként intézkedést igényelnek.  
 

2. A határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok (minden hónap 15. és utolsó napja) 
szerint elkülönítve, határidős szekrényben, a számuk sorrendjében kell kezelni.  

 
3. Az ügyintézőnek olyan határnapot kell megjelölnie, hogy az adott ügy elintézésére 

elegendő idő álljon rendelkezésre. 
 

4. Az iratkezelőnek a meghatározott határnapon az iratot az ügyintéző részére át kell 
adnia.  

 
5. Amennyiben a határnap munkaszüneti napra esik, úgy az iratot az azt követő első 

munkanapon kell az ügyintézőnek átadni.  
 
 

IV. FEJEZET 
 

IRATTÁROZÁS ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁS 
 

A Hivatalban működő irattár: 
 

- átmeneti irattár, mely a két - öt évnél nem régebbi iratanyagot tárolja, 
- központi irattár, mely a két - öt évnél régebbi iratokat tárolja, 

 
 

Az ügyiratok átmeneti irattárba helyezése 
 

1. Átmeneti irattárba kell helyezni az elintézett, további intézkedést nem igénylő, 
kiadmányozott, valamint irattári tételszámmal ellátott iratot.  

 
2. Az irattárba helyezést a szervezeti egység vezetője engedélyezi.  

 
3. Irattárba helyezés előtt az ügyintéző: 

 
- megvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e, 
- az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszámot, szükség esetén módosítja 

azt, 
- megvizsgálja, hogy az előadói ívben meg van-e valamennyi irat (előirat, 

melléklet), 
- megvizsgálja, hogy az előadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem az 

adott ügyhöz tartozik, 
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- a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból kiemeli, és 
a selejtezési eljárás mellőzésével megsemmisíti. 

 
4.  Amennyiben az iratkezelő hiányosságot észlel az iraton azt visszaadja az 

ügyintézőnek, aki gondoskodik annak kijavításáról.  
 

5.  Irattárba csak a szervezeti egység vezetőjének szignójával és dátummal ellátott 
ügyirat helyezhető. Azok az ügyiratok, amelyek intézkedést nem igényelnek, az 
ügyintéző szignójával is irattárba helyezhetők. 

 
6. Az iratkezelő az ügyintéző által készített átadás-átvételi listával (növekvő főszámok 

szerint) veszi át az irattárba helyezendő ügyiratokat.  
 

7.  A tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad irattárba 
helyezni, ha az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett és az irathoz való 
csatolása megtörtént.  

 
8. Az iratkezelő bevezeti az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés 

időpontját, és elhelyezi az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. 
 

9.  Az átmeneti irattárban az iratokat alapszámuk szerinti sorrendben kell kezelni és 
szalagos irományfedélben kell tárolni.  

 
                Minden irományfedélre rá kell vezetni: 

- az iktatás évét, 
- az elhelyezett ügyiratok első és utolsó iktatószámát. 

 
10. Az irattári jeleket (tételszámokat) az irattári terv tartalmazza.  
 
11. A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok 

adhatók le. 
 
 

Az ügyiratok központi irattárba helyezése 
 

1. A 2-5 évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó 
iktatókönyvekkel a központi irattárba kell helyezni.  

 
2. A központi irattár a lezárt évfolyamú ügyiratokat eredeti alakjukban, előadóí ívben 

elhelyezve, irattároló dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az irattári tervben 
meghatározott tételszámok szerint csoportosítva veszi át. Az iratokról el kell 
távolítani az összefűzésükhöz használt anyagokat, (pl. fémből készült iratkapcsoló, 
zsineg).  

 
3. Az irattartó dobozokra fel kell tüntetni annak tartalmát, a selejtezési időt, és 

sorszámmal kell azt ellátni.  
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Az irattár m űködése 
 

1. A papíralapú iratokat őrző helyiség akkor felel meg a célnak, ha száraz, portól és 
más szennyeződéstől tisztán tartható, megfelelően megvilágítható, levegője 
cserélhető, ha benne a tűz keletkezése a legbiztosabban elkerülhető, nem 
veszélyeztetik közművezetékek, a kívül támadt tűztől és erőszakos behatolástól 
védett. 

 
2. Az iratok elhelyezése nyitott, stabil rendszerben telepített – vasból készített felületi 

festékkel ellátott– állványokon történik.     
 

3. Az irattár ajtóinak kulcsát az iratkezelő őrzi, annak másolata biztonságilag zárt 
kulcsszekrényben van elhelyezve. 

 
4. A Hivatal köztisztviselői az irattárból hivatalos használatra iratkikérővel kérhetnek 

ki iratot maximum 30 napra. Az irat kikérését utólagosan is ellenőrizhető módon, 
dokumentáltan kell elvégezni. Az iratkölcsönzések dokumentálására nyilvántartást 
kell vezetni (kölcsönzési napló).  

 
5. Más szerv, illetve személy csak a jegyző engedélyével tekinthet ügyiratba. 

 
6. Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint 

elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az 
ügyirat helyén kell tárolni. 

 
7. Az ügyiratpótlóval kivett anyagokat legkésőbb a visszaadásra megjelölt 

határnapon vissza kell adni az irattár részére. A visszaadási határidő leteltekor a 
jegyzőtől hosszabbítást kell kérni.  

 
8. Amennyiben az ügyirat a visszaadásra megjelölt határidő leteltéig nem érkezett 

vissza, az ügyirat visszaadását az iratkezelőnek sürgetnie kell. Amennyiben a 
sürgetést követő 2 munkanapon belül sem érkezik vissza az irat, ezt a tényt a 
Jegyző, akadályoztatása esetén az Aljegyző részére be kell jelenteni. 

 
9. Az irattárból kivett ügyiratokat csak az iratanyag teljességének ellenőrzése után 

lehet irattárba visszahelyezni. Az ellenőrzést dokumentálni kell és fel kell jegyezni 
az előadói ívre.  

 
10. A megelőző években keletkezett és az irattárból kivett ügyirat alapján tett 

intézkedést új iktatószámon kell iktatni és az irattárból kivett ügyiratot az új 
iktatószámhoz kell csatolni. 

 
 

IRATOK SELEJTEZÉSE, MEGSEMMISÍTÉSE 
 

1. A Hivatal valamennyi irattárában, az irattári tervben rögzített őrzési idő elteltével, 
szabályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell végezni.  Az irat selejtezését az 
irattári terv szerint kell végrehajtani az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak 
szerint.  

 



45 
 

2. Az iratselejtezést a jegyző által kijelölt, legalább három tagú selejtezési bizottság 
javaslata alapján lehet elvégezni.  

 
3. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt és a szerv 

körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni 3 
példányban, amelyeket iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani a 
selejtezés engedélyeztetése végett.  

 
4. A levéltár az iratok megsemmisítését, a szükséges ellenőrzés után, a selejtezési 

jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 
 

5. A selejtezési jegyzőkönyv mellékleteként selejtezési iratjegyzéket kell készíteni, 
mely tartalmazza a selejtezésre kerülő iratok tételszámához kapcsolódóan az 
iktatószámokat. 

 
6. Az irat megsemmisítéséről a szerv vezetője az adatvédelmi és  

 
7. biztonsági előírások figyelembevételével gondoskodik. 

 
8. A selejtezés során gondoskodni kell arról, hogy a több példányban megtalálható 

iratokból – az előírt megőrzési időig – csak az ügyet intéző szervezeti egység 
példánya kerüljön megőrzésre. 

 
9. Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés céljából 

kiemel, akkor azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, és a levéltári 
átadásig ott kell őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre fel kell jegyezni.  

 
10. A levéltár által felülvizsgált, selejtezési időn túli irattári anyagot folyamatosan meg 

kell semmisíteni. A megsemmisítés történhet helyben történő bezúzással, illetve 
zúzdába szállítással, esetleg elégetéssel. 

 
11.  A selejtezett, megsemmisítésre szánt iratanyagot – esetleges személyes 

adattartalma miatt – tilos közvetlen papírgyűjtés útján értékesíteni. 
 

12.  Az előző pontokban meghatározott irattári anyagok közül papírgyűjtés során vagy 
más módon értékesíthetők: 

 
- folyóiratok, 
- szakfolyóiratok, 
- szakirodalom, 
- szépirodalom, 
- prospektusok. 

 
13.  A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál „S” 

jelöléssel, valamint a selejtezés időpontjának feltüntetésével jelezni kell.  
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Levéltárba adás 
 

1. A Hivatal a nem selejtezhető iratait 15 év őrzési idő után, előzetes egyeztetéssel az 
illetékes levéltárnak adja át.  

 
2. A levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamok iratai adhatók át. Kivételt képeznek ez 

alól a tizenöt évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy szolgálati titkot 
tartalmazó nem selejtezhető iratok, amelyeket a minősítő által meghatározott idő 
lejártát követő naptári év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. 

 
3. Az iratok levéltári átadásának tényét és idejét az iktatási és az irattári segédleteken 

is át kell vezetni. 
 

 
V. FEJEZET 

 
INTÉZKEDÉSEK A HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATKÖRÉNEK 

MEGVÁLTOZÁSA, HIVATAL, MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN 
 

1. A helyi önkormányzat feladatkörének megváltozása esetén a feladatot átvevő 
illetékes szervnek kell intézkednie az érintett önkormányzat irattári anyagának 
további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és további 
használhatóságáról. 

 
2. Hivatalátadás esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az 

utolsó iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetőleg 
átvett ügyiratokat és az ügyirathátralékot. 

 
3. Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, 

ügyintéző, iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a 
kezelésükben lévő iratokkal a nyilvántartások alapján tételesen el kell számoltatni, 
az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 
 

VI. FEJEZET 
     

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen Iratkezelési Szabályzat 2012. január 1-én lép hatályba. 
 

2. Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2007. február 20-án 
kiadott Iratkezelési Szabályzat hatályát veszti.  

 
 
Ercsi, 2011. december 14. 
 
 

 
Dr. Feik Csaba 
        jegyző 
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2. számú melléklet  
 
A szolgáltatási díj mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  
 

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási és parkosítási feladatok díja 566000 m2 figyelembe vételével 28,- Ft/m2, 

melyet havonta számláz a Közszolgáltató. 

 

2. A hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálása, továbbá a kóbor ebek begyűjtésének megszervezése és ellenőrzése a 

Közszolgáltató által megállapított 4.800,- Ft/ óra rezsidíj alapján történik, melyet 

havonta számláz.  

 
3. Az utak és járdák téli hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak díja 49,91 

km figyelembe vételével 103.226,- Ft/km, melyet negyedéves gyakorisággal 

számláz a Közszolgáltató. 

 
4. A városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési ügyekből 

eredő egyéb kötelezettségek díja 5.300,- Ft/ óra rezsidíj alapján történik, melyet 

Közszolgáltató havonta számláz. 

 
 

6. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei 
bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-48/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata ezzel 
kapcsolatban? 
 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd véleménye szerint olyan tevékenységet, melyet a Kft. nem 
végezhet, felesleges beletenni. Gondol itt például a szennyvízgyűjtésre, nem veszélyes 
hulladék ártalmatlanítására, csővezetékes szállításra, stb. Majd ehhez hozzáteszi még, a 
tevékenységi köröket a későbbiek során – ügyfélkapun keresztül – bármikor lehet módosítani, 
az alapító okirat módosítására ahhoz nincs szükség.  
 
Győri Máté polgármester véleménye szerint a nem veszélyes hulladék gyűjtése 
tevékenységnek mindenképp szerepelnie kell. Majd, miután több hozzászólás nem hangzik el, 
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kéri a testület tagjait, hogy aki egyetért a tevékenységi körök előterjesztés szerinti bővítésével, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
tevékenységi körei bővítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
alapítói jogainak gyakorlója kezdeményezi a NAV-nál a Kft tevékenységi köreinek bővítését 
az alábbiak szerint: 
 
A Kft. tevékenységi körei – a fő tevékenység változatlanul hagyásával – a következőképpen 
bővülnek: 
 
„3.2.  Egyéb tevékenységi körök:  

 
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 
39.00     Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 Út, autópálya építése 
42.21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.91 Vízi létesítmény építése 
42.99  Egyéb m.n.s. építés 
43.11  Bontás 
43.12   Építési terület előkészítése 
43.21 Villanyszerelés 
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 Padló-, falburkolás 
43.34 Festés, üvegezés 
43.39 Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
49.41 Közúti áruszállítás 
49.42 Költöztetés 
49.50 Csővezetékes szállítás 
52.10 Raktározás, tárolás 
52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
68.10     Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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68.31 Ingatlanügynöki tevékenység 
68.32 Ingatlankezelés 
70.10     Üzletvezetés 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11      Építészmérnöki tevékenység 
71.12      Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
71.20     Műszaki vizsgálat, elemzés 
72.19     Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
74.90    M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.31     Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
77.32     Építőipari gép kölcsönzése 
77.34     Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 
77.39     Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
77.40     Immateriális javak kölcsönzése 
81.10      Építményüzemeltetés 
81.21 Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.11     Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19     Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30     Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99     M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás „ 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Borsi László ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére, a változások átvezettetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Borsi László ügyvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. március 1.  

 
9. napirendi pont: Az Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma 

és Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról, a Közalapítvány alapító 
okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

        a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-47/2015. iktatószámú előterjesztést, majd átadja a 
szót Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke részére. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, mindenképpen szándékukban állt az 
alapítvány megtartása, s további működése, melynek érdekében igyekeztek minden szükséges 
lépést megtenni. Gondoskodtak új elnökről, tagokról, illetve felügyelő bizottsági tagokról. 
Azonban az utolsó pillanatban kaptak egy olyan információt, hogy a tagok száma csak kettő 
lehet. Emiatt elnézést kér azoktól a személyektől, akik emiatt nem fognak szerepelni a 
határozatban. Elmondja, ettől függetlenül a munkájukra, segítségükre mindenképpen 
számítanak. Majd, mivel a határozati javaslatban nem szerepelnek a nevek, elmondja, 
elnöknek Németh Máriát, tagnak Tóbel Sándornét és Lakatos Gyöngyit javasolja. A felügyelő 
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bizottság elnökének dr. Dobi Ildikót, tagjainak pedig Balázsné Hornyák Editet és Fekete 
Nikolettát javasolja.  
 
Győri Máté polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? Miután nem 
érkezik hozzászólás, először az előterjesztésen szereplő első határozati javaslatról – a dr. 
Hekmanné Balázs Mária által az előzőekben javasolt személyek neveivel kiegészítve – kéri a 
szavazást. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 
Közalapítvány Kuratóriuma új elnökének, tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új elnökének, 

tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 
Közalapítvány új Kuratóriumába és Felügyelő Bizottságába az alábbi tagokat választja, ezzel 
egyidejűleg az Alapító okirat 6. pontját módosítja. 
  
A közalapítvány szervezetét működtető kuratórium tagjai: 
 
Elnök:   Németh Mária Margit (an.: Hazai Mária; lakik: Búzavirág u. 9.) 
 
Tagok:  Tóbel Sándorné (an.: Kovács Julianna; lakik: 2451 Ercsi, Szent István u. 36.) 

Lakatos Gyöngyi (an.: Dara Mária; lakik: 2453 Ercsi-Sinatelep, Báró Sina 
György u. 13.) 

   
Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
Elnök:   Dr. Dobi Ildikó (an.: Burlovics Teréz Irén; lakik: 2451, Táncsics M. u. 8.) 
 
Tagok:  Balázsné Hornyák Edit (an.: Hekman Margit; lakik: 2451 Ercsi, József A. u. 

1.) 
Fekete Nikoletta Krisztina (an.: Bilik Gizella; lakik: 2451 Ercsi, Cukorgyári 
ltp. 35/1. ) 

 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány további működtetésével 
kapcsolatosan.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az alapítvány alapító okiratának 
módosításáról, egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport 
Közalapítvány” egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát e határozat melléklete szerint – 
a változásokat vastag betűvel jelölve – elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Ákos Elek, illetve Dr. 
Koppány Tibor ügyvédeket, hogy az Alapító Okirat Székesfehérvári Törvényszék 
Cégbíróságához történő benyújtása ügyében intézkedjenek. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Ákos Elek ügyvéd 
    Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: azonnal 
 
 

„Melléklet az 57/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetben, a változásokat vastag betűvel jelölve) 

 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2451 Ercsi, Fő u. 20.), mint jogi személy a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G.§-a alapján határozatlan időre,  
nyílt  

k ö z a l a p í t v á n y   
 

létrehozását határozza el a következő feltételek szerint:  
 
 

1. A közalapítvány neve: Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány  
 
2. A közalapítvány székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20.  

 
3. A közalapítvány célja:  
 

hogy Ercsiben sokszínű kulturális és sportélet alakuljon ki, ösztönözze az egyéneket, a kisebb 
közösségeket, a jogi és nem jogi személyeket a testi és szellemi fejlődés mind színvonalasabb 
formáinak megteremtésére.  
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4. A közalapítvány tevékenysége:  

 
A közalapítvány a fent meghatározott célok elérése érdekében kiemelten támogatja:  

- a város szintű rendezvényeket,  
- az amatőr művészeti mozgalmat,  
- a tehetséges fiatal művészeket, művészeti csoportokat,  
- az ifjúsági- és gyermekrendezvényeket,  
- kulturális és idegenforgalmi propagandaanyagok létrehozását,  
- a közösségi, szabadidős és sport rendezvényeket,  
- az ifjúság közéletben való részvételének fejlesztését célzó programokat,  
- a sportegyesületek közösségi célú nagyrendezvényeit,  
- a tehetséges fiatal sportolók fejlődését.  
- a sportszakemberek továbbképzését segítő rendezvényeket,  
- a turisztikai rendezvényeket,  
- új sportágak, sporttevékenységek népszerűsítő rendezvényeit,  
- a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek szabadidős és 

sporttevékenységét,  
- az egészségkultúrával, egészséges életmóddal és prevencióval kapcsolatos 

rendezvényeket,  
- a fogyatékos gyermekek pedagógiai célú rehabilitációját.  

 
A közalapítvány céljai a fogyatékos gyermekekre egyaránt vonatkoznak.  
„Jelen célok elérése érdekében a közalapítvány a 2011. évi CLXXV tv. 2.§ (20) pontjában 
tevékenységeket végzi, így különösen egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kulturális 
tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
sport.”  

 
„Az alapító a közalapítványt az 1990. évi LXV. tv. 8.§-ban megjelölt közösségi tér 
biztosítása, közművelődési tevékenység, sport támogatása és az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegítése közfeladatok ellátásra hozta létre, ugyanakkor 
figyelembe veszi a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. foglaltakat is.”  
 

 
5. A közalapítvány induló vagyona:  
 

„Az alapító a működés folytatása érdekében a korábban biztosított 300.000,- forinton túl, 
további 1.700.000,- forintot biztosít, melyet az alapítvány köteles bankszámláján elhelyezni. 
Az alapítvány törzsvagyona erre tekintettel, 2.000.000,- forint.” 
 
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes- vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 
A támogatást nyújtó jogosult a közalapítvány céljain belül az általa támogatandó célt 
megjelölni. A feltételhez kötött felajánlások elfogadásáról a Kuratórium jogosult dönteni. 
  
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon és annak hozadéka teljes 
egészében felhasználható. A közalapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet 
folytathat.  A közalapítvány a vállalkozási tevékenységet csak (közhasznú) céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti, gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a 3. pontban megjelölt célokra fordíthatja. 
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 



53 
 

anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A Kuratórium jogosult pályázatot kiírni a közalapítvány által támogatott célok megvalósítása 
érdekében elnyerhető pénzösszegre. A pályázat feltételei külön kerülnek megfogalmazásra.  
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat).  
 

Az alapítvány céljaira - az alapítók döntése szerint - felhasználható alapítványi vagyon100%-
a. Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon 
felhasználható 
 
A vagyonfelhasználás módja 

• az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre, 
• pályázat eljárás útján, 
• egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyon-felhasználási szabályzat szerint. 

 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  
Az alapítvány vagyona a fentieknek megfelelően felhasználható közvetlenül a célokra 
fordítás, illetve a célok megvalósítására kiírt pályázat elnyerése útján egyaránt.  
 
 

6. A közalapítvány határozatlan időre jön létre.  
 
 

7. A közalapítvány szervezete:  
 

A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium.  
A Kuratórium 3 tagból áll.  
 
Elnök:   Németh Mária Margit (an.: Hazai Mária; lakik: Búzavirág u. 9.) 
 
Tagok:  Tóbel Sándorné (an.: Kovács Julianna; lakik: 2451 Ercsi, Szent István u. 36.) 

Lakatos Gyöngyi (an.: Dara Mária; lakik: 2453 Ercsi-Sinatelep, Báró Sina 
György u. 13.) 

 
A Kuratórium tajgait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg. A Kuratórium biztosítja a 
közalapítvány alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik 
a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített célnak megfelelő felhasználásáról, 
meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
gondoskodik azok biztosításáról. Feladata továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, az 
éves költségvetés elfogadása, döntés gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról, 
valamint döntés az alapítványi vagyon felhasználásról. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel 
szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 
 
Nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki 

• az alapító hozzátartozója 
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• az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy 
jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy 

• az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll. 
 
A kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése 

• lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével 
• határozott időre szóló kijelölés esetén - a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi 

tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével 
• határozott időre szóló kijelölés esetén - ha a kuratórium tagjai közül a tagok 

valamelyikének kuratóriumi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az 
újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő 
időtartamára szól 

• törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén 
• visszahívással 

 
A Kuratórium üléseit az elnök vagy bármely tag írásban jogosult összehívni, az ülés 
napirendjének egyidejű közlése mellett, a tervezett ülésnapot megelőző legkésőbb 5. napon. 
Új napirendi pontok felvételét a Kuratórium tagjai is kérhetik. Ebben az esetben a napirendi 
pontot az ülésen tárgyalni kell. A Kuratórium ülései nyilvánosak.  
 
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább három havonta egyszer tartja, melyről 
jegyzőkönyvet készít. Döntéseit határozati formában hozza meg. A Határozatokat a 
határozatok tárában kell közzétenni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 
2 tag jelen van. A Kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium a 
közalapítvány éves beszámolóját is a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozott döntésével 
hagyja jóvá. A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium működésével 
kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokba a Kuratórium minden tagja, az alapító, és az érintett 
személy ill. szervezet, továbbá a jogszabályban megjelölt szerv, ill. személy tekinthet be. 
 

A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és 
azt a személyt, aki  

• az alapító hozzátartozója 
• az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy 

jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy 

• az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll 
 
A Kuratórium köteles a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait az Ercsi Híradó c. helyi havilapban nyilvánosságra 
hozni.  
 

A Kuratórium elnöke vagy az általa megjelölt személy köteles a Kuratórium üléseiről 
nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a Kuratórium által hozott döntések tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, - amennyiben a 
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Kuratórium név szerinti szavazás mellett dönt - személyét.  
 
A Kuratórium döntését az érintett személyekkel írásban közli, egyébként pedig az Ercsi 
Híradó c. helyi havilapban teszi közzé.  
 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik minden a közalapítvány működésével 
kapcsolatos kérdés eldöntése. A Kuratórium jogosult szervezeti és működési szabályzatot 
alkotni, mely az alapító okirattal ellentétes nem lehet.  
 

A közalapítvány beszámolóiról, működéséről, szolgáltatásairól és azok igénybevételének 
módjáról a Kuratórium az Ercsi Híradó c. helyi havilap útján tájékoztatja a nyilvánosságot.  

 
A Kuratórium elnöke (vezető tisztségviselője) köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium 
tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. Az 
alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli. 

 
A kuratórium elnökének feladatai 

• a kuratórium ülésének összehívása 
• képviseli az alapítványt 
• intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában 

pedig az alapítvány érdekeivel összhangban 
• kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol 
• vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket 

 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján  

a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  
 
A Kuratórium működését és gazdálkodását az alapító által kijelölt felügyelő bizottság 
ellenőrzi. A felügyelő bizottság 3 tagból áll.  
 
 
A felügyelő bizottság tagjai:  

 
Elnök:   Dr. Dobi Ildikó (an.: Burlovics Teréz Irén; lakik: 2451, Táncsics M. u. 8.) 
 
Tagok:  Balázsné Hornyák Edit (an.: Hekman Margit; lakik: 2451 Ercsi, József A. u. 

1.) 
Fekete Nikoletta Krisztina (an.: Bilik Gizella; lakik: 2451 Ercsi, Cukorgyári 
ltp. 35/1. ) 

 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tajgai az a személy, aki  

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,  
b) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
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munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik,  

c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve  

d) az a - c pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja.  
A felügyelő bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.  
 
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé,  

b) a Kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.  
A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon 
belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 
felügyelő bizottság jogosult.  
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedését 
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet.  
A Kuratórium szükséges szerint, de legalább félévente egyszer köteles a felügyelő 
bizottságnak tevékenységéről beszámolni.  
A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. A felügyelő 
bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges. A felügyelő bizottság 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
 

8. A közalapítvány képviselete:  
 
A közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke.  
A bankszámla feletti rendelkezéshez és az utalványozáshoz az elnök aláírása szükséges.  
 
 

9. Záró rendelkezések: 
  

Az alapító okiratot az alapító a jogszabályok keretei között módosíthatja.  
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyonát a megszűnt közalapítvány 
céljához hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.  
A közalapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.  
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, 
annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 
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Az alapító okirat elfogadásra és aláírásra került: 
 
 

Ercsi, 2015. február 10. 
 

 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata 
alapító 

 
 
 
 
 

Záradék:  
A 163/1999. (VIII. 3l.) Kt. számú határozattal alapított közalapítvány jelen alapító okirat 
módosítását Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2015. (II.10.) Kt. számú 
határozatával elfogadta. 
 
 
Győri Máté polgármester megköszöni, majd jó munkát kíván az új elnöknek, tagoknak. 
 

8. napirendi pont: A civil szervezetek és egyesületek 2014. évi támogatásának 
pénzügyi elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                                       a Humán Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-42/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd hozzáteszi, ezt a napirendi pontot is 
megtárgyalták a bizottságok. Kérdezi, hogy a határozatban szükséges-e szerepeltetni azok 
nevét, akik az elszámolást nem nyújtották be? A kérdését azzal indokolja, hogy a 
Nagycsaládosok Egyesülete elnöke betegséggel küzdött, emiatt nem tudta teljesíteni 
elszámolási kötelezettségét, a Mozaik Fejlesztőkuckó elnöke pedig nem gondolta, hogy 
elszámolási kötelezettsége van, mivel őket az önkormányzat bízta meg egy beteg gyermek 
fejlesztésével, azonban az elszámolást mindkét szervezet pótolni fogja. Emiatt azt kéri, hogy 
az ő megnevezésük nélkül fogadják el a határozatot. Kérdezi, van-e erre lehetőség? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző véleménye szerint – mivel az első mondatban szerepel az, hogy a 
határidőre elszámolt civil szervezetek beszámolóit elfogadja a testület – a második mondat 
elhagyható.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki így elfogadja a határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek 2014. évi pénzügyi 

támogatása elszámolásának elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek 2014. évi pénzügyi támogatása elszámolásának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa támogatott és határidőre elszámolt 
civil és egyéb szervezeteknek nyújtott céltámogatás elszámolásáról szóló beszámolókat 
elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

9. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-46/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd hozzáteszi még, ezt a témát az összes bizottság 
– többször is – megtárgyalta, a költségvetés összeállítása elég nehéz feladat volt, s 
megköszöni mindenkinek a konstruktív hozzáállását. Ezután néhány fontosabb motívumot 
kiemelve elmondja, elérték azt, hogy hiány nélkül tudták tervezni a költségvetést. Így az 
önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege 1.527.510 e Ft lett. Majd 
elmondja még, hogy a Pénzügyi irodavezető asszony felhívta a figyelmét arra, hogy – bár be 
vannak tervezve a költségvetésbe – néhány dologról határozatot kell hozniuk. Ezért először 
azt kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Ercsi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 1.200.000 Ft támogatás nyújtásával, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az Ercsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 1.200.000 Ft 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Ercsi Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat részére 1.200.000 Ft biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
1.200.000 Ft támogatást biztosít az Ercsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződés megkötésére 2015. február 28. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300.000 Ft támogatás 
nyújtásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300.000 Ft biztosításáról 

8 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Ercsi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére 300.000 Ft biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
300.000 Ft támogatást biztosít az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződés megkötésére 2015. február 28. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért az Ercsi Rendőrőrs részére az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében 2.000.000 Ft biztosításáról, kézfelemeléssel jelezze 
azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
Ercsi Rendőrőrs részére 2.000.000 forint biztosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs részére 2.000.000 

forint biztosításáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
2.000.000 Ft támogatást biztosít az Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződés megkötésére 2015. február 28. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a Kossuth Iskola részére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 300.000 Ft támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a Kossuth Lajos Általános Iskola részére 300.000 forint biztosításáról 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Kossuth Lajos Általános Iskola 
részére 300.000 forint biztosításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
300.000 Ft támogatást biztosít a Kossuth Lajos Általános Iskola részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződés megkötésére 2015. február 28. 
 
Győri Máté polgármester ezután elmondja, hogy a költségvetésben a civil és egyéb 
szervezetek részére összesen 21.700.000 forint támogatás került betervezésre. Ezután átadja a 
szót Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke részére. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, a korábbi években is (ahogyan most is) 
úgy működött, hogy a Humán Bizottság tárgyalta a civilek támogatási kérelmét. Ezután 
felsorolja egyenként a Humán Bizottság civil és egyéb szervezetek részére nyújtott támogatási 
összegről szóló javaslatát.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a korábbi években volt egy civil keret, mely azt 
szorgalmazta, hogy a civil szervezetek pályázzanak, s minden elnyert pályázati 2 Ft-hoz az 
önkormányzat további 1 Ft támogatást nyújtott, maximum 200.000 Ft-ig. Sajnálattal 
tájékoztat arról, hogy erre az idei költségvetésben nem jutott keret, ám ettől függetlenül 
mindenkit bátorít arra, hogy pályázzanak. Kérdezi, van-e valakinek kérdése a civilek 
támogatásával kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazással 
döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a civil és egyéb szervezetek részére összesen 21.700.000 forint biztosításáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a civil és egyéb szervezetek 
részére összesen 21.700.000 forint biztosításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
összesen 21.700.000 Ft támogatást biztosít a civil és egyéb szervezetek részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződések megkötésére 2015. február 28. 
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Győri Máté polgármester elmondja még, a könyvvizsgálói jelentésben is elfogadásra 
javasolták a költségvetés tervezetét. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a rendelet 
megalkotásához? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetési rendelete megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXLV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
                                                            Általános rendelkezések   
 
1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, a képviselő-testületre és annak 
szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.  
 
2.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek: 
 

a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi 
Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, 
mely önálló címet alkot, 

 
b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, 

melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint: 
 
1. az Ercsi Napfény Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait 
a Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási 
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
 3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv, 
amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
4. az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási 
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
5. az Ercsi Szociális Szolgálat, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási 
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

3.§ Az önkormányzat költségvetése a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban 
befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. 
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A gazdálkodás rendje 
 
4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                1.113.838 e Ft 
      (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                               1.527.510 e Ft 
       (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                        413.672 e Ft 
      (4) A hiány összege az előző évi 413.672 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 
 

5.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege:                     1.527.510 e Ft  
ezen belül: 
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről        375.447 e Ft 
c) Közhatalmi bevételek                                                          468.250 e Ft 
d) Működési bevételek                  105.775 e Ft 
e) Működési célú átvett bevételek            5.500 e Ft 
f) Felhalmozási bevételek                                                        158.866 e Ft 
g) Belföldi finanszírozás bevételei                                               413.672 e Ft 

  

6. §  Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 
4., 5., és  6. melléklete tartalmazza. 

 
7.§    Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege:                              1.527.510 e Ft     
         Ezen belül: a) a működési kiadások előirányzat összege       1.025.633 e Ft 
                Ebből: 1.személyi jellegű kiadások                                                     361.471 e Ft 
                           2.munkaadót terhelő járulékok                                          99.532 e Ft 
                           3.dologi kiadások                                             454.893 e Ft 
     4.működési célú pénzeszköz átadás                                           54.633 e Ft 
                           5.ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    53.104 e Ft 
                           6.tartalék                                        2.000 e Ft 
 
                         b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege                         501.877 e Ft 
            Ebből:   1.beruházások                                     294.013 e Ft 
                         2. felújítások              156.199 e Ft
              3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás              9.148 e Ft 
       4. Részesedés vásárlása                                                           4.700 e Ft 
  5. Felhalmozási céltartalék              37.817 e Ft 
      
8.§ (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt bevételeket bemutató kötelező 

mellékletek, melyek a következők:  
a) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet 
b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet 
c) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 

3. melléklet  
d) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet   
e) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet  
f) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan 

tartalmazó 6. melléklet 
 

    (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kiadásokat, mérlegeket 
bemutató kötelező mellékletek, melyek a következők:  
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          a) az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletetését 
bemutató 7. melléklet 
b)  Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. 
melléklet 

          c) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet 
          d) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet 
          e) Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 

  11. melléklet  
f) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet   
g) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet  
h) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. 
melléklet 
i) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet 
j) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet  
k) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet 
l) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet 
m) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait 
bemutató 19. melléklet 
n) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet 
o) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet  
p) Az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet 
q) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. mellékelt 
r) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet 
s) Az Önkormányzat 2015. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését 
    bemutató 25. melléklet 
t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi engedélyezett létszámkeretét 
   bemutató 26. melléket   
u) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 
    27. melléklet 
v) Az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 
    28. számú melléklet 
w) Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 
     mérlegszerűen bemutató 29. melléklet 
x) Az Önkormányzat 2015. évi likvidítási tervét tartalmazó 30. melléklet  
y) Könyvvizsgálói vélemény a 2015. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. 
    melléklet. 

 
9.§ (1) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az 

önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok 
közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve 
az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. 
 
(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és 
az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok 
közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető állami 
normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. 

 
10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 198 fő, melyből 103  

fő közalkalmazott, 24 fő köztisztviselő és 71 fő a munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállaló.  
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   (2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
  

a) Ercsi Város Önkormányzat                      11 fő  teljes munkaidős munkavállaló              
60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott  

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal             31 fő teljes munkaidős     
c) Napfény Óvoda              34 fő teljes munkaidős 
d) Hétszínvirág Óvoda             15 fő teljes munkaidős  

             f) Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár   6 fő teljes munkaidős   
         1 fő részmunkaidős (4 órás)  
            g) Egészségügyi Központ   12 fő teljes munkaidős    
             h) Szociális Szolgálat   27 fő teljes munkaidős  
         1 fő részmunkaidős (4 órás)   
                     Összesen:             198 fő 
 
11.§  (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2015. évben 38.650.-Ft. 
 
         (2) Az önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési 

feladatok érdekében foglalkoztatottak és az önkormányzat költségvetési szerveinél  
foglalkoztatott munkavállalók illetményének (bérének) bankszámlára utalásával 
kapcsolatos költségek kompenzálására a munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség 
hozzájárulás illet meg. 

 
         (3) Az önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési 

feladatok érdekében foglalkoztatott munkavállalókat és az önkormányzat költségvetési 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat 2015. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő 
Erzsébet étkezési utalvány illeti meg a leadott igények alapján.  

 
        (4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói - ideértve a 

polgármestert is - 2015. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/év.   
 

   (5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152 és 237. §-a alapján a 
köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg került 
megállapításra, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.  

 
12.§ (1) A 21. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási 

szerződés alapján kerülhet sor.  A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a 
támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az 
elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt 
számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti 
felhasználása esetén a következményt. 

 
  (2)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak 
abban az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 
2014. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a 
zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
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13.§ A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.  
 
14.§  (1) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási 

célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.  

 
15.§ (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a 

polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 

 
         (2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet 

végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyekhez külön 
képviselő-testületi határozat szükséges – az önkormányzat nevében önállóan vállalhat 
kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, 
szerződést, megállapodást köthet).  

 
         (3) Az önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői 

vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.   
 
         (4)  Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor.  
 
16.§ Az önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe 

fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél.  Az erre vonatkozó döntést a 
képviselőtestület átruházza a polgármesterre.  

 
17.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már 

nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az önkormányzat nevében 
hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő – testület átruházza a polgármesterre illetve a 
költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.   
 

18.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2015-ben a 
szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.  

 
19.§ A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten 

nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, 
felújítására fordítja. A képviselő- testület az erre vonatkozó döntését átruházza a 
polgármesterre.  

 
Záró rendelkezések 

 
20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
        (2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
költségvetéséről szóló 3/2014.(II.6.) és az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 
5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete.  
               
 

   Győri Máté                                          dr. Feik Csaba 
                                      polgármester                                               jegyző          
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. február 11-én kihirdetésre került.   
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„Melléklet a 2/2015. (II.11.) ök. rendelethez” 
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10. napirendi pont: Az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-44/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd elmondja még, a témát a Pénzügyi Bizottság a 
február 5-i ülésén tárgyalta. Ott az a javaslat született, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat a 
licence tulajdonos Bíró családdal, majd azok eredményeiről a Pénzügyi Bizottságot a márciusi 
ülésén tájékoztassa. A szerződés szerint április 20-ig szükséges választ mondani, bár nyilván 
minél hamarabb, annál jobb. Majd tájékoztatás arról, hogy a rendezvények támogatására a 
költségvetésben 15 millió forint lett félretéve. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata 
a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az előterjesztésen olvasható 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő 
megrendezéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Ikertalálkozó megrendezését 
elviekben lehetségesnek tartja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az Országos 
Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezésére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezzen a 
jogtulajdonossal és a tárgyalások eredményét terjessze a Képviselő-testület 2014. március 
havi ülése elé.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. március 31. 
 

11. napirendi pont: Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-36/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, más javaslat, kéri, 
hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 65/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján az Ercsi 
Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: bizottság) Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz) a következők szerint állapítja meg. 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Ercsi Települési Értéktár Bizottság 
2. A bizottság székhelye:   2451 Ercsi, Fő u. 20. 
3. A bizottság létszáma:   5 fő 
4. A bizottság tagjainak névsorát az SzMSz függeléke tartalmazza. 
 

II. 
A bizottság feladat- és hatásköre 

 
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti étékekről és hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény (a továbbiakban: Tv), valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) tartalmazza. 
 

III. 
A bizottság működése 

 
1. A bizottság a tevékenységét a Tv., valamint a Korm. rendelet, és az SzMSz szerint végzi. 
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer, minden év májusában és 
novemberében tartja meg. 
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 
tevékenységéről a Humán Bizottság és a Képviselő-testület részére. 

 
IV. 

 
1. A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak 
az ülést megelőző legkésőbb harmadik napon elektronikus vagy papír alapon megkaphassák. 
Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 
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2. A bizottság üléseinek időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke Ercsi Város lakosságát 
a www.ercsi.hu honlapon keresztül tájékoztatja. 
3. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság elnökhelyettese helyettesíti. 

 
V. 
 

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a 
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke határozza 
meg és folyamatosan figyelemmel kíséri. 
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 
napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
 

VI. 
 

1. A bizottság tagjai döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhatnak, illetve 
tartózkodhatnak a szavazástól. 
2. A bizottság határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza 
meg. Az egyszerű többséghez a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 
3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 
 

VII. 
 

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 
formájában hozza. 
2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 
évszámmal kell ellátni, feltűntetve a döntéshozatal hónapját, napját. 
 

VIII. 
 

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés 
időpontját és helyét, a jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, 
a hozott határozatokat, a szavazás számszerű eredményét, továbbá a bizottság elnökének és 
jegyzőkönyv-vezetőjének aláírását. 
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a tárgyalt írásbeli előterjesztés, az írásban benyújtott 
kiegészítés és a jelenléti ív. 
 

IX. 
 

A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit az Ercsi Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja. 
 

X. 
A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei 

 
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján 
aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő 
költségek megtérítésére jogosultak. 
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XI. 
Záró rendelkezések 

 
Az SzMSz az elfogadásának napján lép hatályba. 
 
Ercsi, 2015. február 10. 

Győri Máté 
polgármester 

 
 

Függelék 
Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 
 

Ercsi Települési Értéktár Bizottság tagjainak névsora 
 

 Tag neve Tisztsége 
 

1 Szili Istvánné elnök 
2 Oláh Istvánné elnökhelyettes 
3 Egyedi Borzsák Katalin tag 
4 Mosonyi Mihály tag 
5 Miklós Gergely tag 

 
 
 

12. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-39/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 14. 
számú melléklet), majd átadja a szót Dr. Feik Csaba jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző megköszöni a szót. Elmondja, a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének 
módosítására egyrészt a városgazdálkodási iroda megszüntetése kapcsán, másrészt pedig az 
ezzel kapcsolatos létszámváltozások kapcsán, harmadrészt pedig a SzMSz mellékletében lévő 
szervezeti ábra miatt van szükség. Az ábrán látható, hogy hogyan változik meg a 
Polgármesteri Hivatal szerkezete. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd kérdezi, van-e kérdés, 
hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 
 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 2015. február 15- vel az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 
továbbiakban: SzMSz) 1. pont d) alpontja a következőképpen módosul: 
 

„d) alapításának időpontja: 1990. október 25. (36/1990. (X.25.) Kt. sz. határozat; 
a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte, száma: 2014. november 25.; 
364/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozat” 
 
 

2. Az SzMSz 5. pontja az alábbi c) alponttal egészül ki: 
 
„c) Ercsi Dunakavics Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” 
 
 

3. Az SzMSz 9. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„9. A Hivatal szervezeti egységei a következők: 
 

a) Pénzügyi Iroda (10 fő) 
b) Igazgatási Iroda (6 fő) 
c) Titkárság (2 fő) 
d) Ügyfélszolgálat (3 fő) 
e) Közterület-felügyelő (1fő)” 

 
 

4. Az SzMSz 11. pontja a következőképpen módosul: 
 
„11. A Hivatal feladatai ellátásának részletes belső működési rendje és módja, a szervezeti 
egységekre vonatkozó szabályok:  
a) A Hivatal szervezeti egységei közül az Irodák élén irodavezetők állnak, akik osztályvezetői 
szintnek megfelelő vezetői beosztással látják el feladataikat. 
Az irodavezetők egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni 
feladataik ellátásában. 
b) A szervezeti egységekben köztisztviselők, ügykezelők és a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó munkavállalók végzik a munkarendnek és ügyfélfogadási rendnek megfelelően – a 
vezetők irányításával – a Hivatal közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, hatósági és más 
adminisztrációs feladatait, illetve gondoskodnak a technikai feltételekről. 
A Hivatal és szervezeti egységei feladatainak ellátására, azok módjára vonatkozó egyéb 
szabályokat a Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.” 
 
 

5. Az SzMSz 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„13. A Hivatal további szervezeti egysége az Igazgatási Iroda, amelynek 

a) munkakörök szerinti felépítése: irodavezető, igazgatási előadók, ügykezelők; 
b) feladatai: önkormányzati és államigazgatási ügyek intézése, szervezési feladatok; 

képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati ülésekhez kapcsolódó 
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feladatok; ügyiratkezelés (iktatás, irattározás), adatszolgáltatási feladatok; egyéb, a 
jogszabályokban és belső szabályzatokban, intézkedésekben, utasításokban 
meghatározott feladatokat ellátása.” 

 
 

6. Az SzMSz 14. pontja a következőképpen változik: 
 
„14. A Hivatal – külön irodavezető nélküli – szervezeti egységei a következők:  

a) Titkárság, amely ellátja a titkársági ügyek mellett a munkaügyi, foglalkoztatási 
feladatokat, a képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati ülésekhez 
kapcsolódó adminisztrációs teendőket, a közzétételi kötelezettséghez kapcsolódó 
feladatokat. 

b) Ügyfélszolgálat, amely ellátja az ügyfelek tájékoztatását; kérelmek, ügyiratok 
átadását-átvételét; adminisztrációs feladatokat; postázási, kézbesítési teendőket. 

c) Közterület-felügyelő, aki ellátja a törvényben, helyi önkormányzati rendeletben a 
közterület-felügyelő részére meghatározott feladat- és hatásköröket. 

 
A Titkárság, az Ügyfélszolgálat és a Közterület-felügyelő a polgármester és a jegyző által 
meghatározottak szerint, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján végzik feladataikat.” 
 
 

7. Az SzMSZ 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15. A 12. pont a), a 13. pont a) alpontjában és a 14. pontban nevesített munkakörökhöz 
tartozó konkrét feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés 
rendjét és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a külön munkáltatói intézkedésben 
meghatározott munkaköri leírások tartalmazzák.” 
 
 

8. Az SzMSz 20. pontja a következőképpen módosul: 
 

„20. A Hivatalban: 
a) a polgármester és a jegyző intézkedésben szabályozza a pénzgazdálkodással 

összefüggő kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítés 
igazolásának rendjét, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjét;  

b) a polgármester intézkedésben szabályozza a hatásköre gyakorlása átruházásának és a 
hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának rendjét; 

c) a jegyző intézkedésben szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási 
rendjét, az ügyiratkezelés szabályait, a Hivatal működésének egyéb szabályait, a 
szervezeti egységek által ellátott feladatokat; 

d) a jegyző a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában, illetve külön 
intézkedésben  határozza meg a köztisztviselők díjazására és egyéb juttatásaira 
vonatkozó olyan szabályokat, amelyek nem törvény vagy önkormányzati rendelet 
szabályozási körébe tartoznak.” 

 
 
9. Az SzMSz 24. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„24. A Hivatal egyes köztisztviselői, alkalmazottai munkaidő-beosztását a jegyző a 22. ponttól 
eltérően is megállapíthatja.” 



96 
 

 
 

10. Az SzMSz 30. pontja a következőképpen módosul:  
 
„30. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 66/2015. (II.10.)   Kt. sz. határozatával hagyta jóvá, rendelkezéseit 2015. február 
15-től kell alkalmazni.” 
  
 

11. Az SzMSz- nek a Hivatal szervezeti felépítését ábrázoló melléklete e határozat 1. 
melléklete szerint módosul. 

 
 
12. Az SzMSz egységes szerkezetű szövege e határozat 2. melléklete. 

 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt az e 
határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve 2015. február 15-től folyamatos 
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1.  melléklet a 66/2015. (II.10.) Kt. számú 
határozathoz 

„Melléklet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatához” 
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2. melléklet a 66/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz 
 

 
AZ ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 

I.  
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
   

1. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
a) elnevezése: Ercsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
b) székhelye:    2451 Ercsi, Fő u. 20. 
c) alapítója:      Ercsi Város Önkormányzata 
d) alapításának időpontja: 1990. október 25. (36/1990. (X.25.) Kt. sz. határozat; 
a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte, száma: 2014. november 25.; 
364/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
e) létrehozására az 1990. október 14- én hatályba lépett, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 38.§- a hatalmazta fel, illetve kötelezte a Képviselő-testületet 
f) alapító okirat száma, kelte: 265/2008.(VI.24.) Kt. sz. határozat, elfogadva 2008. június 24-
én 
g) nyilvántartási száma: 0723603 
h) jogállása: önálló jogi személy; saját költségvetési előirányzatai tekintetében teljes jogkörű, 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv; végrehajtó szerve az önkormányzat 
költségvetési intézményei mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, 
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának 
i) költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszáma: 11600006-00000000-
52905188 
  
 
2. A Hivatal alaptevékenysége az Mötv. 84.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, különösen: 
 
Állami (államigazgatási) és önkormányzati feladatok alaptevékenységként történő ellátása  
 
Az ellátandó alaptevékenységek: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Állandó kormányzati funkció megnevezése                                    Száma: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és                         011130 
általános igazgatási tevékenysége          
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                       011220  
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                                              013210 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti                                  016010 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                     016020 
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                       066020 
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 3.  Az önkormányzat – alábbiak szerinti – gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerveinek pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el: 

- Ercsi Napfény Óvoda 
- Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
- Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
- Ercsi Egészségügyi Központ 
- Ercsi Szociális Szolgálat 

  
4. Az önkormányzattal és költségvetési szerveivel kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási 
feladatokat ellátó személyek feladatköre, illetve munkaköre különösen:  
- költségvetési gazdálkodási feladatok; 
- számviteli feladatok; 
- vagyongazdálkodási feladatok; 
- analitikus nyilvántartási feladatok; 
- pénzkezelési feladatok; 
- közbeszerzési feladatok; 
- ellenőrzési feladatok; 
   
5. A Hivatal ellátja az önkormányzat vállalkozási tevékenységéhez, illetve gazdálkodó 
szervezetekben való részvételéhez kapcsolódó olyan adminisztrációs feladatokat, melyeket 
nem a gazdálkodó szervezet személyzetének, illetve szerveinek kell ellátnia.  
Az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok:  
a) Törökkút Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság;  
b) Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
c) Ercsi Dunakavics Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
6. A Hivatal vezetője a jegyző, aki a Hivatal mint költségvetési szerv képviselőjeként jár el; 
gazdálkodási jogosítványait jogszabályok, belső szabályzatok, polgármesteri intézkedések 
tartalmazzák. 
 
7. A jegyző a jogszabályban előírt rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik az 
önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének kialakításáról, működtetéséről és 
függetlenségének biztosításáról. A jegyző a belső ellenőrzést polgári jogi szerződés keretében 
alkalmazott belső ellenőr közreműködésével biztosítja, akivel megbízási szerződést köt. A 
belső ellenőrzést végző személy jogállásának további elemeit, részletes feladatait a 
jogszabályok és a jegyzővel kötött megbízási szerződés határozzák meg. 
 
8. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és azon alkalmazottai 
tekintetében, ahol a munkáltatói jogkört a törvény alapján a jegyző gyakorolja. 
A polgármesternek az Mötv. 81.§ (4) bekezdése szerinti egyetértési jogát polgármesteri-
jegyzői együttes intézkedés szabályozza. 
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II.  
  

A HIVATAL BELS Ő SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, M ŰKÖDÉSE 
  

9. A Hivatal szervezeti egységei a következők: 
 

f) Pénzügyi Iroda (10 fő) 
g) Igazgatási Iroda (6 fő) 
h) Titkárság (2 fő) 
i) Ügyfélszolgálat (3 fő) 
j) Közterület-felügyelő (1fő) 

  
10.  A Hivatal szervezeti felépítését az SzMSz Melléklete ábrázolja. 
  
11. A Hivatal feladatai ellátásának részletes belső működési rendje és módja, a szervezeti 
egységekre vonatkozó szabályok:  
a) A Hivatal szervezeti egységei közül az Irodák élén irodavezetők állnak, akik osztályvezetői 
szintnek megfelelő vezetői beosztással látják el feladataikat. 
Az irodavezetők egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni 
feladataik ellátásában. 
b) A szervezeti egységekben köztisztviselők, ügykezelők és a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó munkavállalók végzik a munkarendnek és ügyfélfogadási rendnek megfelelően – a 
vezetők irányításával – a Hivatal közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, hatósági és más 
adminisztrációs feladatait, illetve gondoskodnak a technikai feltételekről. 
A Hivatal és szervezeti egységei feladatainak ellátására, azok módjára vonatkozó egyéb 
szabályokat a Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.” 
    
12. A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Iroda, amelynek 
a) munkakörök szerinti felépítése:     irodavezető, irodavezető helyettes, pénzügyi, 
gazdálkodási, költségvetési, számviteli, adóügyi feladatokat ellátó előadók;             
b) feladatai:      költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, előirányzat-
módosítással, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 
ellátása; a Hivatalhoz rendelt – a 2. pontban felsorolt – költségvetési szervekkel összefüggő, 
jogszabályban, belső szabályzatokban, intézkedésekben, utasításokban meghatározott 
feladatok ellátása. 
A gazdasági szervezetre vonatkozó részletes feladatokat, szabályokat a gazdasági szervezet 
ügyrendje tartalmazza. 
 
13. A Hivatal további szervezeti egysége az Igazgatási Iroda, amelynek 

c) munkakörök szerinti felépítése: irodavezető, igazgatási előadók, ügykezelők; 
d) feladatai: önkormányzati és államigazgatási ügyek intézése, szervezési feladatok; 

képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati ülésekhez kapcsolódó 
feladatok; ügyiratkezelés (iktatás, irattározás), adatszolgáltatási feladatok; egyéb, a 
jogszabályokban és belső szabályzatokban, intézkedésekben, utasításokban 
meghatározott feladatokat ellátása. 
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14. A Hivatal – külön irodavezető nélküli – szervezeti egységei a következők:  
d) Titkárság, amely ellátja a titkársági ügyek mellett a munkaügyi, foglalkoztatási 

feladatokat, a képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati ülésekhez 
kapcsolódó adminisztrációs teendőket, a közzétételi kötelezettséghez kapcsolódó 
feladatokat. 

e) Ügyfélszolgálat, amely ellátja az ügyfelek tájékoztatását; kérelmek, ügyiratok 
átadását-átvételét; adminisztrációs feladatokat; postázási, kézbesítési teendőket. 

f) Közterület-felügyelő, aki ellátja a törvényben, helyi önkormányzati rendeletben a 
közterület-felügyelő részére meghatározott feladat- és hatásköröket. 

 
A Titkárság, az Ügyfélszolgálat és a Közterület-felügyelő a polgármester és a jegyző által 
meghatározottak szerint, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján végzik feladataikat. 
 
15. A 12. pont a), a 13. pont a) alpontjában és a 14. pontban nevesített munkakörökhöz tartozó 
konkrét feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét és 
az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a külön munkáltatói intézkedésben 
meghatározott munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
16. A bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok munkáját a jegyző által kijelölt 
referensek segítik (Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság: 2 fő; Humán Bizottság: 
1 fő; Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság: 1 fő; Közbeszerzéseket Bíráló 
Bizottság: 1 fő; nemzetiségi önkormányzatok: 1-1 fő referens). 
  
 17. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek: 
  
a) Jegyző; 
c) Irodavezetők; 
d) Közigazgatási hatósági ügyben döntés meghozatalára vagy kiadmányozásra jogosult 
köztisztviselők; 
e) A költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
tekintetében döntési vagy kiadmányozási joggal  rendelkező, illetőleg a pénzeszközök 
felhasználásban, valamint a gazdálkodás ellenőrzésben közreműködő köztisztviselők; 
f) A közbeszerzési eljárásban közreműködő köztisztviselők 
  
18. A vagyonnyilatkozatokat a jogszabályban meghatározott időszakonként és módon kell 
teljesíteni. 
  
19. A Hivatal köztisztviselőinek képzéséről a jegyző éves képzési, továbbképzési terv alapján 
gondoskodik. 
 
20. A Hivatalban: 

e) a polgármester és a jegyző intézkedésben szabályozza a pénzgazdálkodással 
összefüggő kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítés 
igazolásának rendjét, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjét;  

f) a polgármester intézkedésben szabályozza a hatásköre gyakorlása átruházásának és a 
hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának rendjét; 

g) a jegyző intézkedésben szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási 
rendjét, az ügyiratkezelés szabályait, a Hivatal működésének egyéb szabályait, a 
szervezeti egységek által ellátott feladatokat; 

h) a jegyző a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában, illetve külön 
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intézkedésben  határozza meg a köztisztviselők díjazására és egyéb juttatásaira 
vonatkozó olyan szabályokat, amelyek nem törvény vagy önkormányzati rendelet 
szabályozási körébe tartoznak. 

  
21.  A  közigazgatási és önkormányzati feladatok vonatkozásában a Hivatal közreműködik az 
önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásában, továbbá a polgármester és  a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésében és 
végrehajtásában.     
E feladatok ellátása a munkaköri leírásokban és belső szabályzatokban meghatározottak 
szerint és keretek között magában foglalja a feladatok ellátásának kötelezettségét, a 
hatáskörök gyakorlását és annak módját, a helyettesítés rendjét és az ezekhez kapcsolódó 
felelősségi szabályokat.  
  
  

III.  
  

A HIVATAL MUNKARENDJE  
  

22.  A Hivatal köztisztviselőinek és más alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra, ötnapos 
osztatlan munkaidő-beosztásban   az alábbiak szerint: 
   
Hétfő:                         07.30-16.00 óráig, 
Kedd:                         07.30-16.00 óráig, 
Szerda:             07.30-18.00 óráig, 
Csütörtök:                   07.30-16.00 óráig, 
Péntek:                       08.00-12.00 óráig, 
  
23. A munkarendtől való eltérést – indokolt esetben – a jegyző rendelhet el, illetve 
engedélyezhet. 
  
24.  A Hivatal egyes köztisztviselői, alkalmazottai munkaidő-beosztását a jegyző a 22. ponttól 
eltérően is megállapíthatja. 
  
25.  A munkaidőn belül napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 
  
 

IV.  
  

A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 
  
26. A polgármester havonta, a jegyző hetente egy alkalommal ügyfélfogadást tart. 
  
27. A Hivatal szervezeti egységei: 
  
Hétfőn:                       08.00 – 11.30 óráig és 13.00 – 15.30 óráig, 
Szerdán:                      08.00 – 11.30 óráig és 13.00 – 17.30 óráig 
  
tartanak ügyfélfogadást. 
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28. Az ügyfélszolgálat: 
  
Hétfőn:                       08.00 – 12.00 óráig  és 13.00 – 16.00 óráig, 
Kedden:                      08.00 – 12.00 óráig  és 13.00 – 16.00 óráig, 
Szerdán:                     08.00 – 12.00 óráig  és 13.00 – 18.00 óráig, 
Csütörtökön:               08.00 – 12.00 óráig  és 13.00 – 16.00 óráig, 
Pénteken:                    08.00 – 12.00 óráig 
  
tart ügyfélfogadást.  
 
29. Az ügyfélfogadás időpontját a Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat 
honlapján közzé kell tenni. 
 
30. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 66/2015. (II.10.)   Kt. sz. határozatával hagyta jóvá, rendelkezéseit 2015. február 
15-től kell alkalmazni. 
  
 
Ercsi, 2015. február 10. 
 
 
            Győri Máté       Dr. Feik Csaba 
           polgármester                                                                                 jegyző 
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„Melléklet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatához” 
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13. napirendi pont: Elvi megállapodás megkötéséről a KROK Komplex Rehabilitációs 
és Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-37/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd átadja a szót Dr. Hekmanné Balázs Mária, a 
Humán Bizottság elnöke részére. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésbe 
nem jól került be a központ neve, ugyanis nem „Kapocs”, hanem KROK Komplex 
Rehabilitációs és Oktatóközpont Közhasznú Kft-nek hívják őket. Majd elmondja még, 
folyamatosan ugyanazzal az intézménnyel vannak kapcsolatban, a gyermekeket ugyanazok 
látják el, csak a jogszabályi előírások szerint a nevük változik folyamatosan. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a 
megállapodás megkötéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KROK Komplex Rehabilitációs és 
Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátására vonatkozó elvi együttműködési megállapodás megkötéséről 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a KROK Komplex Rehabilitációs és Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó elvi együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KROK Komplex Rehabilitációs és 
Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására 
vonatkozó elvi megállapodás megkötését jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megállapodás megkötésére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 67/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ELVI EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 gyógypedagógiai feladatok ellátására 

 
 
amely a mai napon létrejött egyrészről: Ercsi Város Önkormányzat székhely: 2451 Ercsi, 
Fő u. 20., adószám: 15727141-2-07; képviselő: Győri Máté polgármester), mint Megbízó,  
 
másrészről: „KROK Komplex Rehabilitációs és Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság” 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55., Cégjegyzékszám: 
07-09-019783 ,( Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) adószáma:  23123652-1-07,  
képviselő: Vincze Ildikó ügyvezető, mint Megbízott  (továbbiakban együtt: Megállapodó 
Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 
 
Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre lépnek 
egymással azzal a céllal, hogy Ercsi város közigazgatási területén a köznevelési 
intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek  gyógypedagógiai ellátását biztosítsák. 
 
Az együttműködési megállapodás aláírásával a Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a 
jövőben együttműködnek jelen megállapodásban meghatározott célok megvalósítása 
érdekében. A továbbiakban konkrét feladat ellátási megállapodások előkészítése és aláírása 
érdekében a szükséges egyeztetéseket, döntéseket végrehajtják. 
 
Az együttműködés célja azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók akik a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékosok, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők gyógypedagógiai ellátása, 
habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások biztosításával, utazó gyógypedagógus 
szakember biztosításával. 
 
Az együttműködési megállapodás a Megállapodó Felek képviselőinek aláírásával lép 
hatályba, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  
 
Az Együttműködési Megállapodás 2015. február 11-  től érvényes. 
 
Az Együttműködési Megállapodás módosítására bármely Megállapodó Fél kezdeményezésére 
van lehetőség, amennyiben azt a másik fél elfogadja. 
 
 
Kelt:  
 
 

___________________________   _____________________________ 
aláírás       aláírás 

ph.        ph. 
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14. napirendi pont: A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi 
ellenőrzési tervének elnapolásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-34/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
elnapolásról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2015. évi ellenőrzési munkatervének elnapolásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
munkatervének elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság ellenőrzési munkatervének megtárgyalását a Képviselő-testület 2015. március 31-i 
ülésére elnapolja.  
 
Felelős: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

elnöke 
Határid ő: 2015. március 31. 

 
15. napirendi pont: A Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-35/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, más 
javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
tervének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
tervét az alábbiak szerint elfogadja:  
 

1. Ercsi Városban a közétkeztetés biztosításával koncessziós szerződésben megbízott 
Junior Vendéglátó Zrt. által nyújtott szolgáltatás ellenőrzése. 
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Az ellenőrzés határideje: 2015. szeptember 30. 
 

2. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásának ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés határideje: 2015. október 31. 

 
Felelős: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

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

Győri Máté polgármester röviden ismerteti a 100-31/2015. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal 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 
70/2015. (II.10.) 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 
 

17. napirendi pont: A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-40/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri 
a testület tagjait, hogy a vagyonnyilatkozatok elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
szóló tájékoztató tudomásul vételéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 

 
Napirendi pontok után: 
 
Győri Máté polgármester megadja a szót Dankó István, az Ercsi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke részére. 
 
Dankó István, az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke először is megköszöni a 
300 ezer forintos támogatást, melyet a nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott az 
önkormányzat, azonban emlékeztet arra, hogy ők 500 ezer forintot szerettek volna kapni. 
 
Győri Máté polgármester erre reflektálva elmondja, sajnálja, hogy nem tudják mindenkinek 
megadni azt, amit kért, ugyanakkor megköszöni a megértést is. Majd elmondja még, azokról a 
kérésekről, melyeket az intézményvezetők is benyújtottak, érdemben nem is nagyon tudtak 
beszélni, hiszen nem volt mit beosztani, a minimális működés biztosítása volt az első számú 
szempont. Majd ígéretet tesz arra, hogy a negyedéves pénzmaradványok tárgyalásakor a 
kéréseket újra elő fogják venni.  
 
Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség vezetője – a Kápolna állapotára visszatérve – 
javasolja, hogy célszerű volna egy „Életveszély – belépni tilos” feliratú táblát oda kihelyezni, 
ezzel is védeni mind az arra járókat, mind pedig az önkormányzatot az esetleges jogi 
következményektől. 
 
Győri Máté polgármester egyetért a tábla kihelyezésével. Majd megköszöni mindenkinek a 
jelenlétet, a munkát, s a Képviselő-testület 2015. február 10-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 
 
 


