
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. március 31-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

NAPIREND 
Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásáról 
Előterjesztő: dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Az önkormányzat gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A MOZAIK TV-nek a városi képi anyag digitális archiválásáról szóló javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

5. Az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és karbantartására pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A közbeszerzési terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

7. Az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére önkormányzati terület használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Humán Bizottság 
 
 

9. A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az önkormányzat rendelkezésére álló GPRS készülékekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Ercsi Város Önkormányzatának középtávú bűnmegelőzési koncepciójáról és intézkedési 
tervéről  
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére, logopédus és gyógypedagógus feladatok ellátására 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Humán Bizottság 
 

13. Az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2015/2016. nevelési évre 
vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 
Előterjesztő: dr. Hekmanné Balázs Mária a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. Az Ercsi Eötvös József Általános iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

15. Az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének és épületfelújítási 
tervdokumentációjának elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft részére jóváhagyó nyilatkozat megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. Az Ercsi, Nefelejcs utca 49. sz. alatti (2105 hrsz-ú) ingatlan megvásárlásra felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi, Köztársaság tér (170/1. és 170/2. hrsz-ú) ingatlan megvásárlásra felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
 

19. A Fejérvíz Zrt-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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20. Az „Ercsi város területén szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű 
vagyontárgyak vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő 
fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási terv elkészítésére” vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

21. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. január és február havi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet CT berendezés vásárlására 
irányuló támogatási kérelme 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

25. A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

26. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

27. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

28. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

29. Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

31. Ercsi város közigazgatási területén ebösszeírási feladatok 2015-ben történő elvégzéséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
 

32. Bírósági ülnökök választásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

33. A szelektív hulladékgyűjtő udvar vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
34. Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 

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

35. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

36. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére vonatkozó 
felhatalmazásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
81/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. március 31-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
82/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató 

elnapolásáról 
 
83/2015. (III.31.) Kt. sz. hat.  az Integrált Településfejlesztési Stratégia koncepciójáról 
 
84/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló 

gazdasági programjának, fejlesztési tervének elkészítéséről 
 
85/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a MOZAIK TV a városi képi anyag digitális archiválásáról 

szóló javaslatáról  
 
86/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és 

karbantartására pályázat kiírásáról 
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87/2015. (III.31.) Kt. sz. hat.  a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 
88/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

önkormányzati terület használatba adásáról 
 
89/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 

szóló tájékoztatóról 
 
90/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan 

megvásárlásáról 
 
91/2015. (III.31.) Kt. sz. hat.  a mobil személyfelügyeleti készülékek kiosztásáról 
 
92/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési 

koncepciójának és intézkedési tervének elfogadásáról 
 
93/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére logopédus és 

gyógypedagógus feladatok ellátására előirányzat 
biztosításáról 

 
94/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 

a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés 
módjáról és időpontjáról  

 
95/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók 

tankönyvtámogatásáról  
 
96/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének 

és épületfelújítási tervdokumentációjának elkészítéséről 
 
97/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére 

hozzájárulás a bőr- és nemibeteg-ellátást nyújtó szakrendelés 
óraszámának szüneteltetéséhez és jóváhagyó nyilatkozat a 
kapacitáson belüli szakóraszámok átcsoportosításához 

 
98/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Nefelejcs utca 49. (2105 hrsz-ú) ingatlan 

megvásárlásának elutasításáról 
 

99/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Köztársaság tér  (170/1. és 170/2. hrsz-ú) ingatlan 
megvásárlásának elutasításáról 

 
100/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Önkormányzat Víz- és Csatornamű Zrt. közötti bérleti és 
üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
101/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az „Ercsi Város területén szennyvíz-elvezetéshez és 

tisztításhoz kapcsolódó víziközmű vagyontárgyak 
vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, a majdani 
gördülő fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási 
terv elkészítésére” vonatkozó vállalkozási szerződés 
módosításáról 
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102/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és 
Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 

 
103/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. január és február 

havi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
104/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet CT 

berendezés vásárlására irányuló támogatási kérelméről 
 
105/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. 

évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 
 

106/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről 
 
107/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
108/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának 

kiírásáról 
 
109/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
110/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. Ercsi város közigazgatási területén ebösszeírási feladatok 

2015-ben történő elvégzéséről 
 

111/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. Járásbírósági ülnökök jelöléséről 
 
112/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a Törvényszéki ülnöki jelölésről 
 
113/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szelektív Hulladékgyűjtő Udvar vagyonvédelmi 

őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
114/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
 
115/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
116/2015. (III.31.) Kt. sz. hat. csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia 

beszerzésére vonatkozó felhatalmazásról 
 

R e n d e l e t e k 
 
4/2015. (IV.1.) ök. rend.  a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 
5/2015. (IV.1.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi 

Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
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Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. 

március 31-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
                         Gólics Ildikó képviselő 

 Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Lippai Csaba képviselő                          
                         Propszt Zsolt képviselő 
                         Sandi József képviselő  
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. 
március 31-i nyílt ülését 18.10 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 7 képviselő 
jelenlétével határozatképes, Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő úr szabadságát tölti, Karsai 
képviselő úr előzetes tájékoztatása szerint később érkezik. Elmondja, a kiküldött meghívóban 35 
napirendi pont szerepel, melyet egy sürgősségi indítvánnyal kér kiegészíteni, melyet 36. napirendi 
pontként tárgyalnának. Kérdezi, van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatban, illetve azokon 
kívül kérdése, mondanivalója? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki – a sürgősségi 
indítvánnyal kiegészítve – elfogadja az ülés napirendi pontjait, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. március 31-i nyílt ülése 
napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2015. március 31-i nyílt ülése napirendjeir ől 

Nyílt ülésen:  
 

1. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásáról 
Előterjesztő: dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Az önkormányzat gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A MOZAIK TV-nek a városi képi anyag digitális archiválásáról szóló javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

5. Az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és karbantartására pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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6. A közbeszerzési terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

7. Az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére önkormányzati terület használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Humán Bizottság 
 

9. A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az önkormányzat rendelkezésére álló GPRS készülékekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Ercsi Város Önkormányzatának középtávú bűnmegelőzési koncepciójáról és intézkedési 
tervéről  
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

12. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére, logopédus és gyógypedagógus feladatok ellátására 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Humán Bizottság 
 

13. Az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2015/2016. nevelési évre 
vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 
Előterjesztő: dr. Hekmanné Balázs Mária a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. Az Ercsi Eötvös József Általános iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

15. Az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének és épületfelújítási 
tervdokumentációjának elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft részére jóváhagyó nyilatkozat megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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17. Az Ercsi, Nefelejcs utca 49. sz. alatti (2105 hrsz-ú) ingatlan megvásárlásra felajánlásáról 

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

18. Az Ercsi, Köztársaság tér (170/1. és 170/2. hrsz-ú) ingatlan megvásárlásra felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A Fejérvíz Zrt-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az „Ercsi város területén szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű 
vagyontárgyak vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő 
fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási terv elkészítésére” vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

21. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. január és február havi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet CT berendezés vásárlására 
irányuló támogatási kérelme 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

25. A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

26. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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27. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

28. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

29. Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

31. Ercsi város közigazgatási területén ebösszeírási feladatok 2015-ben történő elvégzéséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 

32. Bírósági ülnökök választásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

33. A szelektív hulladékgyűjtő udvar vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
34. Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 

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

35. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

36. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére vonatkozó 
felhatalmazásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester napirendi pontok tárgyalása előtt kíván néhány tájékoztató szót szólni. 
Elmondja, az Örökmozgó Park, mely az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár udvarán 
kerül majd kialakításra, – egy olyan hely, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig minden 
korosztály megtalálja majd a számára megfelelő mozgási lehetőséget – az építkezés, 
tereprendezés már elkezdődött, s terv szerint gyermeknapra, május utolsó vasárnapjára el fog 
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készülni. Ezzel kapcsolatban egy ingatlanforgalmazással foglalkozó cégtől érkezett egy felajánlás 
is, mely szerint 50 önkéntes jönne segíteni. Ilyen, illetve hasonló jellegű felajánlásokat továbbra is 
szívesen várnak, s vesznek. Majd ezzel kapcsolatosan elmondja még, hogy a másik, szintén a 300 
millió forintos támogatásból megvalósuló feladat, a világítás-korszerűsítés – a Cukorgyári 
lakótelepen és Sinatelepen – keretén belül az Örökmozgó Park ledes világítása is megoldható lesz. 
Majd rátér egy másik témára: elmondja, a választási programukban ígérték azt, hogy létrehoznak 
egy „Nyitott kapu” elnevezésű internetes portált. Ennek a facebook-os oldalát hamarosan el 
fogják indítani, melyen a képviselők lesznek az ún. adminok, s rajtuk keresztül a civil szervezetek 
is tehetnek fel postokat. Ezen a portálon kommentelni bárki kommentelhet, azonban posztolni 
nem posztolhat mindenki, arra egyéb más oldalak állnak rendelkezésre. Ez az oldal úgy fog 
működni, mint egy online ügyfélszolgálat, melyre privát üzeneteket is lehet majd küldeni. Erre az 
oldalra várják az ötleteket, illetve bejelentéseket (akár azt is, hogy kiégett valaki előtt a 
közvilágítási lámpa, stb.). Majd egy újabb témával kapcsolatban ad tájékoztatást. Elmondja, a 
hulladékszolgáltatást végző Vertikál Zrt-vel folytatott tárgyalást, mivel úgy tűnik, hogy a 
szelektív hulladéktárolókat fel kell számolniuk, hiszen nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, sőt, inkább még nagyobb szeméthalmot gerjesztettek. Emiatt az az elképzelés került 
előtérbe, hogy inkább a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést szeretnék népszerűsíteni, ún. két 
kukás rendszerrel, amely úgy működne, hogy mindenki otthon végezné el a szemét szelektálását. 
Ennek a dolognak azonban igen komoly költségvonzata van, jelenleg 10 millió forintos árat 
sikerült kialkudnia, amely sajnos még mindig nagyon sok. Bízik abban, hogy ezt az összeget – 
akár pályázat útján – sikerül akár nullára lecsökkenteni. Ezután elmondja még, a testületi ülés 
gyorsaságának az az oka, hogy az előttük lévő napirendi pontokat bizottsági üléseken már 
megtárgyalták, s általánosságban új információk nem kerültek elő azokkal kapcsolatban. Majd azt 
kéri, hogy térjenek rá az első napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató 
elnapolásáról  
Előterjesztő: dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-65/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, az ellenőrzés tapasztalatait a 
Képviselő-testület október havi soros ülésén fogják megtárgyalni, addig pedig az információk 
gyűlnek. Ezután tájékoztatást ad arról, hogy megtartásra került egy, a Junior Zrt. ügyvezetője által 
összehívott szülői fórum, melyen ígéretek hangzottak el, s bízik abban, hogy lesz eredménye is a 
fórumnak. Majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri a tagokat, hogy aki egyetért az 
iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztató elnapolásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatót a Képviselő-testület 2015. október 27. napján tartandó ülésére elnapolja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. október 27-i ülése 
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2. napirendi pont: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetéről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-87/2015. iktatószámú előterjesztést, majd hozzáteszi 
még, az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése Ercsi városának – mivel 10.000 fő 
alatti település – nem kötelező feladata, azonban mégis nagyon fontos volna egy ilyen 
dokumentum elkészítése, mivel az a következő évekre nézve a fejlesztéseknek egy vezérfonala 
lehetne. Ezidáig nagyon drága ajánlatokat kaptak, s a határozati javaslat arról szól, hogy a 
Képviselő-testület megbízza őt azzal, hogy kérjen be olcsóbb ajánlatokat. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Miután nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
koncepciójáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia koncepciójáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Győri Máté polgármestert az Ercsi Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához árajánlatok bekérésre, illetve a 
további előkészítési feladatok elvégzésére. 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülése 
 

3. napirendi pont: Az önkormányzat gazdasági programjának, fejlesztési tervének 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-95/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre 
szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének elkészítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési 
tervének elkészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2015-2020. évekre vonatkozó 
gazdasági programjának elkészítésével megbízza Győri Máté polgármestert. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a gazdasági program összeállítása 
érdekében kérje ki a bizottságok véleményét. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülése 
 

4. napirendi pont: A MOZAIK TV-nek a városi képi anyag digitális archiválásáról 
szóló javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-80/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a városi képi anyag digitális 
archiválását elvégezni valóban szükséges és jó dolog lenne, azonban sajnos a Pénzügyi Bizottság 
azt a javaslatot tette a Képviselő-testület felé, hogy ezt a kérelmet jelenleg forráshiány miatt ne 
támogassa. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Lippai Csaba képviselő kéri, hogy ezt a kérést valamilyen módon tartsák felszínen, hiszen ezeket 
az anyagokat gondozni kellene. S amennyiben van rá mód és lehetőség, kerüljön elő a kérés, s 
annak megvalósítását biztosítsák. 
 
Gólics Ildikó képviselő javaslata az, hogy ebből a szempontból a pályázatokat figyeljék meg, 
hiszen jó volna ezt a dolgot pályázati pénzből megvalósítani a közeljövőben. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a javaslatot, majd azt kéri, hogy aki egyetért az 
előterjesztésen szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MOZAIK TV a városi képi anyag digitális 
archiválásáról szóló javaslatáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

a MOZAIK TV a városi képi anyag digitális archiválásáról szóló javaslatáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt nem tudja támogatni a MOZAIK 
TV által rögzített városi képi anyag digitális archiválásának elkészítését. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és karbantartására 
pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-94/2015. iktatószámú előterjesztést, majd elmondja 
még, az „Év honlapja” weboldalon minta önkormányzati weblapok találhatóak, s azok példáját 
figyelembe lehetne venni – bár nyilván azok nagyon drága weblapok. Az előterjesztés 
mellékleteként látható pályázati felhívás elkészítéséhez Karsai képviselő úr segítségét kértük. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Gólics Ildikó képviselő a pályázat benyújtásának feltételeit módosítani javasolja. Véleménye 
szerint a szakmai tapasztalat igazolása mindenképpen fontos, valamint szintén fontos az 5 
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referencia munka felsorolása, azonban azt javasolja, hogy az üzleti évről szóló beszámolóknak ne 
legyen kritériuma az, hogy mindnek pozitívnak kell lennie. Az üzleti évek az adattárakban 
elérhetőek, ellenőrizhetőek. 
 
Győri Máté polgármester kérdezi, van-e valakinek más javaslata? Miután nincs, kéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a Gólics képviselő asszony által tett módosítási 
javaslat szerint módosított pályázati felhívás kiírásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és 
karbantartására pályázat kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és karbantartására pályázat kiírásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és 
karbantartására készült – e határozat melléklete szerinti – pályázati felhívással egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a pályázati felhívás Ercsi Város 
Honlapján történő közzétételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: a pályázati eljárás lebonyolítására: 2015. április 17. 
       a szerződés megkötésére: 2015. április 23. 
 

„Melléklet a 86/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
Ercsi Város Önkormányzata pályázatot hirdet Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és 
karbantartására. 
 
 
A pályázó által vállalt feladatok: 
 

1.)  Ercsi Város weblapjának (www.ercsi.hu) ki/átalakítása. A nyertes pályázó a Képviselő- 
testület által jóváhagyott weblapot köteles kialakítani a specifikáció átadását követő 30 
napon belül. ( A kialakításhoz mintaként a kecskemet.hu weboldalt jelöljük meg.)       

 
2.) Az Önkormányzat által kijelölt alkalmazottak (Felhasználók) számára feltöltési jog és 

szakmai támogatás biztosítása. 
 

3.) Az weblap feltöltés teljes körű oktatása a kijelölt munkatársak számára. 
 

4.) Beágyazott web tv műsorok feltöltésének biztosítása helyi Mozaik Tv számára. 
 

5.) Biztosítsa a weblap jogszabályok által előírt követelményeknek való megfelelését. (pl.: 
közzétételek határidőben történő feltöltése). 
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6.) Az igényelt változtatások átvezetése 1 héten belül. 
 

7.) Weblap archiválása, mindennap mentés készítése. 
 

8.) Weblap visszaállítása biztonsági mentésből 24 órán belül. 
 

9.) Magas rendelkezésre állás. 
 

    10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 1.) pontban meghatározott weblap fejlesztésére 
vonatkozó egyszeri díjat és azt követően a havi rendszeres felügyeleti és karbantartási 
költséget is. 

A pályázat benyújtásának feltételei:  
 
- A pályázónak rendelkeznie kell legalább 3 év szakmai tapasztalattal, melyről igazolás 

szükséges 
- Legalább 5 referencia munka felsorolása 
- Az utolsó két lezárt üzleti év beszámolójának benyújtása 
 
A pályázat bírálati szempontjai: 
 
- díj: 80 pont   
- az előírt minimum követelmények teljesítése: 20 pont 
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat Ercsi város weblapjának ki/átalakítására” megnevezéssel 
Ercsi Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani úgy, hogy a pályázatok 2015. április 
17-én 11.00 óráig megérkezzenek. 
 
 
Benyújtási határidő:    2015. április 17. 11.00 óra 
A pályázatok bontási ideje:   2015. április 17. 11.00 óra 
A pályázat elbírálásának határideje:  2015. április 21. 16. óra 
 
 
Ercsi, 2015. március 31. 
 

 
 

6. napirendi pont: A közbeszerzési terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-60/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd tájékoztatást ad arról, hogy a Közbeszerzési terv 
módosítására azért van szükség, mert az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső 
udvarának rendezése nem közbeszerzés útján kerül megvalósításra. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a Közbeszerzési terv 
módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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87/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 
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 a 87/2015. (III.31.) 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.április Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
férőhely bővítése 

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

a.) pont szerint 
II. 2015. május Eötvös József Általános 

Iskola tetőfelújítás, 
homlokzat szigetelés és 
fűtéskorszerűsítés és a 
Baczakó Péter Sportcsarnok 
öltözőinek és folyosójának 
felújítása 

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

a.) pont szerint 

III..  2015. május Ercsi MH Helyőrségi Klub 
felújítása, civil központtá 
alakítása 

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

a.) pont szerint 
IV. 2015. április 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. 
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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. március 31. 

 
 
…………………………………… 
     Ercsi Város Önkormányzat 
 

 
 
 

7. napirendi pont: Az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére önkormányzati 
terület használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-97/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd elmondja még, a kérést a Pénzügyi Bizottság 
támogatta. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik 
kérdés, hozzászólás, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

részére önkormányzati terület használatba adásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére önkormányzati terület 

használatba adásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1761/12 – 1761/17 hrsz-ú – összesen 6.658 m2 
területű beépítetlen területet 2015. április 15-től 2019. december 31-ig – 30 nap indokolás nélküli 
felmondási lehetőség kikötésével – Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
ingyenesen használatba adja.  
A területen bármilyen átalakítás vagy eszközök, műtárgyak elhelyezése csak Ercsi Város 
Önkormányzat polgármesterének hozzájárulásával történhet. 
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Az ingyenes használatba adás feltétele közfeladatok – különösen sportolási, szabadidő, kulturális 
– tevékenységek biztosítása és a törvény, illetve az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt 
előírások megtartása és biztosítása.  
 
A használatba adás feltétele továbbá az, hogy a terület a lakosság számára ingyenesen, sportolási 
és rekreációs célra szabadon használható legyen és a nemzetiségi önkormányzat az általa 
beszerzett és elhelyezett eszközök állagmegóvásáról, továbbá a használatba adott terület és 
környezete rendben tartásáról gondoskodjon.    
A terület használata során be kell tartani a jogszabályi előírásokat – különös tekintettel a 
zajvédelmi és biztonsági előírásokra – és gondoskodni kell arról, hogy csendháborítással vagy 
más módon a lakókörnyezet nyugalmát ne zavarják. 
 
A terület Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által másnak további használatba csak 
alkalmi rendezvények megtartása céljából adható Ercsi Város Önkormányzat polgármesteréhez 
történő előzetes bejelentés alapján és azzal a feltétellel, hogy a rendezvény szervezőjének 
gondoskodnia kell a szükséges biztonsági, egészségügyi és egyéb feltételek biztosításáról és 
előírások betartásáról, továbbá a terület rendbetételéről a rendezvényt követően haladéktalanul 
gondoskodni kell. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a használatba adásról szóló 
megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. április 15. 
 

8. napirendi pont: Az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                          a Humán Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-92/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a bizottság javaslata az 
volt, hogy a költségvetésben betervezett 5.180 ezer forint erejéig tudja az önkormányzat a 
rendezvényt támogatni. Ez azt jelenti, hogy szponzorokat kell keresni, hiszen ennél az összegnél 
valószínűleg többe fog kerülni a megrendezés. Ezután felhívja a figyelmet arra, hogy a két évvel 
ezelőtti ikertalálkozó 6,5 millió forintba került, azonban akkor a rendezvény „túl volt méretezve”, 
szinte minden 3. jelenlévő biztonsági őr volt. A tapasztalatokat levonva reméli, hogy az idei 
ikertalálkozó csekélyebb összegből kivitelezhető lesz. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a határozati 
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő 
megrendezéséről szóló tájékoztatóról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről szóló tájékoztatóról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő 
megrendezését az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésébe 
betervezett 5.180.000 Ft erejéig támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezetőt a rendezvényt támogatni 
kívánó vállalkozások és magánszemélyek felkutatására, illetve, hogy a rendezvényre biztosított 
keretösszeget ne lépje túl az Országos Ikertalálkozó megrendezése során. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a rendezvény végleges programját és 
költségvetését terjessze a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülése elé. 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető 
Határid ő: azonnal, ill. a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülése 
 

9. napirendi pont: A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan 
megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-59/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, örül annak, hogy ez a 
dolog eddig eljutott. A kialakítandó közösségi ház nemcsak a civil szervezetek részére lesz majd 
hasznosítható, hanem pl. a Szociális Szolgálat is jelezte, hogy szeretné az ottani helységeket a 
munkájához felhasználni, továbbá, akár az állatorvos is kimehetne oda. Aztán a későbbiekben 
akár egy családi napközi is létesülhetne ott. Ezután tájékoztatást ad arról – a tulajdoni lapon 
feltüntetésre került jelzálog-terheltséggel kapcsolatban – hogy az az ikerház másik ingatlanjára 
vonatkozik. Tehát a szóban forgó – megvásárolandó – ingatlan tehermentes és megvásárolható. 
Majd elmondja még, az ügyvédek tájékoztatása szerint a társasházi szerződés kialakítása nagyon 
egyszerű, melyet ők el is fognak végezni, s ez az ingatlan értékét emelni fogja, tehát valószínű, 
hogy a másik félnek is előnyös lesz. Ezután elmondja még, hogy az EKISA Alapítvány által, a 
Művelődési Ház udvarán kihelyezett, (majd a tereprendezés során lebontásra került) 
játszóeszközök sem fognak kárba veszni, hiszen ennek az ingatlannak az udvarán kerülnek majd 
kihelyezésre, s ezáltal ugyanúgy a városunk gyermekeinek fognak majd örömöt szerezni. Ezután 
azt kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy az ingatlan megvásárlásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló 

ingatlan megvásárlásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi-Sinatelep, Báró Sina György 
utca 7. szám alatti ingatlan megvásárlását a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítása céljára, az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között, erre a célra elkülönített 
keret terhére, 4.600.000 Ft vételár ellenében. Az adásvételi szerződésben rögzíteni szükséges, 
hogy a lekötött, illetve be nem kötött közművek rendeltetésszerű használatának biztosítására, 
illetve visszaállítására a tulajdonosok saját költségen kötelesek, illetve ezen kötelezettség 
maradéktalan teljesítéséig a vételár 60% kifizetésére nem kerülhet sor. A szerződés az eladói 
teljesítés biztosítására tartalmazzon kötbérkikötést. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés 
előkészítésére, majd ezt követően az előterjesztésnek a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülése 
elé terjesztésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülése 
 

10. napirendi pont: Az önkormányzat rendelkezésére álló GPRS készülékekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                           a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-98/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 12. számú mellékletét képezi. Elmondja, az 50 mobil személyfelügyeleti 
készülék 30 db Szomszédság Őr és 20 db szociális- és egészségügyi alapon kiosztható készülékre 
volt felosztva. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a felosztást oly módon módosítsák, hogy 
mindkét célra 25-25 db-ot biztosítsanak. Ez a módosítás egy csekély költségnövekedéssel (plusz 
180.000 Ft) is jár. Tehát, amikor a felosztás módosítását elfogadja a testület, akkor a plusz kiadást 
is biztosítja hozzá. Ezután kérdezi László Ferencné megbízott pénzügyi irodavezetőtől, hogy a 
plusz forrás honnan lesz biztosítva hozzá. 
 
László Ferencné megbízott pénzügyi irodavezető válaszol: a szelektív hulladékgyűjtő udvar 
őrzésére betervezett (január-február-március havi) összeg terhére, hiszen ott felszabadul bruttó 
940 ezer forint.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot ezzel kiegészítve elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mobil személyfelügyeleti készülékek kiosztásáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

a mobil személyfelügyeleti készülékek kiosztásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 50 db mobil személyfelügyeleti készülékből 25 
darabot pályázati alapon, 25 darabot szociális és egészségügyi alapon helyez ki a jogosultak 
részére.  
A Képviselő-testület a szociális és egészségügyi alapon kihelyezett készülékek működtetési 
költségéhez a szelektív hulladékgyűjtő udvar őrzésvédelmének előirányzat-maradványából 
180.000 Ft előirányzatot biztosít. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  

 
11. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzatának középtávú bűnmegelőzési 

koncepciójáról és intézkedési tervéről  
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-90/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd hozzáteszi, hogy egy közbiztonsági koncepció 
önmagában nem sokat ér, azonban ehhez elkészült egy intézkedési terv is. Ezután megköszöni a 
munkacsoportnak, alpolgármester úrnak, s mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában.  
 
Czobor Imre elmondja, a cél az, hogy Ercsi városát egy élhető várossá tegyék. Ez volt az alapja 
annak, hogy ez a koncepció előtérbe került. A Kormány a múlt évben hozott egy olyan 
határozatot, amely lehetővé tette, hogy egy új irányelveknek megfelelő koncepciót készítsen el 
minden település, saját gondolatainak felhasználásával. Ezek a gondolatok nem mások, mint az itt 
lévő problémák és feladatok. Az elkészült koncepció középtávú időszakra ezen gondolatokat 
megfogalmazva került leírásra. A végén szerepel még benne az is, hogy ez az írás nem 
megmásíthatatlan. Továbbá elmondja még, az intézkedési terv az, ami ennek a végrehajtását 
lehetővé teszi. A koncepciót – elfogadása után – a testületnek minden évben felül kell vizsgálnia, 
s amennyiben szükséges, azon változtatnia kell. Ebben a koncepcióban igen sok embernek benne 
van a véleménye és a munkája, illetve az abban található statisztikai adatok önmagukért 
beszélnek.  
 

Papp György alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy ez a közbiztonsági koncepció 
annyiban különbözik a régebbitől, hogy ehhez készítettek egy intézkedési tervet, s ez a lényeges 
része a dolognak. A munkacsoport úgy döntött, hogy minden hónapban össze fog ülni, s az 
intézkedési terv 22 pontját minden alkalommal újra fogja tárgyalni. Az elvégzett feladatokat 
kihúzzák, az újakat beírják, illetve a feladat végrehajtásáért felelős személytől számon fogják 
kérni annak végrehajtásáért. Tehát, nem elméleti síkra, hanem kifejezetten gyakorlati síkra 
helyezték a közbiztonsági koncepciót.  
 
Dubniczky Gyula elmondja, nagyon örül annak, hogy ez a koncepció – az intézkedési tervvel 
együtt – elkészült, s ettől nagyon sokan várhat a település. Bízik abban, hogy a lakosság az abban 
megfogalmazott változásokat érzékelni fogja. Majd elmondja még, kissé sajnálja azt, hogy az 
utóbbi időben az ő személyét ebből a munkából kihagyták. 
 
Győri Máté polgármester egyetért az előtte szólókkal abban, hogy a koncepciónak nagyon 
fontos része az intézkedési terv. Majd felhívja a figyelmet arra, hogy a közbiztonság 
megteremtésében nagyon fontos a helyi összefogás, mindenki hozzájárulására szükség van. Majd 
elmondja még, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az intézkedési terv 
végrehajtását folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, annak felelőse pedig a Közbiztonsági 
Munkacsoport. Mindehhez eredményes és jó munkát kíván. Majd, miután több hozzászólás nem 
érkezik, kéri, hogy a Közbiztonsági Koncepció elfogadásáról szavazással döntsenek. 
  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat középtávú 
bűnmegelőzési koncepciójának és intézkedési tervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának és intézkedési 
tervének elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbiztonsági Munkacsoport által elkészített 
Ercsi Város Önkormányzatának középtávú bűnmegelőzési koncepcióját és intézkedési tervét e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Felelős: Papp György alpolgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 

 
 

„Melléklet a 92/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
 
 

E R C S I  V Á R O S  K Ö Z B I Z T O N S Á G Á É R T 
 

 
 
 
 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ 
BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 

 
2015 – 2023. 

 
 
 
 
 

I. 
B E V E Z E T É S 

 
 

A koncepció célja Ercsi Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési filozófiájának 
megfogalmazása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése.  
 
A közbiztonság helyzetét nem lehet „pillanatkép”- ként kezelni, megismerésében tendenciák 
megragadására kell törekedni. Mindehhez viszont meg kell ismerni az okokat, azokat értelmezni, 
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elemezni kell, annak megállapítása érdekében, hogy a feltárt változások milyen mértékű hatást 
gyakorolnak a közbiztonságra. Ennek során tekintettel kell lenni a média közvéleményt 
befolyásoló hatására is, ugyanis a lakosság nem veszi figyelembe a statisztikai számadatokat, 
hanem a folyamatos intenzív információáramlásból tájékozódik, majd általánosít. Ennek 
hátterében az áll, hogy az információáramlás sebessége felgyorsult, a média pedig a nézettség 
növelése érdekében fokozza a bűnügyi híradások „bulvárosítását”. A lakosság ezáltal saját magát 
és környezetét is sokkal veszélyeztettebbnek érzékeli és értékeli. (Ercsire ez nem jellemző, itt 
helyben teremnek a problémák).  
 
A település közbiztonsági helyzete helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért 
kezelése és a jogsértések megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg 
hatékonyan.  
 
A jogsértések visszaszorítása össztársadalmi igény és feladat, melyben az állami és civil 
szervezetnek, szervezeteknek az összefogására van szükség. Az együttműködő gondolkodás, 
cselekvés központjában a bűnmegelőzési szemlélet kell, hogy érvényesüljön annak érdekében, 
hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete emelkedjen, a szubjektív biztonság megteremtődjön, 
ami a település közbiztonságának stabilitásában realizálódik.  
A településen elkövetett jogsértések okai és feltételei között meg kell említeni a tágabb 
környezetbe tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a 
településen folyó oktató-nevelő munkát, műveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát, 
gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági 
helyzetet, a létminimum szintje alatt és annak közelében élők számát, a lakáshelyzetet és a 
szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó tényezőket. A közvetlenül befolyásoló szűkebb 
környezetben a család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és 
szokások, illetve a lakókörnyezet kialakítása is befolyásolják a bűnözés mértékét és minőségét.  
Fentiekre tekintettel a prevenciós tevékenységet elsődlegesen a mikro- és makro 
környezetben lévő okokra figyelemmel kell megtervezni és végezni.  
A stratégiában meghatározott célokhoz rendelt intézkedések végrehajtását az intézkedésben 
felelősként nevezett szervezetek végzik. Megvalósulásuk folyamatos, nyomon követése és 
ellenőrzése monitoringja a dokumentumban meghatározott alapelvek és indikátorok 
figyelembevételével történik.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban PFK) évenként összesíti 
a bűnmegelőzési stratégiához kapcsolódó monitoring jelentéseket és tájékoztatókat, elemzi 
megállapításaikat, valamint eredményeiket.  
A PFK Bizottság évente felülvizsgálja, aktualizálja a jelentéseket, valamint az aktuális 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos veszélyek, jelenségek és tendenciák figyelembe vételével 
javaslatokat tesz a további feladatokra. 
A társadalmi bűnmegelőzés helyi feladatai Ercsi Közbiztonsági Koncepciójában, annak 
rendszerében kell kezelni, illetve számon tartani minden olyan intézkedést, beavatkozást, amely 
közvetlenül (célzottan), valamint közvetetten (hatásaiban) szolgálja a lakóközösség biztonságának 
fenntartását. A közvetlen, célzott intézkedések körébe sorolható például az általános iskolai 
tanulmányok félbeszakítása, ezt kísérő csavargás, koldulás elleni fellépés, vagy a futball- 
huliganizmus és az illegális házalás megelőzése érdekében tett intézkedések sorozata. Közvetett, 
azaz hatásában bűnözést csökkentő intézkedések között kell számon tartani például azokat az 
eredményes szociálpolitikai intézkedéseket, amelyek a tartós, a szakképzetlen, illetve az első 
munkavállalók munkanélküliségének felszámolására irányulnak. A biztonságra közvetlenül és 
közvetetten ható intézkedések megvalósulási feltételeit helyi szinten biztosítani kell.  
A település társadalom-politikájának integrált részeként megvalósuló bűnmegelőzés alapvető 
működési-,jogszabályi, szervezeti-, szakmai feltételeinek megteremtése a helyi igazgatási szervek 
feladata.  
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Biztosítani kell az ország, és azon túl az EU bűnmegelőzési hálózatában való részvételünket. Az 
önkormányzatnak és intézményeinek, illetve azokhoz kapcsolódó más szerveknek, továbbá minden 
olyan civil szervezetnek, amelynek érdeke a bűnalkalmak számának csökkentése, az áldozattá 
válás megelőzésével kapcsolatos feladatokat együttműködési megállapodásban megfogalmazottan 
célszerű meghatározni.  
Az előbbi gondolatokból adódóan kiemelten megnevezve feladata van a pénzügyi, az 
egészségügyi, szociális és családügyi, a gazdasági és közlekedési, a foglalkoztatás-politikai és 
munkaügyi, környezetvédelmi- és vízügyi, valamint az oktatási, a gyermek- és ifjúsági, kulturális 
és sport tevékenységekkel foglalkozó intézményeknek és szervezeteknek, azok irányítóinak, 
valamint a cigányság sorsáért felelős más szervezeteknek. Ercsi önkormányzata ösztönzéssel 
motiválja a helyi közösség szakmai és civil önszerveződéseit. Az önkormányzatnak van törvényes 
lehetősége arra, hogy a helyi közbiztonságot a helyi társadalompolitika részeként formálják. Az 
eddigi tapasztalatok szerint azonban a helyi bűnmegelőzési programok sikerességét jelentősen 
hátráltatta az, hogy nem voltak egyértelműek a helyi közösség biztonságával kapcsolatos 
önkormányzati feladatok – különösen az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata, amely az 
utóbbi két évben pozitív változást mutat – de részben elmaradt a kezdeményezések költségvetési 
finanszírozása.  
Továbbá hátráltató tényező az is, hogy a szerteágazó feladatsorban nem alakult ki megfelelően az 
a hálózati rendszer, melyben a meglévő feladatok, az elvégzésükre irányuló tervek, valamint a 
megvalósulási folyamat, s végül a visszacsatolás megtörténne. 
A partneri kapcsolatok egyik legfontosabb alapelve „az alulról történő építkezés”. Ez az elv a 
helyi intézkedések sorozatában is feltételezi a saját érdekek megjeleníteni képes társadalmi 
szereplőket. A helyi közbiztonság javításában kitüntetett szerepe van a rendőrségnek, melynek a 
közbiztonságot fenyegető veszélyek azonosítása, elhárítása érdekében állandó kapcsolatban kell 
lennie a közösségekkel. A kapcsolati háló megerősítése elősegíti a bűnmegelőzés hatékonyságát, 
eredményezheti a közbiztonság stabilizálódását, valamint növeli a bizalmat a bűnüldöző szervek 
iránt. 
A közbiztonsági stratégia céljainak és intézkedéseinek megvalósulása érdekében intézkedési 
terv készül. Az intézkedési terv éves időtartamra kerül megalkotásra. Az intézkedési terv 
elkészítését a PFK végzi egy éves időtartamra, a korábbi monitoring jelentések 
tapasztalatainak, valamint az egyes intézkedések figyelembe vételével.  
Ercsi város Közbiztonsági Koncepciója nem más, mint a bűnmegelőzés abszolút útmutatója. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bűnmegelőzés célrendszere: stratégiai, átfogó és specifikus célok.  
Központi irányelvek szerint. 
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II. 
A  K O N C E P C I Ó  M Ó D S Z E R T A N I  A L A P J A I 

 
1. Törvényekben megfogalmazott jogszabályi háttér 
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Jelen dokumentumnak meg kell felelnie a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. 
(III.12.) Korm. rendeletben lefektetett szabályozásnak, követi a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium által készített vonatkozó ajánlást és szakmai útmutatót mind a stratégiai alkotás 
módszertana, mind tartalmi és formai követelményei tekintetében. 
A dokumentum középtávú szakpolitikai stratégiának tekinthető, 2023-ig határoz meg célokat a 
bűnmegelőzés vonatkozásában. A koncepció szoros része az évenként meghatározott intézkedési 
terv, amely egy éves időintervallumban bűnmegelőzési témájú intézkedéseket és feladatokat 
határoz meg.  
Magyarország Alaptörvénye a koncepció gondolatmenetét megfogalmazza a IV., V., VI. és XVI. 
cikkében. Az Alaptörvényben megemlített cikkek köré épülnek a bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
fogalmak.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja szerint, a 17. § (1) bekezdése figyelembe vételével a települési 
önkormányzat a közbiztonsággal összefüggő feladatait maga határozza meg.  
 
Az önkormányzatnak tehát a törvény felhatalmazása alapján, a törvény keretei között 
jogában áll saját bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepcióját megalkotni és 
megvalósításáról gondoskodni.  
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a 
rendőrség kapcsolatát határozza meg, többek között felhívja a rendőri és az önkormányzati 
vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására, a település bűnmegelőzési- és 
közbiztonsági koncepciója kimunkálására.  
Az alapelvek témakörébe tartozik, amit a fent leírt törvények kiemelt feladatként fogalmaznak 
meg. 
 
Alapgondolat:  
 

• a lakossági közszolgáltatások biztosítása, 
• a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlása, 
• a fentiekhez kapcsolódó szervezeti-, személyi- és anyagi feltételek biztosítása. 

 
Feladatok: 
 

• a bűnokok feltárása, megállapítása, 
• a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása, 
• a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása, 
• a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása, 
• az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása, 
• a döntések előkészítése, döntés, majd megrendelés a megfelelő szakmai szervezetek felé, 
• a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, szakmai 

szervezetek, helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a végrehajtásra való 
ösztönzés, 

• a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony fenntartása, a 
társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információ hatékony továbbítása, 
folyamatos kommunikálása. 

 
Kiemelt területek: 
 

• a lakosság bevonása és tájékoztatása,  
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• a bűnmegelőzés össztársadalmi üggyé tétele, 
• a bűn és annak okai, bűnalkalmak korlátozása, 
• a sértetté válás kockázatának csökkentése, 
• a közrend fenntartása, 
• gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése, illetve csökkentése, 
• a családon belüli erőszak megelőzése, illetve visszaszorítása, 
• a közlekedési morál javítása. 

 
 

2. A közbiztonság 
 
 

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen – jogilag 
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai 
biztosítottak az illetéktelen támadástól.  
 
A lakosság érdekeit meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési- és együttélési szabályokat 
súlyosan sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából és az önkormányzás lényegéből fakadóan 
Ercsinek rendelkeznie kell bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepcióval. A közbiztonság a 
társadalom életminőségének szerves része, olyan kollektív értékkel bíró termék, amelynek 
kialakítása és megőrzése közös ügy. A büntető igazságszolgáltatás önmagában nem elég hatékony 
a kriminális probléma kezelésére, az önállósult megelőzési politikával és áldozatpolitikával 
kiegészített kriminálpolitika az egyes társadalmi feszültségforrások és devianciák – ideértve a 
bűnözést is – koncentráltabb, s így hatékonyabb kezelését jelenti.  
Bűnmegelőzés alatt minden olyan intézkedést és beavatkozást értünk, amelynek célja és 
eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének 
javítása.  
 
A jó bűnmegelőzési politika nem egyetlen dimenzióban – hagyományosan az elkövetővé válás 
megelőzésének dimenziójában – értelmezi a prevenciós feladatokat, hanem célba veszi a 
bűnelkövetés minden lehetséges aspektusát: az elkövetőt, az áldozatot és a bűncselekményi 
szituációt is.  
 
 

3. Megelőzési felfogás 
 
 
Fontos a megelőzés szempontjából a bűncselekmények felderítése, a büntetőjogi felelősségre 
vonás és a helyzeti jellegű prevenció, amely feltételek köre a bűnalkalmak korlátozását, az 
áldozattá válás elkerülését jelenti. Ekkor a bűncselekmények jellemző előfordulási helyének 
ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést lehetővé tevő szituációk 
csökkentéséről, az elfogás kockázatának növeléséről (pl.: tárgyak megerősítése, lakossági 
szerveződések, térfigyelő rendszer kiépítése, stb.) van szó.  
A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni. Az okok és feltételek 
áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat.  
 
Minden szervezet a saját feladatkörében meghatározott munkájával és szellemi termékével 
járulhat hozzá a közbiztonság javításához. Az állam bűnmegelőzési feladatának ellátásához 
joggal igényli a helyi társadalom segítségét, aktív együttműködését. 
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A feladatok végrehajtásához a szükséges anyagi források elsődlegesen saját költségvetésből és 
pályázatok útján biztosíthatók. Ercsi Város Önkormányzata és a helyi rendőrőrs szakmai 
irányításával, az Ercsi Polgári Őrséggel, a Sina Polgárőr Egyesülettel, a helyi civil szervezetekkel 
összefogva sikeres és eredményes pályázati forráskereső tevékenységet folytatva érhetők el a 
bűnmegelőzési célkitűzések.  
 
A koncepcióban egyértelműen megfogalmazódik, hogy Ercsi Város Önkormányzata és a helyi 
rendőrség irányítása és felügyelete mellett a polgárőrségek és civil szervezetek közös 
együttműködése továbbra is aktív. Vezető szerepet tölt be a helyi közösség közbiztonságát 
szolgáló tervek elkészítésében. Kezdeményező szerepük van helyi jelzőrendszerek, a 
különbözőbb együttműködési formák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési programok 
koordinálásában, végrehajtásában, folyamatos értékelésében, a helyi közösség szakmai és civil 
önszerveződései motiválásában, ösztönzésében. Közigazgatási területen belül bűnözés kihívásaira 
helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával s taktikával kívánunk hatékonyan 
reagálni.  
 
Ercsi Önkormányzata a város területén 2008-ban térfigyelő-kamerarendszert épített ki, mely Ercsi 
Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen megfogalmazott 
együttműködési megállapodás alapján működik. Ez jelen helyzetben 13+1 térfigyelő-kamerát 
jelent. A későbbiekben pályázat útján elnyert támogatás keretében további 8 kamera telepítésére 
van lehetőség.  

 
 

III. 
Á LLA P O T F E L M É R É S,  H E L Y Z E T E L E M  Z É S 

 
 

A célok helyes meghatározásának, majd azok eléréséhez szükséges feladatok kijelölésének 
alapja a jelenlegi állapot pontos felmérése, az okok és körülmények elemzése.  
 
 

Egy település biztonsági helyzetének értékelése során a következőket kell figyelembe venni:  
 

• földrajzi- gazdasági, térségi környezet, 
• közigazgatási- intézményi szerep, 
• nevelés-oktatás és közművelődés, 
• bűnügyi mutatók, 
• egyéb, folyamatosan változó elemek. 

 

1. Földrajzi-gazdasági, térségi környezet 
 

Ercsi város központi település, Fejér megye közigazgatási területének északi részén, a Duna 
mellett, az ország fővárosától 34 km-re délre helyezkedik el. Mint területi egység-, hozzá tartozik 
Sinatelep és Rácszentpéter. A vonzáskörzetéhez tartozik, közigazgatási határait határolja Pest 
megye, Százhalombatta város és a Duna másik oldalán lévő Szigetújfalu. Megyén belüli 
települések határolják: Ráckeresztúr, Iváncsa, Beloiannisz és Adony települések. A várost 
kettészeli a 6-os főközlekedési út és a közigazgatási határa mellett halad az M6-os autópálya. Vízi 
közlekedés szolgálja (révátkelőhely) a  
Csepel-szigettel való összeköttetést. Vasúti közlekedés a város szélén halad, Budapest-Pécs 
közötti közlekedés teszi lehetővé. A város közlekedési helyzetének meghatározása, s annak 
folyamatos figyelemmel kísérése a programnak egy fontos része, mivel szoros kapcsolatban van a 
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munkahelyekre és a különböző tanintézetekbe történő utazás szempontjából, mely lényeges 
idegenforgalmi szempontból is.  
 

Ercsi város: 
• közigazgatási területének nagysága 6.531 ha, ebből 

 
- belterület: 3.492 ha, 
- külterület: 3.039 ha, 
- zárt kert: nincs, 
- lakóházas ingatlanok száma: 3.158 db, 
- hétvégi házas ingatlanok száma: bejegyzés szerint nincs (ellenben vannak olyan 

ingatlanok, melyek hétvégi házként funkcionálnak), 
- ipari park terület: 41,5 ha, melyen 41 db ingatlan van, 
- cukorgyári ipartelep: 20 ha, melyen 7 db ingatlan van. 

 
A koncepció 1. számú melléklete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. 
(IX.25.) önkormányzati rendelete, amely tartalmazza az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon 
meghatározását. (19 lap). 
 

• Gyalogos átkelőhelyek száma: 6 db, ebből  
 

- 4 db a Rákóczi Ferenc u. - Dózsa Gyögy u. kereszteződésében,  
- 1 db a Rákóczi Ferenc u. – Kispusztai u. kereszteződésében,  
- 1 db pedig a Rákóczi Ferenc utcában található. 

 
A város közbiztonsági- és közlekedésrendjének fenntartása érdekében a közeljövőben további 
gyalogátkelőhelyek kijelölésére kerül sor. 
 

• Lakónépesség 2013. évben összesen: 8.206 fő, ebből: 
 

- lakóhellyel rendelkező lakosok: 7.642 fő, 
- tartózkodási hellyel rendelkező lakosok: 564 fő, 
- férfi: 4.195 fő, 
- nő: 4.011 fő, 
- kiskorú: 1.632 fő. 

 
Ercsi város lakosságának aránya minden évben változó tendenciát mutat, a korábbi évekhez 
viszonyítottan csökkenő volumenű, aminek több meghatározó eleme lehet: megváltozott gazdasági 
körülmények, átalakult munkaerő-piac, a rossz közbiztonság, ingatlanok elértéktelenedése, stb.  
 
Ercsi városban kettő nemzetiségi önkormányzat működik: az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. A kisebbségi 
önkormányzatoknak érdeke és feladata, ugyanúgy, mint minden más működő szervezetnek, hogy 
Ercsi egy lakható és jó közbiztonságot magának tudó város legyen. A választott kisebbségi 
önkormányzatoknak együtt kell működniük abban, hogy a fellelhető kedvezőtlen tendenciák 
visszaszoruljanak, a kapcsolat különböző szervekkel, szervezetekkel legyen folyamatos, tegyenek 
meg mindent annak érdekében, hogy egy biztonságos, élhető településsé váljon lakóhelyük.  
 
 

2. Közigazgatási- intézményi szerep 
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A kialakult intézményi rendszer, a szolgáltató ellátó ágazat miatt Ercsi város a jövőben is fontos 
térségi szerepet fog betölteni, melyet minőségileg folyamatosan javítani, fejleszteni kívánunk a 
rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek kihasználásával. A város közigazgatásban vállalt 
szerepe, földrajzi, gazdasági elhelyezkedése, intézményrendszere, kereskedelme, szolgáltatásai, 
vonzereje következtében igen jelentős szerepet kellene betöltenie, azonban ennek valóságtartalma 
kifogásolható, s ez a tény jelentős kihatással van a bűncselekmények mennyiségére, a 
bűnelkövetők és csoportjaik számára.  
A bűnmegelőzési koncepcióból fakadóan az intézkedési terv kidolgozása során, a pályázatok 
készítésénél a sajátosságokra különös figyelmet kell fordítani. Ehhez segítséget nyújthat az 
együttműködő szereplők számára, hogy megismerjék a város adottságait, adatait, 
intézményrendszerét és azt fel tudják használni a sikeres bűnmegelőzés érdekében.  
 

• Egészségügyi ellátás 
 

Az egészségügyi alapellátás helyi önkormányzati intézmény keretei között (felnőtt- gyermek 
háziorvosi, fogorvosi körzetek) biztosítják az Egészségügyi Központban. 
 
A járó- és fekvőbetegek ellátását az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. végzi. 
 
Az ügyeleti ellátási feladatot, mint kötelező feladatot, a kistérségben a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás látja el. 
Ercsi város Egészségügyi Központja mellett mentőállomást építettek ki, mely egy mentőautóval 
és szakellátással végzi a feladatát. 
 
Az idősellátás Ercsiben az Ercsi Szociális Szolgálat feladata.  
 

• Szociális ellátás 
 

Az Ercsi Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata speciális feladatokat 
lát el a hiányos társadalmi integráció, feszültségokozó, a rossz szociális helyzetben élő 
gyermekek társadalmi összefogás hiánya miatt, a jövő nélküli világba sodródás megelőzése 
érdekében.  
 

Tapasztalataik szerint a szülők gyakran közömbösek, az oktatási intézmények pedagógusai – bár 
megfelelő elméleti ismeretekkel bírnak – sok esetben nem találnak hatékony nevelési eszközöket 
a gyermekeket ért nevelési problémák megoldására. Gyermekekkel foglalkozó szakemberek 
esetmegbeszéléseken jelzik, hogy az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzésére nagyobb 
gondot kell fordítani. A megelőzés terén az Ercsi Szociális Szolgálat Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata a feladatai során speciálisan végez gondozást.  
 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: 
 

 
 2010 

 
2011 2012 2013 2014 

Védelembe vett gyermekek száma 
 

80 120 70 85 108 

Alapellátásban gondozott 
gyermekek száma 

65 107 148 129 115 

Átmeneti nevelt gyermekek száma 
 

27 37 44 26 32 
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Ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermekek száma 

5 2 1 3 4 

Eseti gondozás 
(három hónapnál rövidebb ideig 

tartó gondozás) 

    98 

 
Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (2010): 
 
 
Sor-
szám 

megnevezés gyermekek száma  
Nem volt 
gondozott 

Alapellátásban 
gondozott 

Védelembe 
vétellel 

gondozott 

össz 

01 Szabálysértés 
elkövetésekor 

Gyermekkorú - - 3  3 
02 Fiatalkorú 4 2 2 8 
03 Összesen 4 2 5 11 
04 Bűncselekmény 

elkövetésekor  
Gyermekkorú - - - - 

05 Fiatalkorú - 2 6 8 
06 Összesen - 2 6 8 
07 Összesen 4 4 11 19 
(nem halmozott adat) 
 
 
 
Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (2011): 
 

 
Sor-
szám 

megnevezés gyermekek száma  
Nem volt 
gondozott 

Alapellátásban 
gondozott 

Védelembe 
vétellel 

gondozott 

össz 

01 Szabálysértés 
elkövetésekor 

Gyermekkorú   3 3 
02 Fiatalkorú 1 - 1 2 
03 Összesen 1 - 4 5 
04 Bűncselekmény 

elkövetésekor  
Gyermekkorú 2 - 4 6 

05 Fiatalkorú 1 2 4 7 
06 Összesen 3 2 8 13 
07 
 

Összesen 4 2 12 18 

(nem halmozott adat) 
 
 
Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (2012): 
 
Sor-
szám 

megnevezés gyermekek száma  
Nem volt 
gondozott 

Alapellátásban 
gondozott 

Védelembe 
vétellel 

gondozott 

össz 

01 Szabálysértés 
elkövetésekor 

Gyermekkorú 2 - 1 3 
02 Fiatalkorú 3 - 3 3 
03 Összesen 5 - 4 6 
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04 Bűncselekmény 
elkövetésekor  

Gyermekkorú 1 - 3 4 
05 Fiatalkorú 2 2 1 5 
06 Összesen 3 2 4 9 
07 Összesen 8 2 8 15 
(nem halmozott adat) 
 
 
Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (2013): 
 
Sor-
szám 

megnevezés gyermekek száma  
Nem volt 
gondozott 

Alapellátásban 
gondozott 

Védelembe 
vétellel 

gondozott 

össz 

01 Szabálysértés 
elkövetésekor 

Gyermekkorú  1 6 7 
02 Fiatalkorú 3 2 3 8 
03 Összesen 3 3 9 15 
04 Bűncselekmény 

elkövetésekor  
Gyermekkorú 3  6 9 

05 Fiatalkorú 3 2 6 11 
06 Összesen 6 2 12 20 
07 Összesen 9 5 21 35 
(nem halmozott adat) 
 
Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (2014): 
 
Sor-
szám 

megnevezés gyermekek száma  
Nem volt 
gondozott 

Alapellátásban 
gondozott 

Védelembe 
vétellel 

gondozott 

össz 

01 Szabálysértés 
elkövetésekor 

Gyermekkorú 1 1 3  5 
02 Fiatalkorú - 1 2 3 
03 Összesen 1 2 5 8 
04 Bűncselekmény 

elkövetésekor  
Gyermekkorú - 1 - 1 

05 Fiatalkorú - 4 3 7 
06 Összesen - 5 3 8 
07 Összesen 1 7 8 16 
(nem halmozott adat) 
 
2014. évben családon belüli erőszak következtében, a szülők közötti konfliktusban érintett 
gyermekek száma: 7 fő 
 
Bántalmazott gyermek: 4 fő 
 
Gyermeket nem nevelő családban családon belüli erőszak: 6 eset 
 
Az előbbi adatsor olyan események statisztikai adatát tartalmazza, amelyben intézkedések 
történtek, de nem tartalmazza a valós helyzetet, mivel e témakörben igen magas a látencia.  
 

• Pártfogói felügyelet 
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A Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Szolgálat által adott 
statisztikai adatok szerint Ercsire vonatkoztatva tapasztalható, hogy a bűnelkövetők száma – és 
ezen belül is a fiatalkorúak száma – növekvő tendenciát mutat. 

  Ercsi település Ercsi kistérség 
  Pártfogolt 

összesen 
Fiatalkorú Pártfogolt 

összesen 
Fiatalkorú 

2010 20 7 64 11 
2011 40 17 71 17 
2012 53 20 78 20 
2013 65 20 98 24 
2014 35 6 60 10 
 
- pártfogói felügyelet szabályait megszegők számának alakulása ebből kiskorú: (fk. nincs) 
 
2010: 0 fő 
2011: 1 fő 
2013: 2 fő 
2014: 3 fő 
 
A kiskorú bűnelkövetők esetében pártfogói felügyelet nem gyakorolható. Más nevelési 
eszközöket alkalmaznak a gyerekkorúak esetében.  
 
A fenti adatsorban szereplő számok azon bűnelkövetők számadatát tartalmazza, akiket jogerősen 
letöltendő szabadságvesztésre ítélt a bíróság. A letöltendő időszakot megelőzi a pártfogói 
felügyelet alatti kötelezettség, amit a mi esetünkben kistérségi szinten a fent említett hatóság 
végez. A szabadságvesztés letöltését követően a szabadultak nem az előbbi pártfelügyelet körébe 
tartoznak, hanem ezt a feladatot a megyei szintű Közép-dunántúli BV Intézet két fő munkatársa 
látja el.  
 
A statisztikai sor azt mutatja, hogy az Ercsiben élő bűnelkövetők 2014. év előtti időben emelkedő 
tendenciát mutat, akár felnőtt, akár fiatalkorú vonatkozásában. Itt kell megemlíteni a kábítószerrel 
való visszaéléssel kapcsolatos elkövetői kört, amikor a kábítószer fogyasztóit célozzuk meg. Ezen 
esetekben az ügyészség nem emel vádat, hanem elterelést (mediációt) alkalmaz. Konkrét 
összehasonlítási statisztikai adat ezen személyekről nincs, ellenben lakosságarányosan – a 
szakhatóságtól származó információ szerint – ezen személyek száma Ercsiben jelentős. A 
bűnmegelőzés kiemelten kell, hogy kezelje a kábítószer-terjesztés és fogyasztás elleni harcot.  
 
A pártfogói felügyelőtől kapott információ azt mutatja, hogy a fenti adatok csak olyan súlyos 
szabályszegések megtörténtét takarják, mikor javaslattal éltek az elrendelő felé, a felfüggesztett 
büntetés elrendelésére, vagy a próbára bocsátás eredménytelensége miatt büntetés kiszabására (a 
kábítószer-fogyasztók esetében). Ettől függetlenül még igen sok olyan ügy van/volt, ahol 
klasszikus értelemben vett szabályszegések megvalósultak, de nem kaptak információt a 
továbbiakról az elrendelőtől. (pl.: kábítószer-használat miatti vádhalasztás során a pártfogolt nem 
végzi el az előírt elterelést, erről tájékoztatják az ügyészt, aki vádat emel, de mivel lejárt a 
meghatározott pártfogó felügyelet időtartama, az iratanyagot lezárják, és nem minden esetben 
értesülnek a vádemelés eredményéről. Illetve erre vonatkozóan semmilyen statisztikát nem 
vezetnek.) Összegezve megállapítható, hogy jelentős feladata van mindazon szakhatóságnak és 
szervezetnek, akik részt vesznek a bűnmegelőzés, a bűnözés és a kábítószer fogyasztás 
visszaszorítása terén folyó munkában.  
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3. Nevelés-oktatás, közművelődés 
 
 

• Nevelés-oktatás 
 

A bűnmegelőzési munka egyik célja az „utánpótlási vonalainak szűkítése”. Ennek legjobb 
módszere a gyermek- és ifjúságvédelem. Ahhoz, hogy egy nagyobb hatásfokkal tudjon 
működni, elengedhetetlen a célcsoportok helyének, megoszlásának, valamint 
veszélyeztetettségi fokának meghatározása.  
 
Nélkülözhetetlen elem az óvodákkal, iskolákkal történő folyamatos párbeszéd, valamint az 
iskolák rendszeres látogatása, a fiatalokkal történő eszmecsere és rendszeres találkozások. 
Elengedhetetlen a rendszeres és hatékony információcsere az önkormányzat, a rendőrség 
bűnmegelőzési szakemberei és a pedagógusok – kiemelten gyermekvédelmi felelősök – között, 
mivel a trend azt mutatja, hogy a fiatal bűnelkövetők már az iskola falai között is követnek el 
bűncselekményeket, illetve arra utaló magatartást tanúsítanak.  
 

A nevelés során fontos a gyermekkorú fiatalok szűrése, amelyben a pedagógusoknak nagy szerepe 
van.  
 
Ercsiben kettő óvoda és kettő általános iskola működik.  
 

Ercsi Napfény Óvoda 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 
Összes gyermeklétszám (fő) 185 203 206 193 177 

Ebből: 
HH¹ (fő) 135 156 127 140 81 

Ebből: 
HHH² (fő) 90 103 104 101 52 

 
 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda      
Összes gyermeklétszám (fő) 117 110 108 107 100 

Ebből: 
HH1 (fő) 26 16 27 16 23 

Ebből: 
HHH2 (fő) 7 12 9 3 2 

 
 

Eötvös József Általános 
Iskola 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Összes gyermeklétszám (fő) 369 359 333 357 429 
Ebből: 

SNI3 36 34 33 28 31 
BTM4 107 105 95 110 119 

Ebből: 
HH¹ (fő) 237 253 240 123 106 

                                                 
1
 HH: Hátrányos helyzetű 

2
 HHH: Halmozottan hátrányos helyzetű 

3
 SNI: Sajátos nevelési igényű 

4
 BTM: Beilleszkedési-, tanulási- és magatartászavaros  
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Ebből: 
HHH² (fő) 136 154 144 92 97 

 
A Kossuth Lajos Általános Iskola speciális feladatkört lát el, mivel az ott tanuló diákok 
mindegyike sajátos nevelési igényű. Ebben az iskolában a tanítók, tanárok gyógypedagógiai 
végzettségűek.  
 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Összes gyermeklétszám (fő) 82 77 74 65 54 
Ebből: 

SNI³ 82 77 74 65 54 
Ebből: 

HH¹ (fő) 82 77 74 65 24 
Ebből: 

HHH² (fő) - - - 65 12 
 
 
A fenti statisztikai táblázatból látható, hogy a gyermeknevelés során nagy gondot kell fordítani 
arra, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma csökkenjen. 
Amennyiben csökkenteni szeretnénk a bűnözővé válás tendencia jellegét településünkön, ezt a 
munkát már az óvodában el kellene kezdeni gondolva arra, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köréből kerülnek ki a leggyakoribb esetben azok, akik 
hajlamosak a bűnelkövetésre. 
 
Konkrét számadattal nem rendelkezünk, de megközelítően megállapítható, hogy az Ercsiben élő 
iskolakötelezett gyermekek 1/5-e más településre jár iskolába. Az óvodákban és az általános 
iskola alsó tagozatában ez még nem jelenik meg így, de ötödik osztálytól már ez tapasztalható. Az 
a gyermek (kiskorú), aki nem a lakóhelyén jár általános iskolába és nem ott végez, az 
gyökértelenné válhat.  
 
Az óvodák és iskolák egyik legnagyobb problémája a gyermekek hiányzásai különböző okok 
miatt (szociális, egészségügyi problémák, tartós betegség, deviancia, stb.), aminek az ellenőrzése 
sok esetben nem vezet eredményre. Az előbbi megállapítás gondot jelent a hatósági intézkedések 
során, mikor el kell dönteni, hogy a gyermek iskolakerülés miatt, vagy valós ok miatt van távol az 
intézményből. 
 
A gyermek- és fiatalkorú bűnözés főbb megállapításai a fenti statisztikai adatok alapján: 
  

- Problémaként jelentkezik a szabadidő kontroll nélküli eltöltése. 
 

- A bűnözési szempontból biztonságos, olcsó szórakozási- szabadidő töltési 
lehetőségek hiánya. 
 

- Nem működik a fiatalok számára vonzó, egyben kontrollált kis közösség, mint pl. 
egyesületek, klubok, különböző címszavak alatt működő körök, egyéb kulturális 
színterek. 
 

- Feltétlen szükséges a már működő civil szervezetek tudatosabb nyitása a fiatal 
korosztály felé. 
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- Kiemelten kell kezelni a jogkövetésre való nevelést, a közösségi- és szülői kontroll 
fejlesztése elkerülhetetlen. 

 
- A korosztállyal foglalkozó pedagógusok felkészítése: devianciák korai 

felismerésre, drogmegelőzésre, elterelő módszerek alkalmazására. Az életvezetési 
problémával szembesülő gyerekek és fiatalok számára megsegítést jelent az 
iskolai pszichiáter, valamint a pedagógusok továbbképzése is. 

 
- Az intézményrendszerben – gyermekeket és fiatalkorúakat segítő problémák 

megoldásához – kevés a mentálhigiéniás szakember. A kommunikációs készség, 
az önértékelés, a stressz-kezelés, az erőszakmentes kommunikáció és az 
érdekérvényesítés készségeinek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az 
oktatási intézményben nem megoldott a gyermekvédelmi felelős státusza. 

 
- Törekedni kell a jelenlegi iskolai keretek között pályázatok elkészítésére, hogy 

azok elnyerése után lehetőség nyíljon olyan anyagi forráshoz jutni, amelynek 
keretében iskola falain belül a nevelés pozitív irányát elősegítő tevékenység 
érvényesülhessen. 

 
- A fiatalok számára főként a sportolás jelenti a kikapcsolódást, azonban a helyi 

tömegsport lehetősége alacsony szintű. A közösségért végzett tevékenység a sport 
területén példaértékű, azonban a város méreteihez képest kevés a jól megépített 
játszótér és az amatőr sportoláshoz szükséges terület (nyílt tér). 

 
A keresztény egyházak, ezen belül Ercsiben a Római Katolikus és a Református Egyház szorosan 
kapcsolódik az általános iskolában folyó neveléshez, hitoktatást folytatnak. Az egyházaknak a 
hitoktatásban pozitív nevelő hatásuk van: segítik azon emberi magatartások kialakítását, amelynek 
célja segíteni a fiatalok olyan tudatformálását, amellyel felelős, öntudatos, jogkövetővé válhatnak 
a társadalom megbecsült tagjaként..  
Az egyházak helyi vezetői széles körű ökumenikus szolgálatot végeznek és különböző nyári 
táborok szervezésével a rászorult családoknak és azok gyermekeinek nyújtanak segítséget a 
felzárkóztatás terén. 
 

• Közművelődés 
 

A közművelődéssel kapcsolatos tevékenységet az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár végzi, amely helyet ad városi, országos és egyéb rendezvénysorozatnak, szervez, 
programokat készít és részt vesz közoktatási, közművelődési és nemzetiségi rendezvények 
megvalósításában. Szervezi és lebonyolítja állami, a városhoz kötődő, illetve a hagyományokat 
őrző ünnepeinket. A művelődési házban található 20.000 példányt meghaladó könyvtár és ehhez 
kapcsolódik három darab technikai eszköz, amellyel az elektronikus internet szolgáltatás elérhető 
válik a lakosság számára.  
A művelődési ház mellett telephely szerűen kettő darab múzeum van, az egyik az Ercsi Eötvös 
József Emlékház, a másik pedig az Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely, melyeket bejelentés útján 
lehet látogatni. 
Ercsiben kiemelkedő szolgáltatást nyújtó, a turizmust, az idegenforgalmat és a vendéglátást 
elősegítő létesítmény, intézmény nincs, a városban három szálláslehetőség van: az egyik a Kikötő 
Panzió, a másik a volt cukorgyár telephelyén található munkásszálló, valamint a Rákóczi úton egy 
újonnan nyílt munkásszálló.  
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4. Bűnügyi mutatók 
 
 
A bűnügyi helyzet elemzése egy település szempontjából kiemelkedő szerepet kell, hogy 
betöltsön. A szubjektív biztonságérzet tartalmilag döntően politikai, társadalmi töltésű 
meghatározás, és arra szolgál, hogy a közbiztonság hivatalos (szakmai) megítélésével 
szemben keretet adjon a közbiztonságról kialakult közvélekedés és ezzel együtt a 
rendfenntartás színvonalával kapcsolatos vélekedés kifejezésének. 
 
A szubjektív biztonságérzet megteremtésével el kell érni, hogy a lakosság saját – a 
mindenféle manipulálás nélküli – biztonságérzete, a saját személyes tapasztalatai alapján is 
megfelelő legyen. A város lakóinak ne kelljen tartania a személyüket, testi épségüket, 
vagyontárgyaikat veszélyeztető emberi magatartásoktól, hanem sikerüljön a bűnelkövetést a 
rendőrséggel, polgárőrséggel, közterület-felügyelettel karöltve olyan minimális szintre 
szorítani, hogy minden a város minden polgára tökéletes biztonságban érezhesse magát a 
nap 24 órájában. Nem lehet megelégedni azzal, hogy a szubjektív biztonságérzettel 
kapcsolatos mutatók „megfelelő” szintet érnek el, hanem azt szeretnénk megteremteni, hogy 
a lakosság véleménye alapján lehessen kijelenteni azt, hogy Ercsiben a közbiztonság 
mindenki számára elfogadható. 
 

• Bűnügyi mutatók értelmezése 
 

A magánbiztonság problémájának felszínre kerülése a magángazdaság uralkodóvá válásának 
következménye (itt értjük a természetes- és jogi személyt és a hozzá tartozó tulajdonát). A ’90-es 
évek elején lezajlott társadalmi-, gazdasági- és politikai rendszerváltozás következményeként 
Magyarországon ismét prioritást szerzett a magántulajdon, melynek védelme ezzel egyidejűleg 
fokozott terhet rótt és ró a közigazgatás legkülönfélébb szerveire.  
A közbiztonság védelmén túl foglalkoznunk kell azzal a körülménnyel is, hogy a vagyonosabb, 
erősebb gazdasági potenciállal rendelkező jogi személyeken és egyes magánszemélyeken túl a kis 
tulajdonosig, illetve kisebb magánvagyonnal (lakás, gépkocsi, hétvégi ház) rendelkezők körében 
megjelenő lényegesebb nagyobb biztonság iránti igényt is valamilyen módos kielégítsük. 
Tudomásul kell vennünk azt is, hogy ennek a körnek a fizetőképessége jóval alacsonyabb, mint az 
előbb megfogalmazott magánbiztonság iránti igény. Ehhez szorosan kapcsolódik az a tény is, 
hogy városunkban a bűncselekmények struktúráján belül jelentős mértéket képviselnek azok a 
vagyon elleni bűncselekmények, amelyek túlnyomó részét főleg a fent említett csoport sérelmére 
követik el. Ennek tükrében leszögezhetjük, hogy a magánbiztonság sérelme, gyakorisága miatt 
sokkal erőteljesebben befolyásolja a szubjektív biztonságérzetet, mint adott esetben a 
közbiztonság elleni támadások.  
 
A városban több vagyonvédelmi cég is foglalkozik az ún. csendes riasztórendszerek kiépítésével, 
illetve fenntartásával. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyek vonzóbbá teszik az ez 
irányú szolgáltatást a lakosság körében. Ilyen lehetőségek pl. a részletfizetés, lízingelés, stb. Tehát 
arra kell törekedni, hogy ezek a rendszerek mindenki által elérhetővé váljanak. 
 
A Közbiztonsági Koncepció 2. számú melléklete Ercsi város bűnözéssel kapcsolatos statisztikája 
(15 lap), mely adatok a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály által működtetett 
felületről kerültek megállapításra.  
 
A Koncepció 2. számú melléklete négy darab statisztikai adathalmazra bontható: 
 

• Nyomozás-eredményességi mutató, 
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• bűnelkövetők száma az elkövetés helye szerint (Ercsiben), 
• a regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint, 
• a regisztrált bűncselekmények összesből közterületen elkövetett regisztrált 

bűncselekmények száma. 
 
A bűnügyi statisztika elemzése során figyelemmel kell lenni arra a tényre is, hogy 2012. és az azt 
követő 2013. évben jogszabályváltozás következményeként az adatok jelentős eltérést mutatnak. 
(Erre példaként említeném, hogy 2012-ben a szabálysértéseket szabályozó törvény megváltozott, a 
lopások tekintetében a lopási értékhatárt 20.000 Ft értékről 50.000 Ft értékre módosította. 
Táskalopás esetében, abban számos irat is található volt. Ez a korábbi időben több elkövetési 
magatartást valósított meg, ahány irat volt benne, annyi okirattal visszaélésre és a táska 
értékének megfelelő értékre elkövetett lopást tartalmazott a bűnügyi elrendelés. Ma már csak az 
előbbi lopás és nincs benne okirattal visszaélés.)  
 
Az éveket elemezve megállapítható, hogy a bűnelkövetők, mint a regisztrált bűncselekmények 
száma nagymértékben ingadozik. Városunkat különösen jellemzi a fiatalkorú elkövetők magas 
aránya. Azt is meg kell állapítanunk, hogy az elkövetők jellemzően garázdaság, lopás, rongálás, 
testi sértés bűncselekményt követik el. A bűnmegelőzés hangsúlyozott feladatköre ezen 
bűncselekmények visszaszorítására történő törekvések.  

 
 

• A település biztonságára vonatkozó főbb megállapítások és feladatok 
 
 
A közbiztonság javulásának a feltétele a szemléletváltás, a problémák tényszerű feltárása, a bajok 
kezelésére irányuló törekvések összehangolása és a közösség cselekvési program módszeres 
betartása, betartatása.  
 
Az önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságának munkáját segítendő, 
szerveződött az a munkacsoport, mely a közrend és közbiztonság javítása érdekében 
tevékenykedik.  
 
Az önkormányzat példamutatása, fokozott szerepvállalása elengedhetetlen a közbiztonság 
stabilitása érdekében, minden anyagi és erkölcsi támogatást meg kell adni a közrend érdekében 
munkálkodó rendőrségnek, polgárőrségnek és minden más egyéb szervezetnek a köznyugalom 
megteremtése érdekében.  
 
Szükséges a közterületi társadalmi jelenlét, állampolgári kötelezettség érvényesülése, a rendőri és 
polgárőri együttműködés segítése, az önkormányzat támogatásával. 
 
Fontos feladat a közterületek biztonságának javítása, főként a rendőri jelenlét fokozása, de ide 
sorolható a közvilágítás, a járdák és utak állapotának javítása, közbiztonsági feladatok hatékony 
ellátása is. 
 
A vandalizmus és rongálás, valamint a szemetelés komoly terhet jelentenek. Általánosan gondot 
jelent az itt élők környezeti, természeti és kulturális értékek iránti érdektelensége.  
 
A békés, nyugodt egymás mellett élés érdekében az embertárssal kapcsolatos normák betartása 
fontos tényező, melynek elemi szabályai a lakosság körében tudatosításra szorulnak.  
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A meglévő kábeltelevízió műsorszolgáltatását bűnmegelőzési célból fejleszteni szükséges és 
mindent meg kell tenni azért, hogy Ercsi aktuális bűnügyi helyzete a lakosság körében ismertté 
váljon.  
 
Hosszabb távon szükséges az utcai szociális érzékenység kialakítása, mindez azt jelenti, hogy a 
közterületen kialakult negatív szituáció, esemény mellett érdektelenül senki ne tudjon tovább 
menni.  
 
A város közvilágítási rendszerét bűnmegelőzési céllal szükséges felülvizsgálni, erre vonatkozóan 
a hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. 
 
A település rendezettségének biztosításához szükséges a városgazdálkodási feladatokat ellátó 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. intenzív szerepvállalása – romos, veszélyes épületek felderítése; 
veszélyes fák kivágása; hatékony, gyors reagáló képesség, stb.  
 
Településünk polgárait a környezeti, természeti és kulturális értékek megbecsülése, megőrzése 
(közterület tisztasága) érdekében ösztönözni szükséges. A tudatformálásban és szemléletváltásban 
kiemelt szerepet kell vállalniuk az oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményeknek. 
 
A közterület-felügyelői rendszer kialakításra vár, melynek feladata feladatkörébe tartozó 
hatékony munka növelése, ezen belül a társ-szervekkel (rendőrség, polgárőrség) a 
koordinálás megteremtése szükséges.  
 
Bűnmegelőzési szempontból tömegrendezvényeket rendezni és szervezni szükséges. Fokozottan 
figyelemmel kell lenni az idős, egyedülálló, az időskorú szociális ellátásra szorulók esetében.  
 
Komoly veszélyt jelent a közlekedési morál a városban. A forgalmi rend átfogó felülvizsgálatával 
meg kell szüntetni azon forgalmi rend kialakításokat, melyek ellentmondóak, nem egyértelműek 
és nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, valamint balesetveszélyesek. Meg kell vizsgálni 
a város közúti jelzésrendszerét – a szükséges táblacseréket, az új kihelyezéseket be kell ütemezni.  
 
A közutakon forgalomszabályozási intézkedésekkel törekedni kell a sebesség csökkentésére, 
elsősorban az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények környezetében. A városban 
szükséges sebességmérő eszközök alkalmazása (6-os számú út, Sinatelep, városközpont, 
savanyúrét).  
 

• Családon belüli erőszakra vonatkozó megállapítások 
 
 

Megállapítható, hogy hiányos a lakosság erőszakmentes konfliktuskezelési képessége, támogatni 
kell az erre irányuló módszerek terjesztését.  
 
Hiányosságok tapasztalhatók azon körülmények körében, melyek a családon belüli erőszak 
felderítésére és az erőszak megakadályozására irányulnak.  
 
Támogatásra szorul az egyházak és a családi élettel foglalkozó civil szervezetek erkölcsfejlesztési 
és értékközvetítési tevékenysége. Fejlesztendő a családi életre nevelés és annak 
mintastruktúrájának megismertetése.  
 
Érezhető egy fajta közösségi közömbösség és egyéni félelem a felderítésben való részvételből 
származó retorziók miatt (nem tanúskodnak, mert félnek a következményektől). Hiányosak – és 
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ezen változtatni szükséges – a családon belüli áldozatok és elkövetők kezelésére irányuló 
módszertanban. 
 
Városunk igényli és szükséges is olyan szakemberek alkalmazása, akik képesek az érintett 
intézmények közötti együttműködés és fejlesztés kialakítására, illetve jártasak az erőszakmentes 
konfliktuskezelési technikák elsajátításában.  

 
 
 
 
 

• Áldozattá, illetve sértetté válás megelőzése, áldozatsegítés 
 
 
Hiányos az ismertté vált bűncselekmények áldozatainak, valamint az elkövetett 
bűncselekményeknek elemzése. Alapvető probléma az áldozati célcsoportok (gyerekek, fiatalok, 
idősek, fogyatékossággal élők, hajléktalanok, stb.) felkészületlensége és az állampolgárok 
könnyelmű és olykor felelőtlen magatartása.  
 
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és szükség szerint alakítani a társas-, mentális 
segítségnyújtást, amit jelenleg az Ercsi Szociális Szolgálat végez. A kialakult gyakorlatot a 
kárenyhítések területén nagy gondossággal kell végezni. (ez országosan is fontos, megoldandó 
feladat). 

 
A kulturált alkoholfogyasztás mintái közvetítésre szorulnak.  
 
Gondot jelent, hogy nem működik az áldozatvédelmi referensi tevékenység, hiányos az áldozattá 
válás megelőzésére irányuló szolgáltatások ismerete és a tudatállapot módosító szerek 
használatáról szóló tájékoztatás. 
Fontos a jelzőrendszer kialakítása intézmények körében, hogy a szakemberek kellőképpen 
közreműködjenek az áldozattá válás megelőzésében (mediációs, szupervíziós technikák 
alkalmazásával).  
 
A gyermekek (tanulók), fogyatékossággal élők, időskorúak, csellengők, mint áldozati 
célcsoportok megfelelő felkészítésének folyamatosnak kell lennie az áldozattá válás megelőzése 
céljából. 

 
• Bűnismétlés megelőzése 

 
 
A bűnismétlés megelőzése elsősorban társadalmi kötelezettség, mely törvényi szabályozásban 
kell, hogy érvényesüljön. Ennek betartása a helyi szakhatóságok feladata.  
 
A pártfogói rendszer társadalmi megerősítésre szorul, a bűnismétlés megelőzésének állami 
eszközei mellé kívánkozik a civil, közösségi támogatás is.  
A büntetésüket letöltők társadalmi rehabilitációjának helyi feltételei esetenként nem 
érvényesíthetőek (okok feltárása szükséges).  
 
Nagyobb figyelmet kell fordítani az átmeneti nevelésből kikerült fiatal felnőttek esetében. 
Növelésre szorul a helyi társadalom toleranciája, integrációra való hajlandósága a büntetett 
előéletűekkel szemben. 



 41

 
 

• Megelőzés, beavatkozás és utógondozás fejlesztése 
 
 

A társadalmi bűnmegelőzés területein belül a megelőzés, beavatkozás és utógondozás már 
működő tevékenységeinek számbavétele és további fejlesztése szükséges. 
 
A megelőzés, a beavatkozás és utógondozás tematikus bevitele szükséges a társadalmi 
párbeszédbe. 
A megelőzési és utógondozási tevékenységek még nem eléggé fejlettek, feltehető, hogy a 
tevékenységek megerősödésével csökkenhet az áldozattá válók és visszaesők száma. 
 

5. Egyéb, folyamatosan változó elemek 
 
 
A bűnmegelőzés szempontját érvényesíteni kell minden, a bűnözés csökkentését és az áldozattá 
válás elkerülését befolyásoló társadalom- és gazdaságpolitikai intézkedésekben, mind változó 
elemet. 
 
A társ-szervekkel való együttműködés a hatóságokkal, azok tudományos képviselőivel, a 
közösségi- és civil szervezetekkel, az üzleti szektorral, az egyházak és magánemberek közötti 
folyamatos kapcsolatban valósulhat meg. Az önkormányzatnak anyagilag is támogatnia kell 
azokat a civil szervezeteket, melyek készek közreműködni a társadalom védelmi képességeinek 
javításában.  
A tapasztalatok szerint azok a bűnmegelőzési kezdeményezések hatékonyak, melyeknél 
horizontálisan (szakmaközi együttműködésben) és vertikálisan (a központi és helyi 
szerveződésben) valósul meg az együttműködés.  
 
A partneri kapcsolatban hasznosítani kell a folyamatos, aktualizált ismereteket, az országos és 
helyi tapasztalatokat.  
 
A HELYI B ŰNMEGELŐZÉS HELYI KÖZÜGY! 
 
A bűnmegelőzés egyik fontos eleme a helyi foglalkoztatottság megállapítása. A foglalkoztatottság 
vizsgálatára a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségétől kapott adatsor 5 évet átfogó mutatói adnak egy fajta képet a munkavállalók, a 
munkakeresők, közfoglalkoztatottak és az álláshelyek számának alakulásáról. 
 
 
 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 
Munkavállalási korú 

népesség (fő) 
 

5950 
 

5897 
 

5851 
 

5776 
 

6034 
Álláskeresők éves, átlagos 

száma (fő) 
 

643 
 

618 
 

600 
 

628 
 

520 
Közfoglalkoztatás (fő) - 254 197 371 273 
Álláshelyek száma (db) 39 323 263 435 343 
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A munkából történő megélhetést ösztönzi a kormány azon jogszabályi keretek között zajló 
törekvése, s amely a statisztikai adatból is kitűnik, hogy nem a szociális segély a megoldása a 
rászorult családok megsegítésének, hanem az a lehetőség, amellyel közmunkaprogram keretében a 
munkaképes családtagok munkalehetőséghez juthatnak. Minden településnek – így Ercsinek is – 
törekedni kell arra, hogy a munkanélküliséget csökkentse azzal, hogy támogat minden olyan 
vállalkozást, amelyben a helyi foglalkoztatottság, a munkavállalás lehetősége nő. Az előbbi 
feladatsor hozzájárul a bűnmegelőzés alapvető gondolatához.  
 

 
IV.  

 
C É L O K,  P R I O R I T Á S O K,  A  M E G V A L Ó S Í T Á S  M Ó D J A I 

 
A céloknak és prioritásoknak cselekvési programokat a bűnmegelőzésben együttműködő 
szervezeteknek kell kidolgozni a pályázati lehetőségeknek, az új kihívásoknak, történéseknek 
megfelelően. Mindent el kell követni az elért eredmények megtartása a bűnmegelőzés 
társadalmasítása terén!  
 
 

• Célok 
 

 
Ercsi hosszú távú célja az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, 
az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés csökkentése.  

 
A középtávú cél a közösségi bűnmegelőzés rendszerének kiépítése, Ercsiben a partnerségi viszony 
megteremtése, az önkormányzati és rendészeti szervek, helyi intézményi struktúra, gazdasági élet 
helyi szereplői, lakossági-, civil szerveződések és a lakosság minél szélesebb rétege között.  
 
Rövidtávú cél Ercsi Bűnmegelőzési Közbiztonsági Koncepciójának elfogadása, a bűnmegelőzést 
segítő felelős személy/személyek kijelölése, foglalkoztatása. Akut problémák, krízisek gyors 
kezelése, rossz szubjektív biztonságérzet javítása technikai eszközökkel a humán erőforrások 
útján.  
 
 

• Prioritások  
 
 
A közterületek rendjének fenntartása, jogsértések visszaszorítása. A közterületen történő 
bűncselekményeket a lakosság közvetlenül érzékeli és a védekezési lehetőségei korlátozottak. 
Ezért egyik legfontosabb feladat a közterület és a nyilvános helyek rendjének biztosítása. 
Elkötelezett szándék kinyilvánítása annak érdekében, hogy a – bárki által igénybe vehető – 
közterületeken az emberek biztonságban érezzék magukat éjjel és nappal egyaránt. Az 
adatvédelmi szabályok értelmezését követően a térfigyelő-kamerarendszer fejlesztése, szükség 
szerinti bővítése. Kis értékű tárgyi kommunikációs, képrögzítő eszközök beszerzése.  
 
A külső városrészeken, külterületeken időszaki rendőri jelenlét biztosítása, az odavezető utakon a 
közlekedők figyelése szükséges.  
 
Elengedhetetlen feladat a gyermek- és fiatalkorú bűnözés csökkentése, az említett korosztály 
célirányos preventív nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése.   
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A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében a fokozott hatósági 
tevékenység mellett, széles körű intézményi és társadalmi összefogás szükséges.  
 
A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése. Erőszakos 
családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik, kiemelten fontos ezen 
családok megelőzés-célzatú segítése.  
Az idősek, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. Az aktuális ügyektől 
elvonatkoztatva is szükséges az idősekről való gondoskodás, ennek részét kell, hogy képezze az 
otthonuk védelme is.  
 
Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat pszichológiai és lelki segítése. 
 
A leghatározottabb törekvéseink mellett is előfordulhat, hogy a város lakói közül valaki áldozattá 
válhat. Segíteni kell az állami és civil áldozatvédelmi lehetőségek elérését, s koordinálni a 
veszélyekkel kapcsolatos korrekt és folyamatos tájékoztatást. Különösen fontos a tájékoztatás az 
Ercsi Mozaik TV és az Ercsi Híradó által biztosítható lehetőségek kihasználásával.  
 
Ercsiben fellelhető kedvezőtlen tendenciák visszaszorítása (pl.: közlekedési balesetek, gépkocsi 
feltörések, betöréses lopások, besurranások, rongálások, közterületi bűncselekmények, rablások, 
zsebtolvajlások, nők zaklatása, stb.). Különösen fontos a városi gyorshajtás mérséklése érdekében 
további sebesség-ellenőrző, tájékoztató-táblák kihelyezése, és más  egyéb készülék beszerzése, 
üzemeltetése. 
 
A város közbiztonságának javításához szükséges rendszeres rendőri jelenlét biztosítása, gyors 
reagáló képesség az ellenőrzött bejelentéseket követően. A lehetőségek függvényében támogatni 
(nem csak anyagilag lehetséges) a járőr szolgálati tevékenységét.  
 

 
V. 

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S 
 
 

Amikor a bűnüldözés és bűnmegelőzés feladatát, azzal kapcsolatos teendőket elemezzük, ez 
esetben az elsődleges együttműködés minden esetben az Önkormányzat és az Ercsi Rendőrőrs 
közötti együttműködést kell előtérbe helyezni.  
 
Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatának keretét a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény (Rtv.) III. fejezete határozza meg.  
 
A települési önkormányzat Képviselő-testületét az Rtv-ben határozott esetekben véleményezési 
jogosultság illeti meg. A Rendőrőrs parancsnoka személyesen vagy képviselő útján évente 
beszámol a Rendőrőrs illetékességi területén működő települési önkormányzat Képviselő-
testületének a település közbiztonságának a helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
 

• Együttműködés 
 
 
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozói feladataik teljesítése során 
rugalmasan működjenek együtt a rendőrséggel. Ez jelenthet adatszolgáltatást, informatikai 
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kapcsolatokat, az eljárás segítését, megnyilvánul a fertőző betegségekkel, mérgező anyagokkal 
kapcsolatos eljárásokban, a katasztrófavédelmi, katasztrófaelhárítási tevékenységben, a közművek 
és biztonsági berendezések meghibásodásának elhárításában, a közös ügyfélszolgálat, fogadóórák 
és közmeghallgatás megszervezésében, közösen végrehajtott hatósági tevékenységek 
lebonyolításában, a szabálysértésekkel kapcsolatos adategyeztetésben, elkövetési trendek 
értékelésében. Különösen fontos az együttműködés a bűnmegelőzési pályázatok előkészítése, 
megvalósítása területén. A szakmai tanácsadás, a nyújtott segítség, a közreműködés kialakult 
jó színvonalú kapcsolatrendszerét fenn kell tartani! 
 

• Együttműködés és partnerség fejlesztése 
 
 
A párbeszéd a társadalmi bűnmegelőzésről az érintettek között leginkább egy adott problémára 
koncentrál és csak kétoldalú. A párbeszéd akkor lehet eredményes, ha folyamatossá válik, 
kiszélesedik az együttműködés. A helyes és arányos feladatmegosztásra, jogszerűségre mindenkor 
hangsúlyt kell fordítani. A bűnmegelőzés és közbiztonság eredményes megvalósítása 
megerősítésére fontos és szükséges az ezt a feladatot segíteni akarók felkutatása és összehangolt 
tevékenységének kiszélesítése.  
A kapcsolatrendszer szélesítése során – véleményezés, kezdeményezés, támogatás – a jogszabályi 
háttérnek mindenkor érvényesülnie kell. 
 
Az önkormányzat és a polgárőrség közötti együttműködés a bűnmegelőzés és a közbiztonság 
társadalmivá szélesítését célozza meg! 
 
Az önkormányzatnak építenie kell az önvédelmi céllal létrejött civil szervezet tevékenységére, 
mely hozzájárul a polgárok biztonságának javításához. A támogatás kiemelt célja, hogy 
folyamatosan bővüljön a szervezet, továbbá, hogy a SZŐR (Szomszédság Őr) tevékenységének 
kiszélesítésével serkentse a helyi aktivitást, a jelzőrendszer működésében fontos szerepe van a 
polgárőrségnek.  
 
 

• Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése 
 
 
A kommunikációs eszközök nem teljesen kihasználtak a lakossági- és civil szervezeti magatartás 
ösztönzésére. A kommunikációs eszközök teljes kihasználtságának a célja:  
 

- a lakosság magatartási formáinak bűnmegelőzési célzatú megváltoztatása, 
- a tényszerű tájékoztatás megvalósulása, 
- a partnerségben együttműködők elfogadottságának növelése. 

 
 
Az önkormányzat kommunikációs csatornái: 
 

- az önkormányzat honlapja, 
- helyi sajtó, 
- helyi kábeltelevízió,  
- fórumok, 
- közmeghallgatások, 
- sajtótájékoztatók, 
- civil szervezetek informálása. 
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A média adjon rendszeres tájékoztatást a stratégiai célokról, az együttműködő partnerekről, 
programokról és az eredményekről. A tájékoztatásoknak folyamatosnak kell lenniük és minden 
esetben törekedni kell a figyelemfelhívó jellegre. 
 

 
• A társadalmi megelőzés humán erőforrásainak fejlesztése 

 
 

Városunk aggasztó közbiztonsága indokolttá teszi, hogy – hosszútávon – az önkormányzat 
bűnmegelőzési koordinátor alkalmazásával segítse elő a közbiztonság megszilárdítását 
(kapcsolattartás, sajtó, civil szervezetek, pályázati tevékenység, szervezési feladatok, kistérségi 
koordináció, stb.).  
 
Jelen esetben a PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG irányításával 
létrehozott munkacsoport végzi ezt a feladatot.  
 

 
VI. 

 Z Á R A D É K 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja határozott szándékát, hogy a koncepció 
érvényesülését évente felülvizsgálja, értékeli, szükség esetén módosításokat alkalmaz.  
 

A szükségessé vált módosításokat, amennyiben Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja, az elfogadott módosítást/módosításokat a koncepcióba, annak egységes szerkezetébe 
foglalja. 
 
A koncepció felülvizsgálata és értékelése során tekintettel kell lenni a koncepcióhoz szorosan 
kapcsolódó intézkedési tervre.  
 
Ercsi Város Önkormányzatának Középtávú Bűnmegelőzési Koncepcióját Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2015. 
március 19-i ülésén megismerte, megtárgyalta és a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra. 
 
 

Ercsi, 2015. március 19. 
       

         
Gólics Ildikó 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„1. sz. melléklet az Ercsi Város Önkormányzatának Középtávú Bűnmegelőzési Koncepciójához” 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 18. (1) bekezdésének, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésének és 143. § (3) bekezdés i) pontjának felhatalmazása 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
  

A rendelet hatálya 
  

1. §  A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, továbbá 
tulajdonába kerülő 
           a) ingatlan és ingó vagyonra;  
           b) pénzügyi eszközökre; 
           c) vagyoni értékű jogokra;  
           d) értékpapírokra; 
           e)  az  önkormányzatot megillető  társasági részesedésekre. 
 

Az önkormányzat vagyona 
  
2. § (1) Forgalomképtelen törzsvagyon: 

a)  a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amelynek elemeit az 1. melléklet 
tartalmazza; 

b)     az önkormányzat tulajdonában lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon, amelynek elemeit a 2. melléklet rögzíti. 

 
(2) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, amelynek elemeit a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(3)  Üzleti vagyon, amelynek elemeit a 4. melléklet rögzíti. 
 

A rendelkezési jog gyakorlása 
  

3. § (1)    A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról – ideértve a vagyontárgyak 
forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatását is –, a képviselő-testület 
rendelkezik. A döntésekhez minősített többség szükséges.  
  

 (2) A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságot előzetes véleményezési és javaslattételi jog 
illeti meg a tulajdonosi döntések meghozatalánál. 

  
4. § A képviselő-testület a vagyon hasznosítása érdekében az önkormányzat többségi 

részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy költségvetési szervet 
alapíthat, továbbá   a hasznosítás jogát időlegesen, szerződéssel másnak átengedheti.  

  
5. §  (1)   Ingatlanok értékesítése esetén – jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett – 

hivatalos értékbecslést készíttet az önkormányzat. Az értékbecslés díjával a vételárat 
megemeli. 
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(2)   25 millió Ft értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

  
(3) 25 millió Ft értékhatár feletti vagyont hasznosítani – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 

csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  

 
6. § (1)    Önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása esetén átutalástól eltérő fizetési 

mód csak a képviselő-testület ilyen tartalmú döntése esetén lehetséges.  
A vételár kiegyenlítéséig az önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja.  

  
(2)    Részletfizetést vagy fizetési halasztást a képviselő-testület – rendkívül indokolt esetben, 

különösen kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében értékesített, hasznosított vagyon 
esetén  – engedélyezhet.  

 
7. §   Önkormányzati követelésről egészben vagy részben lemondani csak az alábbi esetekben 

lehet: 
a)    csőd- vagy felszámolási eljárás esetén; 
b)    bíróság által jóváhagyott egyezség keretében; 
c)    ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg és a 

követelés további érvényesítésére – igazoltan – nincs lehetőség; 
d.)    ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) 

érvényesíthető; 
e.)    ha a követelés kötelezettje nem lelhető fel, s ez okirattal hitelt érdemlően 

bizonyítható; 
f.)      önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet részére.  

  
8. §    Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon gazdálkodó szervezet részére – nem pénzbeli 

hozzájárulásként – történő szolgáltatásakor csak független könyvvizsgáló által 
alátámasztott szakvéleménnyel megállapított értéken vehető figyelembe.  

 
9. § (1) Arra a vagyoni körre, amely révén az önkormányzat közvetlenül kötelező vagy önként 

vállalt önkormányzati közfeladatot lát el, a képviselő-testület vagyonkezelési szerződéssel 
vagyonkezelői jogot létesíthet.  

 
(2) A vagyonkezelői jog ellenértékét független könyvvizsgáló által alátámasztott 

szakvéleménnyel  állapítja meg. 
 
(3) A vagyonkezelés ellenőrzésére a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, 

Gazdasági és Fejlesztési Bizottság jogosult és köteles. A Bizottság az ellenőrzések 
eredményéről szükség szerint, de évente legalább egyszer – az önkormányzat éves 
költségvetésének beszámolójakor – írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 
(4) A vagyonkezelői jog gyakorlásának törvényben és e rendeletben nem szabályozott egyéb 

feltételeit, továbbá a vagyonkezelés ellenőrzésének további részletszabályait a 
vagyonkezelési szerződésben rögzíti az önkormányzat. 

 
10. § Önkormányzati vagyont ingyenesen hasznosítani, ingyenesen vagyonkezelésbe adni, illetve 

ingyenesen átengedni csak jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel, 
kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben lehet. 
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Az ingyenes átengedés további részletes szabályait az erről szóló szerződésben rögzítik a 
felek. 

 
Az önkormányzat költségvetési szervei használatában lévő vagyon 

 
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a képviselő-testület a működésükhöz 

szükséges vagyon használati jogát a feladataik ellátásához szükséges mértékben biztosítja. 
 
(2)  Az önkormányzat költségvetési szervei jogosultak és kötelesek a használatukba adott vagyon 

rendeltetésszerű használatára, működtetésére, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, a 
vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. 

 
(3)  A költségvetési szerv vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és  gazdaságos 

működtetéséért. 
 

2. Az önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő, átmenetileg vagy tartósan  
kihasználatlan ingó és ingatlan vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának  
veszélyeztetése nélkül – a képviselő-testület hozzájárulásával –  hasznosíthatják. 

     
12. § (1) Az önkormányzat  tulajdonában lévő közterületeket érintő közterület-használati 

engedélyekről, továbbá a közterületeket érintő más hatósági engedélyekhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulások megadásáról – különösen szolgalmi és vezetékjogok, más 
közterületfoglalások esetében – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt.  

   
A versenyeztetésre vonatkozó szabályok 

 
13. §  (1)  E rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetekben – a vagyon 

hasznosítása érdekében – versenyeztetés lebonyolítására kerül sor az alábbiak szerint: 
       a) az önkormányzat a versenyeztetési felhívást a honlapján legalább tizenöt napra közzéteszi; 

  b) a versenyeztetés lebonyolításának rendjét, a részvétel feltételeit és az ott alkalmazott 
ügymenetet az önkormányzat a versenyeztetési felhívásban rögzíti. 

 
(2) A versenyeztetési felhívás a vagyonhasznosítás módjától függően különösen a következőket 

tartalmazza: 
-   a versenyeztetés helyét, idejét; 
-   a kikiáltási árat, az induló bérleti vagy használati díjat, 
-   a versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértékét; 
-   a vagyonhasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait;  
-   a hasznosítás idejét; 
-   a szerződéskötés helyét; 
-   a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit. 

 
(3) A versenyeztetés szabályai: 
 

3. A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  
(továbbiakban mindkettő: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok 
megtartásáért. 

 
b)  A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló 

licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e 
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jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 
igazolja a meghatalmazott. 

 
c)    A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.  

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat 
nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, 
használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő 
nyerte el. 

 
 d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek 

nyilvánítja.  
 
e)   Érvénytelen versenyeztetés után 30 napon belül a versenyeztetési felhívást újból közzé 

teszi az önkormányzat, s az eljárást megismételi az a) – d) pontokban meghatározottak 
szerint. 

     
f)  Ismételten eredménytelen versenyeztetés esetén –  jogszabály által kötelezően előírt 

versenyeztetés kivételével –  a vagyon újabb versenyeztetés tartása nélkül hasznosítható, 
ez estben az ellenérték nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál, az induló bérleti vagy 
használati díjnál. Amennyiben jogszabály versenyeztetés tartását teszi kötelezővé, úgy a 
versenyeztetési felhívást ismételten kiírja az önkormányzat. 

 
g) A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 

- a versenyeztetés helyét, idejét; 
- a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét; 
- a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát); 
- az induló licit mértékét; 
- a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével; 
- a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot; 
- a megjelentek aláírását; 
- a jelenléti ívet. 

 
h)  Ha a nyertes ajánlattevő  a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő 

tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetési felhívás eredménytelenné válik, s ebben 
az esetben az e) és f) pontok szerint eljár el az önkormányzat. 

 
 
 
 

A pályázatra vonatkozó szabályok 
 

14. § (1) E rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetekben – a vagyon hasznosítása 
érdekében – pályázat lebonyolítására kerül sor. 
A pályázati felhívást az önkormányzat a honlapján legalább tizenöt napra közzé teszi. 

 
(2) A pályázati felhívásra a 13. § (2), (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az 

alábbi eltérésekkel: 
 

4. A pályázati felhívás tartalmazza különösen 
- a pályázatok bontásának helyét, idejét; 
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- a kikiáltási árat, induló bérleti vagy használati díjat jelezve, hogy az ez alatti ajánlatok 
érvénytelenek; 

- a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait, műszaki állapotát, beépíthetőség 
esetén a beépítés feltételeit; 

- óvadék kikötése esetén annak összegét, valamint az óvadék be- és visszafizetésének, 
illetve beszámításának rendjét; 

- a szerződéskötéssel kapcsolatos határidőt; 
- a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit. 

  b) A  pályázatok bontását a polgármester (akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy) 
vezeti, aki felelős a pályázat szabályainak megtartásáért. A bontáson a pályázók vagy 
meghatalmazottjuk jelen lehetnek. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott. 

 
c) A polgármester a pályázatok elbírálása érdekében ellenőrzi, hogy 

 - a pályázatok beérkezése határidőben történt-e; 
 - a beérkezett pályázatok a pályázati felhívásnak megfelelnek-e; 
 - a kikötött óvadék befizetése határidőre megtörtént-e. 
 

d)  Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek 
megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. 
Amennyiben több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, akkor az ezen ajánlatot tevő 
érintetteket tíz napon belüli időpontra meghívja a polgármester. A pályázatok elbírálására 
ebben az esetben is a versenyeztetés szabályait alkalmazza az önkormányzat. 

e)  Ha a pályázat érvénytelen, a hasznosítás módjáról a képviselő-testület dönt. 
 

Felajánlott vagyon elfogadása 
  

15. §   Ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a képviselő-testület elfogadhatja, 
feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.  

 
Záró rendelkezések 

  
16. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 24/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete. 
 
(3) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006.(III.30.) önkormányzati rendelete 
III. fejezete, valamint a 2. melléklet I. pontjának 15-29. pontjai és a III. pontjának 2. és 7. pontja. 
 
 
  
  

Szabó Tamás       Dr. Feik Csaba 
polgármester           jegyző 
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Záradék: Ez a rendelet 2013. szeptember 25. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. melléklet a 16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
  

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon 
 

 A B C D 
 Helyrajzi szám Cím Besorolás Terület (m2) 

Ercsi belterület  25                                Fő utca kivett közterület 7188 
6.  Ercsi belterület  40                                  kivett közterület 133 
3.  Ercsi belterület  46                                 közterület 76 
4.  Ercsi belterület  53                                  közterület 186 
5.  Ercsi belterület  68                                 Eötvös József utca 33 múzeum 490 
6.  Ercsi belterület  77                                Eötvös József utca közterület 9940 
7.  Ercsi belterület  78                               Bajcsy-Zsilinszky E. utca 78. hrsz.  emlékmű 1995 
8.  Ercsi belterület  94                               Angolkert utca  közterület 1295 
9.  Ercsi belterület  105                             Jászai Mari utca  közterület 1802 
10.  Ercsi belterület  115 /2                         Jászai Mari utca  közterület 1175 
11.  Ercsi belterület  132 /7           vízfolyás 14650 
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12.  Ercsi belterület  133                            Török utca közterület 5862 
13.  Ercsi belterület  134                           Bajcsy-Zsilinszky út közterület 13653 
14.  Ercsi belterület 164                           Köztársaság tér  közterület 1456 
15.  Ercsi belterület  166 /3                       Köztársaság tér   közterület 14989 
16.  Ercsi belterület  166 /5                       Köztársaság tér  közterület 2931 
17.  Ercsi belterület  167          közterület 12256 
18.  Ercsi belterület  170 /3    közterület 180 
19.  Ercsi belterület  189       közterület 275 
20.  Ercsi belterület  201                          Martinovics Ignác utca  közterület 1086 
21.  Ercsi belterület  213 /1                     Sirály köz  közterület 1129 
22.  Ercsi belterület  224      Sirály köz  közterület 248 
23.  Ercsi belterület  256                          Vízvári utca  közterület 1700 
24.  Ercsi belterület  260                          Vízvári utca  közterület 1877 
25.  Ercsi belterület  286                          Munkácsy Mihály utca  közterület 1963 
26.  Ercsi belterület  338                           Erkel Ferenc utca  közterület 485 
27.  Ercsi belterület  339                          Erkel Ferenc utca  közterület 928 
28.  Ercsi belterület  349                           Kishíd utca  közterület 495 
29.  Ercsi belterület  362                           Híd utca  közterület 4978 
30.  Ercsi  belterület  363 /1                      Halász sor  közterület 20372 
31.  Ercsi  belterület  374                          Szondy köz  közterület 528 
32.  Ercsi belterület  381                          Felső Duna sor  közterület 278 
33.  Ercsi belterület  398                          Felső Dunasor sor  közterület 1256 
34.  Ercsi belterület  411                          Székely Bertalan utca  közterület 1115 
35.  Ercsi belterület  418 Duna sor  kivett közterület 704 
36.  Ercsi belterület  426                          Dankó Pista utca  közterület 390 
37.  Ercsi belterület  444                          Dankó Pista utca közterület 1349 
38.  Ercsi belterület  462 /1                      Kárpáthy Jenő utca közút 5108 
39.  Ercsi belterület  463       közterület 125 
40.  Ercsi belterület  504                         Feszty Árpád utca  közterület 2970 
41.  Ercsi belterület  508                           Péter utca közterület 990 
42.  Ercsi belterület  528                          Puskin utca közterület 1268 
43.  Ercsi belterület  533                          Péter utca közterület 749 
44.  Ercsi belterület  555                         Ó utca közterület 204 
45.  Ercsi  belterület  567 /1                     Ó utca közterület 955 
46.  Ercsi belterület  593                        Szőnyi István utca  közterület 1422 
47.  Ercsi belterület  602 /4           saját használatú út 409 
48.  Ercsi belterület  603     Csokonai Mihály utca közterület 1000 
49.  Ercsi belterület  604 /2                    Csók István utca közterület 431 
50.  Ercsi belterület  605                        Csók István utca közterület 341 
51.  Ercsi belterület  619                          Csokonai Mihály utca közterület 7717 
52.  Ercsi belterület  630       közterület 189 
53.  Ercsi belterület  641                            Hadak útja közterület 6670 
54.  Ercsi belterület  648                         Alkotmány utca közterület 1994 
55.  Ercsi belterület  673                         Dombhát utca közterület 1235 
56.  Ercsi belterület  712                          Keleti Károly utca közterület 1481 
57.  Ercsi belterület  721       Déra árok árok 2621 
58.  Ercsi belterület  737                          Petőfi Sándor utca közterület 11157 
59.  Ercsi belterület  754                         Alkotmány utca közterület 1002 
60.  Ercsi belterület  761                         Kodály Zoltán utca közterület 4604 
61.  Ercsi  belterület  768        közterület 2363 
62.  Ercsi  belterület  798          Rába-patak vízfolyás 39216 
63.  Ercsi  belterület  799 /1                   Mártírok útja közterület 24828 
64.  Ercsi  belterület  802 /2      Mártírok útja beépítetlen terület 427 
65.  Ercsi  belterület  824                        Temető utca közterület 2009 
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66.  Ercsi  belterület  825                       József Attila utca közterület 3985 
67.  Ercsi  belterület  836                        Szent István köz közterület 731 
68.  Ercsi  belterület  881                       Damjanich utca közterület 4061 
69.  Ercsi  belterület  884 /1      közterület 349 
70.  Ercsi  belterület  895                         Bem utca közterület 5716 
71.  Ercsi  belterület  896                         Táncsics Mihály utca közterület 6096 
72.  Ercsi  belterület  918                          Szent István utca közterület 19277 
73.  Ercsi  belterület  919                         Eötvös József tér közterület 2601 
74.  Ercsi  belterület  923                          Szent István tér közterület 859 
75.  Ercsi  belterület  945                         Mázsaház utca közterület 3129 
76.  Ercsi  belterület  963                           Toldi utca közterület 2416 
77.  Ercsi  belterület  976 /2                         Búzavirág utca közterület 4255 
78.  Ercsi  belterület  977                            Szent István utca 7 park 2188 
79.  Ercsi  belterület  988                           Türr István utca közterület 1976 
80.  Ercsi  belterület  1020                         Dózsa György út közterület 18735 
81.  Ercsi  belterület  1021        közterület 4440 
82.  Ercsi  belterület  1037                          Honvéd utca közterület 1410 
83.  Ercsi  belterület  1038                         Fűzfa utca közterület 2970 
84.  Ercsi  belterület  1049 /2                   Ybl Miklós utca közterület 2862 
85.  Ercsi  belterület  1079                          Esze Tamás utca közterület 8500 
86.  Ercsi  belterület  1080                        Széchenyi István utca közterület 4088 
87.  Ercsi  belterület  1117                       Semmelweis Ignác utca közterület 3639 
88.  Ercsi  belterület  1164                       Arany János utca közterület 4447 
89.  Ercsi belterület  1209                         Jókai Mór utca közterület 4933 
90.  Ercsi  belterület  1235                        Vörösmarty utca közterület 3388 
91.  Ercsi  belterület  1270        Szent István utca temető 48734 
92.  Ercsi  belterület  1271        közterület 1031 
93.  Ercsi belterület  1307 /5       saját használatú út 1919 
94.  Ercsi  belterület  1309                            Névtelen utca közterület 4669 
95.  Ercsi  belterület  1311                            Battai út közterület 10732 
96.  Ercsi  belterület  1333                             Névtelen utca közterület 2357 
97.  Ercsi  belterület  1352 /2                        Érdi út  közterület 2316 
98.  Ercsi  belterület  1352 /3                       Érdi út  közterület 882 
99.  Ercsi  belterület  1369                             Vásár tér közterület 6517 
100. Ercsi  belterület  1371                            Határ utca közterület 1977 
101. Ercsi  belterület  1381                            Déryné utca közterület 251 
102. Ercsi  belterület  1391                          Tolsztoj utca közterület 6823 
103. Ercsi  belterület  1419                           Déryné utca közterület 595 
104. Ercsi  belterület  1429                            Móricz Zsigmond utca közterület 7302 
105. Ercsi  belterület  1461                            Déryné utca közterület 682 
106. Ercsi  belterület  1471                           Kinizsi utca közterület 2148 
107. Ercsi  belterület  1472                            Kinizsi utca  közterület 1362 
108. Ercsi  belterület  1475                            Móricz Zsigmond utca közterület 1492 
109. Ercsi  belterület  1507                            Móricz Zsigmond utca közterület 6380 
110. Ercsi  belterület  1541 /2     közterület 483 
111. Ercsi  belterület  1545                           Bercsényi Miklós utca út 3330 
112. Ercsi  belterület  1559                            Móra Ferenc utca közterület 2914 
113. Ercsi belterület  1561 /1                        Bercsényi Miklós utca közterület 1112 
114. Ercsi  belterület  1562                            Bercsényi Miklós utca közterület 4175 
115. Ercsi  belterület  1568                           Budai Nagy Antal utca  közterület 7752 
116. Ercsi  belterület  1577                           Ady Endre utca közterület 1355 
117. Ercsi  belterület  1594                           Móra Ferenc utca közterület 1287 
118. Ercsi  belterület  1610                            Ady Endre utca közterület 10823 
119. Ercsi  belterület  1622                          Móra Ferenc utca  közterület 910 
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120. Ercsi  belterület  1635                           Ady Endre utca  közterület 899 
121. Ercsi  belterület  1644 /4         közút 972 
122. Ercsi  belterület  1644 /6           út 110 
123. Ercsi  belterület  1645 /2          út 194 
124. Ercsi  belterület  1647 /4         közút 505 
125. Ercsi  belterület  1647 /6         közút 92 
126. Ercsi  belterület  1650 /2          közút 244 
127. Ercsi  belterület  1651 /5        közút 72 
128. Ercsi  belterület  1651 /7         közút 226 
129. Ercsi  belterület  1651 /9            közút 49 
130. Ercsi  belterület  1651 /10           ipartelep 231 
131. Ercsi  belterület  1659                             Liszt Ferenc utca közterület 8147 
132. Ercsi  belterület  1660                             Töltés utca közterület 2597 
133. Ercsi  belterület  1691 /1                        Kert utca közterület 4049 
134. Ercsi  belterület  1691 /2                        Rózsa Ferenc utca közterület 2949 
135. Ercsi  belterület  1720        közterület 2379 
136. Ercsi  belterület  1752 /1     közterület 7312 
137. Ercsi  belterület  1752 /2                         Bethlen Gábor utca közterület 64 
138. Ercsi  belterület  1758 /2     Cukorgyári lakótelep közterület 429 
139. Ercsi belterület  1759 /8          Cukorgyári lakótelep közterület, egyéb épület 3210 
140. Ercsi  belterület  1759 /31          Cukorgyári lakótelep saját használatú út 16657 
141. Ercsi  belterület  1759 /36    Cukorgyári lakótelep közút 7624 
142. Ercsi  belterület  1759 /61      Cukorgyári lakótelep út 1735 
143. Ercsi  belterület  1760 /1     Cukorgyári lakótelep út 323 
144. Ercsi  belterület  1773                            Bartók Béla utca közterület 2792 
145. Ercsi  belterület  1793                            Béke utca közterület 2113 
146. Ercsi  belterület  1811                           Deák Ferenc utca közterület 3237 
147. Ercsi  belterület  1851         árok 555 
148. Ercsi  belterület  1872            árok 465 
149. Ercsi  belterület  1935        közterület 2340 
150. Ercsi  belterület  1936                            Kandó Kálmán utca közterület 8667 
151. Ercsi  belterület  1947                            Akácfa utca közterület 2943 
152. Ercsi  belterület  1961          árok 2061 
153. Ercsi  belterület  1977                            Nyár utca közterület 5964 
154. Ercsi  belterület  1978        közterület 3194 
155. Ercsi  belterület  1999                           Diófa utca közterület 9241 
156. Ercsi  belterület  2000                           Május 1. körút közterület 3148 
157. Ercsi  belterület  2016          közterület 526 
158. Ercsi  belterület  2033                           Kisfaludy Károly utca közterület 5461 
159. Ercsi  belterület  2057        közterület 1509 
160. Ercsi  belterület  2058                           Kispusztai utca közterület 24334 
161. Ercsi  belterület  2062      közterület 1021 
162. Ercsi  belterület  2091 /1                       Nefelejcs utca közterület 12120 
163. Ercsi  belterület  2091 /2      közterület 1754 
164. Ercsi  belterület  2091 /3                        Kisfaludy Károly utca közterület 1717 
165. Ercsi  belterület  2119            árok 1330 
166. Ercsi  belterület  2145                           Egressy utca közterület 7586 
167. Ercsi  belterület  2172                           Magyar utca közterület 4072 
168. Ercsi  belterület  2188                         Klapka György utca közterület 2289 
169. Ercsi  belterület  2190                           Lavotta utca közterület 992 
170. Ercsi  belterület  2207                           Kisfaludy Károly utca közterület 2780 
171. Ercsi  belterület  2229                         Lavotta utca közterület 14803 
172. Ercsi  belterület  2243        közterület 1738 
173. Ercsi  belterület  2256                          Gárdonyi Géza utca közterület 8651 
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174. Ercsi  belterület  2284 /1       közterület 1416 
175. Ercsi  belterület  2284 /2                       Hársfa utca közterület 3587 
176. Ercsi belterület  2285                          Deák Ferenc utca közterület 2778 
177. Ercsi  belterület  2306                          Gépállomás utca közterület 2532 
178. Ercsi  belterület  2309 /3     közút 397 
179. Ercsi  belterület  2310                        Hunyadi utca közterület 3888 
180. Ercsi  belterület  2330                          Zrínyi utca közterület 2929 
181. Ercsi  belterület  2341                          Deák Ferenc utca közterület 2728 
182. Ercsi  belterület  2362                         Teleki Blanka utca közterület 4045 
183. Ercsi  belterület  2382 /3                     Szapáry Péter utca közterület 2960 
184. Ercsi  belterület  2392       közterület 6329 
185. Ercsi  belterület  2418 /4        közterület 1591 
186. Ercsi  belterület  2418 /5          közterület 864 
187. Ercsi  belterület  2419 /2                         Rákóczi Ferenc utca közterület 5979 
188. Ercsi  belterület  2419 /3                      Rákóczi Ferenc utca közterület 3507 
189. Ercsi  belterület  2419 /4                       Rákóczi Ferenc utca közterület 1919 
190. Ercsi  belterület  2421                         Szabadság utca közterület 5374 
191. Ercsi  belterület  2433                           Hidász utca közterület 1546 
192. Ercsi  belterület  2453        közterület 1543 
193. Ercsi  belterület  2455 /2                      Lehel utca közterület 6072 
194. Ercsi  belterület  2471 /1                      Panoráma utca közterület 7047 
195. Ercsi  belterület  2471 /2     közterület 2420 
196. Ercsi  belterület  2472 /8                      Harangvirág utca közterület 1732 
197. Ercsi  belterület  2474                          Villanytelep utca közterület 3254 
198. Ercsi  belterület  2500 /4                       Lehel utca közterület 180 
199. Ercsi  belterület  2564                          Lejtő sor közterület 5513 
200. Ercsi  belterület  2580                          Gozsdu Elek utca közterület 4692 
201. Ercsi  belterület  2627                          Árpád utca közterület 2852 
202. Ercsi  belterület  2666                           Attila utca közterület 2234 
203. Ercsi  belterület  2702        közterület 272 
204. Ercsi  belterület  2715      Sinatelep közterület 3920 
205. Ercsi  belterület  2728       Sinatelep közterület 500 
206. Ercsi  belterület  2741        Sinatelep közterület 4038 
207. Ercsi  belterület  2754    Sinatelep közterület 500 
208. Ercsi  belterület  2767                           Báró Sina György utca közterület 4002 
209. Ercsi  belterület  2768        Sinatelep közterület 2528 
210. Ercsi  belterület  2782      Sinatelep saját használatú út 5800 
211. Ercsi  belterület  2817 Sinatelep saját használatú út 1181 
212. Ercsi  belterület  2820                                  Sinatelep út 7398 
213. Ercsi  belterület  2829        Sinatelep út 4320 
214. Ercsi  belterület  2830                                  Sinatelep út 13395 
215. Ercsi  belterület  2834                                  Sinatelep út 2203 
216. Ercsi  belterület  2847         Sinatelep árok 1360 
217. Ercsi  belterület  2875         Sinatelep út 15850 
218. Ercsi  belterület  2876 Sinatelep út 13550 
219. Ercsi  belterület  2885 /2           Ipari park közműsáv 2439 
220. Ercsi  külterület  04 /14       saját használatú út 2122 
221. Ercsi  külterület  06          árok 491 
222. Ercsi  külterület  09            saját használatú út 721 
223. Ercsi  külterület  014             saját használatú út 1597 
224. Ercsi  külterület  032 /3          szántó, út 51548 
225. Ercsi  külterület  033 /18           út 2416 
226. Ercsi  külterület  034             út 40868 
227. Ercsi  külterület  036           Saját használatú út 3404 



 56

228. Ercsi külterület  037            erdő, közút 36532 
229. Ercsi  külterület  038 /3         út 1864 
230. Ercsi  külterület  040           elhagyott vízmeder 211830 
231. Ercsi  külterület 043            saját használatú út 2956 
232. Ercsi  külterület  044 /5          saját használatú út 785 
233. Ercsi  külterület  045 /2          saját használatú út 1872 
234. Ercsi  külterület  054           saját használatú út 1780 
235. Ercsi külterület  059            árok 9788 
236. Ercsi  külterület  060           árok 5608 
237. Ercsi  külterület  064 /2           saját használatú út 4820 
238. Ercsi  külterület  0158         saját használatú út, árok 8820 
239. Ercsi  külterület  0160             saját használatú út 33048 
240. Ercsi  külterület  0163            saját használatú út 23221 
241. Ercsi  külterület  0165            saját használatú út 22204 
242. Ercsi  külterület  0167           út 34178 
243. Ercsi  külterület  0170         saját használatú út 4478 
244. Ercsi  külterület  0171 /8            saját használatú út 2713 
245. Ercsi  külterület  0173           saját használatú út 1620 
246. Ercsi  külterület  0175          saját használatú út 39873 
247. Ercsi  külterület  0178             közút 2368 
248. Ercsi  külterület  0179            közút 1405 
249. Ercsi  külterület  0180            saját használatú út 2213 
250. Ercsi  külterület  0182            saját használatú út 10162 
251. Ercsi  külterület  0192 /7         saját használatú út 11133 
252. Ercsi  külterület  0195            saját használatú út 31459 
253. Ercsi  külterület  0196 /1         saját használatú út 28948 
254. Ercsi  külterület  0208            saját használatú út 3731 
255. Ercsi  külterület  0214             saját használatú út 7830 
256. Ercsi  külterület  0215 /1          mocsár 17304 
257. Ercsi  külterület  0216            árok 2617 
258. Ercsi  külterület  0217         saját használatú út 3292 
259. Ercsi  külterület  0219          saját használatú út 3256 
260. Ercsi  külterület  0223            saját használatú út 16691 
261. Ercsi  külterület  0225 /3           árok 1816 
262. Ercsi  külterület  0226          saját használatú út 9010 
263. Ercsi  külterület  0230             saját használatú út 6104 
264. Ercsi  külterület  0232            saját használatú út 1974 
265. Ercsi  külterület  0235 /2           saját használatú út 2300 
266. Ercsi  külterület  0239         saját használatú út 2068 
267. Ercsi  külterület  240 /9            saját használatú út 2703 
268. Ercsi  külterület  0241            saját használatú út 1707 
269. Ercsi  külterület  0242         saját használatú út 13759 
270. Ercsi  külterület  0244 /2            saját használatú út 2731 
271. Ercsi  külterület  0245 /13          saját használatú út 6800 
272. Ercsi  külterület 0246 /1            saját használatú út 10018 
273. Ercsi  külterület  0246 /3            saját használatú út 1558 
274. Ercsi  külterület  0248 /1           saját használatú út 8345 
275. Ercsi  külterület  0254 /2         saját használatú út 10855 
276. Ercsi  külterület  0256         saját használatú út 19955 
277. Ercsi  külterület  0260           saját használatú út 27542 
278. Ercsi  külterület  0262 /2           árok 713 
279. Ercsi  külterület  0262 /3          támfal 2105 
280. Ercsi  külterület  0270 /3          árok 1735 
281. Ercsi  külterület  0273            saját használatú út 1480 
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282. Ercsi  külterület  0276            saját használatú út 9461 
283. Ercsi  külterület  0279            saját használatú út 3046 
284. Ercsi külterület  0280 /6         saját használatú út 4584 
285. Ercsi belterület  3002  beépítetlen terület 628 
286. Ercsi belterület  3023  közterület 1319 
287. Ercsi belterület  3024  saját használatú út 2609 
288. Ercsi belterület  3025  közterület 5590 
289. Ercsi belterület  3027  saját használatú út 834 
290. Ercsi belterület  3028  közterület 2347 
291. Ercsi belterület  3062  saját használatú út 5208 
292. Ercsi belterület  3063  közterület 1100 
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2. melléklet a 16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon 
 

 
285. Ercsi belterület  50                                 Eötvös József utca 7 múzeum 1180 
286. Ercsi belterület  68                                 Eötvös József utca 33 múzeum 490 
287. Ercsi belterület  78                               Bajcsy-Zsilinszky E. utca 78. hrsz.  emlékmű 1995 
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7. melléklet a 16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona 
 

 
 A B C D 

 Helyrajzi szám Cím Besorolás 
Terület 

(m2) 
1.        Ercsi belterület  9                                  Kossuth Lajos utca 12 családsegítő szolgálat 593 
2.        Ercsi belterület  23                                 Fő utca 20 Polgármesteri Hivatal 1509 
3.        Ercsi belterület  24                                 Fő utca 22 Polgármesteri Hivatal 582 
4.        Ercsi belterület  29                                 Fő utca 27 Polgármesteri Hivatal 710 
5.        Ercsi belterület 90 Török utca vízmű 1591 
6.        Ercsi belterület  93 /1                             Angolkert utca 32 lakóház, udvar 4818 
7.        Ercsi belterület  93 /2                             Eötvös József utca 32 Lkh., udvar, g.épület 7083 
8.        Ercsi belterület  114                             Jászai Mari utca vízmű 90 
9.        Ercsi belterület  131 /1                         Török utca vízmű 1423 
10.    Ercsi belterület  138 /1                        Bajcsy-Zsilinszky út 47 vízmű 2432 
11.    Ercsi belterület  270                            Kossuth Lajos utca 17 általános iskola 2946 
12.    Ercsi  belterület  893                         Bem utca 1 iskolakonyha 2032 
13.    Ercsi  belterület  894                         Szent István utca 12 kultúrház 4036 

14.    Ercsi  belterület  914                          Szent István utca 10. 
általános iskola, 
sportcs. 9747 

15.    Ercsi belterület  986                            Türr István utca 15 óvoda, udvar 4863 
16.    Ercsi  belterület  1498                            Móricz Zsigmond utca 63 sporttelep 17723 
17.    Ercsi  belterület  1560                           Bercsényi Miklós utca 18. óvoda 3363 

18.    Ercsi  belterület  1567 /1                       Budai Nagy Antal utca  
gazdasági épület, 
udvar 1486 

19.    Ercsi  belterület  1759 /7        Cukorgyári lakótelep szivattyúház 6 
20.    Ercsi  belterület  1759/38       Cukorgyári lakótelep sporttelep 14853 
21.    Ercsi  belterület  2331                 Dózsa György tér  óvoda 4185 
22.    Ercsi  belterület  2563                  Lejtő sor 1. szociális intézmény 990 
23.    Ercsi  belterület  2822            szennyvíztisztító telep 12773 
24.    Ercsi  külterület  046             telephely 16377 
25.    Ercsi  külterület  057 /1         vízmű 15951 

      26. Ercsi  külterület  0213 /1             szeméttelep 40000 

 Ercsi 138/1 Vízközmű vagyon  49,3km 

27.  
                             I.kút 
(Bajcsy Zs.u.49.) 

 Épület, gépészet, 
szabályozás  

28.  
    V.-VI. kút közös 
kezelőépülete (D.part) 

 épület, PLC 
szabályozás  

29.  
                                   
V.kút (Dunapart)  kútfej, szivattyú  

30.  
                                  VI. 
kút (Dunapart)  kútfej, szivattyú  

31. Ercsi 1504. Víztorony   
32.  Fúrt kút    
33.  II.kút (Török u.)    

34.  
III. kút (Török u. Angokert 
u.)    

35.  
Vízmű épület (Bajcsy Zs. 
u. 49.)    

  Vízszállító mű:    

  
~ 4,150 km acél vezeték 
(d 250)    

  
~ 3,503 km azbesztcemen 
vezeték (d 300)    
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  Gerincvezeték:    

  
~ 6,27 km öntöttvas 
vezeték    

  
~ 15,12 km 
azbesztcement vezeték    

  
~ 27,978 km műanyag 
vezeték    

  2500 db vízbekötés    

   Szennyvíz közmű   
49,8 

km 

           36.  
Szennyvíztelep szoc. 
épület   

           37.  Főlétesítmény   

  
~ kombinált műtárgy 
(medence)   

  
~ sűrítő és iszapstabilizáló 
tartály   

  ~ fertőtlenítő   

  
~ szipp.szennyvíz 
előlevegőztető medence   

  ~ irányító épület   
  Melléklétesítmény   
  ~ rács   

  
~ fúvók és levegőztető 
medence   

  ~ tisztító és sűrítő hidak   
  ~ szivattyúk   
  ~ gát-lemezek, rácsok   

  
~ centrifuga és kisegítő 
eszközök   

  ~ irányítástechnika   

  
~ elektromos 
berendezések   

  
Szennyvízcsatorna 
gerincvezeték   

  
~ 2,8 km azbesztcement 
vezeték (gravitá-   

  
                    ciós 
szennyvízcsatorna)   

  
~ 44,781 km műanyag 
vezeték (gravitációs   

  
                    
szennyvízcsatorna)   

  
~ 2,3 km vegyes anyagú 
csatorna (nyomás   

  
                    alatti 
szennyvízcsatorna)   

  
Szennyvíz csatorna –Nyár 
utca    

  2500 db csatornabekötés   

            38. Ercsi 1759/7. 
Szvíz.szivattyú ház, 
cukorgyár   

  Nagyátemelők    

  ~ Török utca 
MOBA építmény,2 db 
szivattyú, szabályozás  

  ~ Híd u. 15. 

MOBA építmény,2 db 
szivattyú, PLC 
szabályozás  

  ~ Kispusztai u.  MOBA építmény,2 db  



 61

szivattyú, PLC 
szabályozás 

  ~ Honvéd szálló 
MOBA építmény,1db 
szivattyú, szabályozás  

  ~ Cukorgyári átemelő 
MOBA építmény,2 db 
szivattyú, szabályozás  

  Kisátemelők    

  ~ Bajcsy Zs. u. 29. 
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  
~ Mártírok útja – Kishíd u. 
sarok 

Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Híd u. 2. 
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Székely B. utca 
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Szőnyi út 
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

   Eszközök    

  ~ Vásártér  
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Rákóczi u. 60. (Jókai u.) 
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Battai u. 
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Dunasor u.  
Akna, 1db szivattyú, 
szabályozás  

  ~ Köztársaság tér 
Akna,1db szivattyú, 
szabályozás  

39. Ercsi 046. 
Kútkezelő épület HM 

terület, Dunapart   

40.  
 Cukorgyári csatorna- 
hálózat 983 m csatornagerinc  983m 

   218 db bekötés  
   11 tisztítóakna  

41.  Cukorgyári vízhálózat 
1070 m vízgerinc, 345 
m bekötés, 4 tűzcsap 1070m 
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8. melléklet a 16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
 

Üzleti vagyon  
 

 A B C D 

 Helyrajzi szám Cím Besorolás 
Terület 

(m2) 
1.  Ercsi belterület  22                                 Fő utca 18 lakóház, udvar 857 
2.  Ercsi belterület  43                                Fő utca 1 szolgáltató ház 851 
3.  Ercsi belterület  73                                 Fő utca 45 lakóház, udvar, gazdasági épület 940 
4.  Ercsi belterület  91                                Török utca  beépítetlen terület 482 
5.  Ercsi belterület  123 /2          beépítetlen terület 964 
6.  Ercsi belterület  130                             Angolkert utca beépítetlen terület 4862 
7.  Ercsi belterület  131 /2                        Angolkert utca beépítetlen terület 171 
8.  Ercsi belterület  135                              Bajcsy-Zsilinszky út beépítetlen terület 2087 
9.  Ercsi belterület  143                            Bajcsy-Zsilinszky út beépítetlen terület 901 
10.  Ercsi belterület  165                             Köztársaság tér  csónakház 4874 
11.  Ercsi belterület  234 /2                        Mártírok útja 12 gazdasági épület, udvar ½ része 714 
12.  Ercsi belterület  235 /1                        Vízvári utca 10 lakóház, udvar, gazdasági épület 598 
13.  Ercsi belterület  238                          Mártírok utca  beépítetlen terület 209 
14.  Ercsi belterület  385                           Halász sor 10 lakóház, udvar, gazdasági épület 584 
15.  Ercsi belterület  428 Dankó Pista utca 16 lakóház, udvar, gazdasági épület 549 
16.  Ercsi belterület  419/2. Felső Dunasor 23 Lakóház, udvar, gazdasági épület 364 
17.  Ercsi belterület  419 /1                       Felső Dunasor 23 beépítetlen terület 676 
18.  Ercsi belterület  494                           Feszty Árpád utca 4 lakóház, udvar, gazdasági épület 343 
19.  Ercsi belterület 594 Szőnyi István utca 2. lakóház, udvar  359 
20.  Ercsi  belterület  897                         Szent István tér 2 beépítetlen terület 594 
21.  Ercsi  belterület  902                        Táncsics Mihály utca 16 lakóház, udvar, gazdasági épület 565 
22.  Ercsi belterület 1083/1/A/4 Esze Tamás utca 14. lakás 116 
23.  Ercsi belterület 1083/1/A/5 Esze Tamás utca 14. lakás 54 
24.  Ercsi belterület 1083/1/A/6 Esze Tamás utca 14. lakás 56 
25.  Ercsi belterület 1083/1/A/7 Esze Tamás utca 14. lakás 57 
26.  Ercsi  belterület  1048 /5                      Fűzfa utca  beépített terület 434 
27.  Ercsi  belterület  1048 /6                      Fűzfa utca 14 beépített terület 5413 
28.  Ercsi  belterület  1048 /8                      Fűzfa utca 14 beépített terület 1387 
29.  Ercsi  belterület  1048 /9                     Fűzfa utca beépítetlen terület 718 
30.  Ercsi  belterület  1308 /1        Battai út beépítetlen terület 527 
31.  Ercsi  belterület  1330 /2                       Battai út  beépítetlen terület 2921 
32.  Ercsi  belterület  1334                           Érdi út  beépítetlen terület 853 
33.  Ercsi  belterület  1368                           Vásár tér beépítetlen terület 657 
34.  Ercsi  belterület  1370 /1                         Vásár tér beépítetlen terület 3354 
35.  Ercsi  belterület  1370 /14                      Vásár tér beépítetlen terület 200 
36.  Ercsi  belterület  1370 /15                      Vásár tér beépítetlen terület 200 
37.  Ercsi  belterület  1370 /16                      Vásár tér beépítetlen terület 200 
38.  Ercsi  belterület  1370 /34                      Vásár tér beépítetlen terület 737 
39.  Ercsi  belterület  1370 /36                      Vásár tér legelő, erdő 18962 
40.  Ercsi  belterület  1504 /1                      Rákóczi Ferenc utca  beépítetlen terület 834 
41.  Ercsi  belterület  1645 /1                        Dózsa György út 92 lakóház, udvar, gazdasági épület 8382 
42.  Ercsi  belterület  1728                             Bethlen Gábor utca 11 lakóház, udvar 1176 
43.  Ercsi  belterület  1756 /1          Cukorgyári lakótelep beépítetlen terület 183 
44.  Ercsi  belterület  1756 /2         Cukorgyári lakótelep beépítetlen terület 272 
45.  Ercsi  belterület  1761 /12                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 1530 
46.  Ercsi  belterület  1761 /13                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 1612 
47.  Ercsi  belterület  1761 /14                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 1000 
48.  Ercsi  belterület  1761 /15                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 983 
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49.  Ercsi  belterület  1761 /16                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 765 
50.  Ercsi  belterület  1761 /17                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 768 
51.  Ercsi  belterület  1761 /18                       Vasútállomás utca beépítetlen terület 1590 
52.  Ercsi  belterület  1762        beépítetlen terület 1991 
53.  Ercsi  belterület  1841                            Gárdonyi Géza utca 14 lakóház udvar gazdasági épület 901 
54.  Ercsi  belterület  1849                            Lavotta utca 17 beépített terület 1146 
55.  Ercsi  belterület  1893                            Május 1. körút 8 beépítetlen terület 2618 
56.  Ercsi  belterület  1901                            Diófa utca 8 lakóház, udvar 1057 
57.  Ercsi  belterület  1905                            Diófa utca 3 beépített terület 1287 
58.  Ercsi  belterület  1906                            Diófa utca 5 beépítetlen terület 1366 
59.  Ercsi  belterület  1907                          Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 980 
60.  Ercsi  belterület  1911                            Diófa utca 13 beépítetlen terület 1152 
61.  Ercsi  belterület  1912                           Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1400 
62.  Ercsi  belterület  1913                           Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1257 
63.  Ercsi  belterület  1916                          Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1458 
64.  Ercsi  belterület  1917                           Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1621 
65.  Ercsi  belterület  1922                            Diófa utca 27 beépítetlen terület 1438 
66.  Ercsi  belterület  1923                            Diófa utca 29 beépítetlen terület 1452 
67.  Ercsi  belterület  1934                           Nyár utca 2 beépítetlen terület 1433 
68.  Ercsi  belterület  1963                            Nyár utca 27 beépítetlen terület 1218 
69.  Ercsi  belterület  1964                            Nyár utca 25 beépítetlen terület 1156 
70.  Ercsi  belterület  1965                            Nyár utca 23 beépítetlen terület 1138 
71.  Ercsi  belterület  1979 /1                        Nyár utca 18 beépítetlen terület 708 
72.  Ercsi  belterület  1979 /2       beépítetlen terület 708 
73.  Ercsi  belterület  1980 /1                       Nyár utca 20 beépítetlen terület 709 
74.  Ercsi  belterület  1980 /2       beépítetlen terület 710 
75.  Ercsi  belterület  1981 /1                        Nyár utca 22 beépítetlen terület 713 
76.  Ercsi  belterület  1981 /2      beépítetlen terület 714 
77.  Ercsi  belterület  1982 /1                        Nyár utca 24 beépítetlen terület 711 
78.  Ercsi  belterület  1982 /2       beépítetlen terület 711 
79.  Ercsi  belterület  1983                            Nyár utca 26 beépítetlen terület 1426 
80.  Ercsi  belterület  1984                            Nyár utca 28 beépítetlen terület 1428 
81.  Ercsi  belterület  1985                            Nyár utca 30 beépítetlen terület 1407 
82.  Ercsi  belterület  1986                          Kispusztai utca  beépítetlen terület 1415 
83.  Ercsi  belterület  1987                           Kispusztai utca  beépítetlen terület 1417 
84.  Ercsi  belterület  1988                          Kispusztai utca  beépítetlen terület 1411 
85.  Ercsi  belterület  1991                          Diófa utca 51 beépítetlen terület 1423 
86.  Ercsi  belterület  1992                            Diófa utca 49 beépítetlen terület 1427 
87.  Ercsi  belterület  1993                            Diófa utca 47 beépítetlen terület 1442 
88.  Ercsi  belterület  1994                            Diófa utca 45 beépítetlen terület 1444 
89.  Ercsi  belterület  2038                           Diófa utca 48 beépítetlen terület 1809 
90.  Ercsi  belterület  2046      beépítetlen terület 1498 
91.  Ercsi  belterület  2047        beépítetlen terület 1418 
92.  Ercsi  belterület  2054                            Csalogány utca 5 beépítetlen terület 2070 
93.  Ercsi  belterület  2060                        beépítetlen terület 1808 
94.  Ercsi  belterület  2061                         beépítetlen terület 3580 
1.  Ercsi  belterület  2063        beépítetlen terület 1720 
2.  Ercsi  belterület  2064        beépítetlen terület 1747 
3.  Ercsi  belterület  2065  beépítetlen terület 1748 
4.  Ercsi  belterület  2066  beépítetlen terület 1748 
5.  Ercsi  belterület  2068  beépítetlen terület 1756 
6.  Ercsi  belterület  2069  beépítetlen terület 1825 
7.  Ercsi  belterület  2070  beépítetlen terület 1817 
8.  Ercsi  belterület  2071  beépítetlen terület 1818 
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9.  Ercsi  belterület  2072  beépítetlen terület 901 
10.  Ercsi  belterület  2073  beépítetlen terület 1368 
11.  Ercsi  belterület  2074                            Nefelejcs utca 50 beépítetlen terület 1431 
12.  Ercsi  belterület  2077                            Nefelejcs utca 56 lakóház, udvar, gazdasági épület 1614 
13.  Ercsi  belterület  2078                            Nefelejcs utca 58 lakóház, udvar, gazdasági épület 1542 
14.  Ercsi  belterület  2082       beépítetlen terület 1463 
15.  Ercsi  belterület  2083        beépítetlen terület 1335 
16.  Ercsi  belterület  2126                           Egressy utca 35 lakóház, udvar 991 
17.  Ercsi  belterület  2221                          Lavotta utca 28 lakóház, udvar 1050 
18.  Ercsi  belterület  2222                           Lavotta utca 30 beépítetlen terület 1118 
19.  Ercsi  belterület  2270 /8      beépítetlen terület 54 
20.  Ercsi  belterület  2270 /9  beépítetlen terület 29 
21.  Ercsi  belterület  2270 /10  beépítetlen terület 116 
22.  Ercsi  belterület  2270 /11  beépítetlen terület 148 
23.  Ercsi  belterület  2270 /12  beépítetlen terület 159 
24.  Ercsi  belterület  2270 /13  beépítetlen terület 160 
25.  Ercsi  belterület  2270 /14  beépítetlen terület 145 
26.  Ercsi  belterület  2309 /9                      Dózsa György út beépítetlen terület 550 
27.  Ercsi  belterület  2393 /2          Tiszti szálló 3453 
28.  Ercsi  belterület  2393 /4       beépítetlen terület 13366 
29.  Ercsi  belterület  2408 /1      beépítetlen terület 2568 
30.  Ercsi  belterület  2420 /2          Rákóczi Ferenc utca Tiszti klub 4864 
31.  Ercsi  belterület  2448                            Panoráma utca beépítetlen terület 2635 
32.  Ercsi  belterület  2502                          Bajcsy-Zsilinszky u 32 lakóház, udvar, gazdasági épület 1348 
33.  Ercsi  belterület  2514 /1                        beépítetlen terület 839 
34.  Ercsi  belterület  2514 /2                        beépítetlen terület 717 
35.  Ercsi belterület  2681          beépítetlen terület 48 
36.  Ercsi  belterület  2701           beépítetlen terület 7462 
37.  Ercsi  belterület  2783      beépítetlen terület 1282 
38.  Ercsi  belterület  2784        beépítetlen terület 1289 
39.  Ercsi  belterület  2785         beépítetlen terület 1295 
40.  Ercsi  belterület  2786         beépítetlen terület 1301 
41.  Ercsi  belterület  2787        beépítetlen terület 1308 
42.  Ercsi  belterület  2788        beépítetlen terület 1606 
43.  Ercsi  belterület  2789        beépítetlen terület 1001 
44.  Ercsi  belterület  2790  beépítetlen terület 1001 
45.  Ercsi  belterület  2791  beépítetlen terület 1001 
46.  Ercsi  belterület  2792  beépítetlen terület 1001 
47.  Ercsi  belterület  2793  beépítetlen terület 1001 
48.  Ercsi  belterület  2794  beépítetlen terület 1001 
49.  Ercsi  belterület  2795  beépítetlen terület 1001 
50.  Ercsi  belterület  2796  beépítetlen terület 1001 
51.  Ercsi  belterület  2797  beépítetlen terület 1001 
52.  Ercsi  belterület  2798  beépítetlen terület 1001 
53.  Ercsi  belterület  2799  beépítetlen terület 1001 
54.  Ercsi  belterület  2800  beépítetlen terület 1001 
55.  Ercsi  belterület  2801  beépítetlen terület 1001 
56.  Ercsi  belterület  2802  beépítetlen terület 1001 
57.  Ercsi  belterület  2803  beépítetlen terület 1001 
58.  Ercsi  belterület  2804  beépítetlen terület 1001 
59.  Ercsi  belterület  2805  beépítetlen terület 1001 
60.  Ercsi belterület  2806  beépítetlen terület 1001 
61.  Ercsi  belterület  2807  beépítetlen terület 1001 
62.  Ercsi belterület  2808  beépítetlen terület 1001 
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63.  Ercsi  belterület  2809  beépítetlen terület 1001 
64.  Ercsi  belterület  2810  beépítetlen terület 1606 
65.  Ercsi  belterület  2811  beépítetlen terület 1257 
66.  Ercsi  belterület  2812  beépítetlen terület 1269 
67.  Ercsi  belterület  2813  beépítetlen terület 1281 
68.  Ercsi  belterület  2814  beépítetlen terület 1293 
69.  Ercsi  belterület  2815  beépítetlen terület 1305 
70.  Ercsi  belterület  2816  beépítetlen terület 4131 
71.  Ercsi  belterület  2827        beépítetlen terület 4644 
72.  Ercsi  belterület  2846 /2           beépítetlen terület 1568 
73.  Ercsi  belterület  2851             ipartelep 9045 
74.  Ercsi  belterület  2852  ipartelep 9047 
75.  Ercsi  belterület  2853  ipartelep 9044 
76.  Ercsi  belterület  2854  ipartelep 9046 
77.  Ercsi  belterület  2855  ipartelep 9042 
78.  Ercsi  belterület  2856  ipartelep 9999 
79.  Ercsi  belterület  2863             ipartelep 9900 
80.  Ercsi  belterület  2865  ipartelep 9900 
81.  Ercsi  belterület  2866  ipartelep 5100 
82.  Ercsi  belterület  2868           beépítetlen terület 9595 
83.  Ercsi  belterület  2869  beépítetlen terület 7316 
84.  Ercsi  külterület  010 /13          szántó  7674 
85.  Ercsi  külterület  015 /1          szántó, legelő 7224 
86.  Ercsi  külterület  015 /2            szántó 2498 
87.  Ercsi  külterület  015 /4         szántó 1624 
88.  Ercsi  külterület  032 /5         szántó 31302 
89.  Ercsi  külterület  033 /1          szántó 2469 
90.  Ercsi  külterület  038 /1           erdő   357925 
91.  Ercsi  külterület  041             legelő  7024 
92.  Ercsi külterület 062/1  erdő 215564 
93.  Ercsi külterület 084/2  szántó 28775 
94.  Ercsi  külterület  0191 /15          szántó 14506 
95.  Ercsi  külterület  0191 /16          szántó 14535 
96.  Ercsi  külterület  0191 /17        szántó 2999 
97.  Ercsi  külterület  0191 /18           szántó 14605 
98.  Ercsi  külterület  0259 /15           szántó, legelő 1532 
99.  Ercsi  külterület 0259 /17          szántó, legelő 1939 
100. Ercsi  külterület  0259 /20           szántó  28437 
101. Ercsi  külterület  0259 /21           szántó  511 
102. Ercsi  külterület  0259 /23          szántó  774 
103. Ercsi  külterület  0259 /25            szántó  511 
104. Ercsi  külterület  0259 /27          szántó  653 
105. Ercsi  külterület  0262 /1           erdő, legelő 452097 
106. Ercsi  külterület  0263 /2           erdő 93717 
107. Ercsi  külterület  0277 /5            erdő 347431 
108. Ercsi  külterület  0280 /21         erdő 312426 
109. Ercsi  külterület  039        erdő 52315” 

„2. sz. melléklet az Ercsi Város Önkormányzatának Középtávú Bűnmegelőzési Koncepciójához” 
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Intézkedési terv 
2015 

 
 

A közbiztonság - a modern európai felfogás szerint - olyan kollektív társadalmi termék, amely az 
egyének és közösségek tevékenységéből, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, a polgárok 
önvédelmi képességei, és a vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások együtteséből alakult ki. 
A közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést 
eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése csak átfogó 
célkitűzések meghatározásával valósítható meg. 
Az átfogó terveket konkrét célkitűzések elérésével lehet megvalósítani. A stratégia átfogó terveit, 
a prioritások konkrét célkitűzéseit a beavatkozási területek jelentik. 
A prioritások és az azokon belül található beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, 
melyben konkrét feladatként jelentkező intézkedések definiálhatók. 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatát – a közbiztonsági feladatok összehangolása érdekében 
elvégzendő feladatok céljából az alábbi szempontokat, feladatokat és prioritásokat fogadja el:  
 
 

2014.11.25-i ülésén a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 369/2014.(XI.25.) 
Kt. sz. határozatával Közbiztonsági Munkacsoportot hozott létre, melynek elnöke Papp 
György, Ercsi Város Alpolgármestere, tagjai Dr. Feik Csaba, Ercsi Város jegyzője, 
Gólics Ildikó, a PFK Bizottság elnöke, Szabó Zoltán r.őrgy., az Ercsi Rendőrőrs 
parancsnoka és Czobor Imre ny. r. alezr., a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetője. 
 

Időskorúak, nyugdíjasok, elesettségük miatt szociális gondozottak részére 2-3 havonta 
bűnmegelőzési előadás tartása, felvilágosítás az áldozattá válás megelőzéséről, 
áldozatsegítési lehetőségekről. Az előadásokra a város civil szervezeteinek, így pl. 
Egészséges Életmód Egyesületének, nyugdíjas klubok meghívása. 
Végrehajtja felkérés alapján a rendőrség és a polgárőrség kijelölt tagja 
Határidő: folyamatos 
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a Képviselő-
testület elé kell tárni) 
 

Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskolában és az Eötvös József Általános Iskolában külön 
az alsó és külön a felső tagozatos tanulók részére bűnmegelőzési és baleset-megelőzési 
előadások megtartása, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési 
Alosztálya, valamint a helyi rendőrőrs és a polgárőr szervezetek bevonásával.  
Határidő: folyamatos 
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a Képviselő-
testület elé kell tárni). 

Az Alba Perzekútor Kft. által az önkormányzat részére felajánlott 50 darab VARIO 
MEDCARE GPRS átjátszó készüléket használatba vettük. A készülékek közül 25 darab 
kiosztása az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságának 
(a Szociális Szolgálat javaslatait figyelembe vevő) javaslataiban meghatározott idős, 
egyedül élő polgárok részére személyre szabottan megtörtént. 25 darabot pedig 
pályázat útján a közbiztonság javításáért tenni akaró polgárok részére személyre 
szabottan kell biztosítani a Szomszédság Őr Program keretében. A készülékek 
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szakszerű használatának felülvizsgálata fél évente történjen meg. Működési feltételek 
kidolgozása: Szabó Ferenc (Alba Perzekútor Kft.)  
 
Határidő: folyamatos. Pályázók kiválasztása folyamatos. 
Felelős: Papp György alpolgármester, pályázat: Dr. Feik Csaba jegyző 

 
A város területén lévő, szolgálati lakásként hasznosítható ingatlanok felkutatása, program 

kidolgozása ezek önkormányzati tulajdonba vonására, szolgálati lakássá alakítására.  
A terv kidolgozását, ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba vonásának előkészítését 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. végzi. 
Erre vonatkozóan az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015.06. hónapban terjeszti a 
PFK Bizottság elé. 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
 

Az Eötvös József Általános Iskola előtt szükségessé vált gyalogos átkelőhely kialakítása a 
gyermekek biztonságos átkelése érdekében. A tervezés, engedélyezés már megtörtént. 
A terv végrehajtásához költségvetést kell készíteni a kivitelezésről, melyet, valamint a 
kivitelezést az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. végzi.  

 További gyalogátkelő tervezése és kivitelezése vált szükségessé a Vásár térnél, 
valamint a Vörösmarty utca- Rákóczi utca kereszteződésben. Ezen gyalogátkelők 
kialakítása kapcsán a Magyar Közútkezelő Zrt.-vel kell felvennünk a kapcsolatot. 

 A gyalogosátkelő helyek megvalósításáért az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. a felelős.  
Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft ügyvezetője  

 Határidő: 2015.10.31. 
 

Modernizálni kell a város közvilágítását. A lámpatestek működését az Ercsi Polgári Őrség 
szolgálata alatt folyamatosan ellenőrzi és bejelenti az esetleges meghibásodásokat, 
továbbá figyelembe vesszük az ez irányú lakossági bejelentéseket. A nem működő 
lámpákat cseréjük érdekében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. haladéktalanul 
bejelenti az E-Obnál. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében szerepel a 
Cukorgyári lakótelep és Sinatelep közvilágításának modernizálása. 
Felelős: Papp György alpolgármester, Christe Rezső, az Ercsi Polgárőrség vezetője, az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője 
Határidő: a lámpák ellenőrzése folyamatos 
Határidő: a világítás modernizálása 2015.12.31-ig 
 

 
Romos, életveszélyes épületek (búvóhelyek, pihentető helyek) felmérése, tulajdonosok 

megállapítása, felszólítása, végső esetben kényszerbontás elrendelése. Határidő a 
felmérésre: 2015.05.31.  
Felelős: Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő a tulajdonosok felkutatására és ezzel párhuzamosan az építési hatóságnál 
eljárás kezdeményezésére: 2015.06.30.  
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 

 
Bozóttal, gazzal benőtt ingatlanok, önkormányzati ingatlanok rendbetétele. A rendezetlen 

magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosait fel kell szólítani az ingatlanok 
rendbetételére, szükség szerinti beavatkozás és a kényszerkaszálás elvégzése.  
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Határidő: 2015.04.30., majd negyedévente. Szóbeli beszámoló negyedévet követő PFK 
Bizottsági üléseken. 

 
Térfigyelő kamerarendszer folyamatos fejlesztése, (jelen esetben 13+1 kamera,) cseréje 

analógról digitálisra. A rendszer fejlesztése +8 db kamerával pályázati forrásból. 
Éjszakai világítás fejlesztése, korszerűsítése kiemelten a kamerák környezetében. A 
kamerák helyének megfelelően a közterületet olyanná kell tenni, hogy a kamerák által 
közvetített képanyag minden esetben értékelhető legyen. 
Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Czobor Imre ny. r. alezr., 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője. 
Határidő: 2016.03.31., ill. folyamatos 

 
Utcabizalmi, Szomszédság Őr rendszer továbbfejlesztése. Meg kell keresni a meglévő 

szabad készülék használatára azokat a polgárokat, akik hajlandóak önkéntesen vállalni, 
hogy szervezik lakókörnyezetük biztonságát, összegyűjtik és továbbítják az 
információkat, kapocsként szolgálnak a hatóságok és a polgárok között. A helyi médiák 
igénybevételével kell ösztönözni a tenni akaró polgárok önkéntes vállalásait. 
Negyedévente közös munkamegbeszélésen beszámoló, tapasztalatcsere, új tagok 
tájékoztatása.  
Első megbeszélés a programban résztvevőkkel: 2015.01.15-én, utána negyedévente. 
Felelős: Papp György alpolgármester, pályázat: Dr. Feik Csaba jegyző, tenni akarók 
feltérképezése: Papp György alpolgármester, működési feltételek kidolgozása: Szabó 
Ferenc (Alba Perzekútor Kft.)  
Határidő: negyedévente munkamegbeszélés, majd szóbeli beszámoló az azt követő 
PFK Bizottsági ülésen. Szükség szerint képviselő-testületi ülésen javaslatot kell tenni a 
feladat megoldására. 

 
Közterület-felügyelet: ez a feladatkör jelenleg ellátatlan. A 2015-ös költségvetésben 1 fő 

közterület-felügyelő alkalmazását terveztük. 
Felelős: Győri Máté polgármester, PFK Bizottság  
Határidő 2015.06.30. 

 
A polgárőrök jelenlegi létszáma megfelelő, de az állandó létszám fenntartásához és további 

szolgálatok végzéséhez toborzó szükséges. Folyamatban van az Ercsi Polgárőr 
Egyesület közhasznú civil szervezetté történő bejegyzése a hatékonyabb feladatellátás 
érdekében. 
Felelős: Ercsi Polgárőr Egyesület vezetője: Christe Rezső, Sinatelepi Polgárőrség 
vezetője: Cséza Csaba 
Határidő: folyamatos 
 

A lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi médiákon keresztül az aktuális eseményekről, 
veszélyekről, a munkacsoport munkájáról, elért eredményekről. A tájékoztatást minden 
olyan szervezet tegye meg, aki részt vállal a bűnmegelőzési feladatok ellátásában, 
valamint tenni akar Ercsi közbiztonságának javításában. Ercsi intézményrendszere, 
Rendőrség, Polgárőrség és további szervezetek, szerveződések.  
Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző  
Határidő: folyamatosan 

 
A város területén hiányzó közlekedési jelzések felkutatása, intézkedés annak pótlására. Fel 

kell mérni minden olyan, a közlekedés biztonságát elősegítő helyzetet, ahol 
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szükségessé vált különböző táblák és jelzések elhelyezése. A felmérést követően az 
intézkedést – az ésszerűség figyelembe vételével – haladéktalanul meg kell tenni. 
Határidő: a hiányzó közlekedési jelzések feltérképezésére 2015. 04. 30.  
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: pótlásra: 2015.06.30. 
Felelős: az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője 

 
Utcanév-, és tájékoztató táblák második ütemének végrehajtása.  

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2015.06.30.  

 
Lehetőség szerint vonzóvá kell tenni az Ercsi Város területén dolgozó rendőrök számára a 

letelepedést. Törekedni kell arra, hogy akár helyben is több fiatal vállalja fel a rendőri 
hivatást. A város vezetőségének feladata, hogy lobbizzon az Ercsiben szolgálatot 
teljesítő rendőrök létszámának növeléséért. 
Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Jelen Intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának ellenőrzése és 

beszámoló készítése, valamint a Közbiztonsági Munkacsoport munkájának 
figyelemmel kísérése a PFK Bizottság feladata. 
Felelős: Papp György alpolgármester 
Határidő: havonta szóbeli tájékoztató a PFK Bizottság ülésén 

 
Az illegális hulladéklerakás ellen a Rendőrség, Polgárőrség és a közterület-felügyelő 

együttesen lépnek fel és tesznek meg mindent annak érdekében, hogy újak ne 
alakuljanak ki. A meglévő illegális hulladéklerakó-helyeket a Rendőrség, Polgárőrség 
jelzése alapján az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. számolja fel. 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
Az Önkormányzat a törvénytisztelő állampolgárok védelmében felkéri az áramszolgáltató 

szakembereinek közreműködését, hogy kutassák fel az illegális áramfogyasztókat és 
tegyenek meg mindent az illegális áramfogyasztás felszámolásának érdekében. Erre 
vonatkozóan az összes közreműködő szerv tegyen meg mindent, hogy a fenti szándék 
érvényesülni tudjon. 
Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Közbiztonsági 
Munkacsoport 
Határidő: folyamatos 

Kóbor és elhullott állatok begyűjtése kiemelt feladat, mivel a lakosságot jelen esetben oly 
mértékben irritálja, mint a közbiztonság helyzete. A gyepmesteri teendők ellátására 
szerződéskötés szükséges. 
Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
Ercsi Város Önkormányzatának Középtávú Bűnmegelőzési Koncepciójának jelen 

Intézkedési terv szerves része, egy aktuális évben elvégzendő konkrét feladatokat 
határoz meg. A feladatok elvégzését évente értékelni kell, mely alapján javaslatot kell 
tenni, hogy a bekövetkező változásokat a koncepcióban is kiegészítésként 
megfogalmazzák.  
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Felelős: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határidő: 2016.03.31.  

 
Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

Kmf. 
 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
   polgármester                jegyző 
 

 
Papp György sk.                    Gólics Ildikó  sk. 

          alpolgármester          képviselő, PFK Bizottság elnöke 
    jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére, logopédus és gyógypedagógus 
feladatok ellátására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Humán Bizottság 

 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-83/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása a napirendi ponthoz? 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, a város óvodái elkötelezettek abban, hogy a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket helyben ellássák, jelen pillanatban ez lesz a második ilyen 
jellegű szerződésük. Felhívja a figyelmet arra, hogy – mivel a következő időszakban egyre több 
sajátos nevelési igényű gyermek fog beiratkozni az óvodákba, akiknek az ellátása a feladatuk, s ez 
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a feladat az alapító okiratban is szerepel – el kell gondolkozni azon, hogy az ő ellátásukat a 
jövőben miből fogják finanszírozni. Majd hozzáteszi még, minél hamarabb kapnak diagnózist 
ezek a gyermekek, annál hosszabb ideig kell őket ellátni. Ez részéről csak egy jelzés, s ezt a 
kérdést a Humán Bizottság napirendjére fogja tűzni annak kidolgozása érdekében, hogy honnan és 
miből fogják finanszírozni az ellátásukat. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, nemrégiben részt vett a gyermekvédelmi tárgyaláson, ahol 
– nagyjából kiszámolva – tapasztalta, hogy 60-70 millió forint lenne szükséges csak az ott 
megemlített problémák megoldására. Sok sikert kíván a Humán Bizottságnak e kihívás 
megoldására, s ígéretet tesz arra, hogy minden segítséget igyekeznek majd megadni e feladat 
megoldásához. Majd elmondja még, rengeteg feladat van ezekkel a gyermekekkel, azonban a 
tavalyi évben történt példát említi, amikor egy autista kisfiú nevelése-fejlesztése mellé állt a 
testület, akinek gondozása rengeteg energiába és pénzbe került, azonban bíztató az, hogy a 
gyermek fejlődésnek indult, s ezért már megéri az áldozatot meghozni. Majd, miután több kérdés, 
hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére logopédus és 
gyógypedagógus feladatok ellátására előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére logopédus és gyógypedagógus feladatok ellátására 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sajátos nevelési igényű feladatok ellátására 
vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséhez 2015. április 1-től 2015. június 30-ig és 2015. 
szeptember 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra 252.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet 
biztosít az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetésében a szelektív hulladékgyűjtő udvar 
őrzésvédelmének előirányzat-maradványából 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
              Ábrahám Gabriella intézményvezető 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 

13. napirendi pont: Az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 
Előterjesztő: dr. Hekmanné Balázs Mária a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-65/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a Humán Bizottság a 
kérdést megtárgyalta, s a testületnek elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, más javaslata azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág 
Óvodában a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2015/2016. nevelési évre 

vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág 
Óvodában a 2015/2016. évi nevelési évre az óvodáskorú gyermekek óvodai felvételét az intézmények 
vezetőivel egyeztetve az alábbi időpontokban határozza meg: 

 

 2015. május 4. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 2015. május 5. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 2015. május 6. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 

Az intézménybe a jelentkezés személyesen a mellékletben szereplő jelentkezési lapon történik. 

Az intézmények az óvodába történő jelentkezés módját és idejét a határidő előtt legalább 30 nappal 
hozzák nyilvánosságra a helyben szokásos módon, illetve teszik közzé az önkormányzat honlapján és 
az intézményi honlapon. 

 

Felelős: Bosnyák Istvánné intézményvezető 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Melléklet a 94/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

FELHÍVÁS 
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

Értesítem a város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Jelentkezni személyesen lehet a jelentkezési lap kitöltésével, mely az óvodákban igényelhető. 
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1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló 
szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
 
2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező.  
A dőlt betűvel szedett kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi nyilvántartás 
céljára vesszük fel. Az adatok továbbítása, illetve statisztikai célú felhasználása csak a fent megjelölt 
jogszabály, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény szerint történhet. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottai fogják kezelni és 
feldolgozni. 

 
 

Az óvodai jelentkezés ideje:  
 

2015. május 04 – 06.   

08:00-16:00 óra 

 

A jelentkezés helye: 

 

Ercsi Napfény Óvoda, 2451 Ercsi Dózsa György tér 2. 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda, 2451 Ercsi, Türr István u. 15. 

 

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével együtt érkezzen, és vigye 
magával: 

- a gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 
igazolványt (lakcímkártyát)  

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyermek TAJ kártyáját, 
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, 
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat, 
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani 

kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők 
nyilatkozata),  

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 30 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A 
felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők 
Ercsi Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre 
hivatkozó felülbírálati kérelmet nyújthatnak be.  

 

         INTÉZMÉNYVEZETŐK 
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Óvodai jelentkezési lap 

      a 2015/ 2016. nevelési évre 
 
 

I. A gyermek adatai 
 

1. A gyermek neve: ……………………………………… Neme: □ fiú    □ lány 

2. Születési helye: …………………………….. Születési ideje: ………………………………….….. 

3. TAJ száma: .................................................... 

3. Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………….. 

4. Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………. 

5. Az előző óvoda/bölcsőde neve: ………………………………………………………………….….. 

 

II. A szülőkre vonatkozó adatok 
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7. Levelezési cím: 

………………………………………………………………………….…….......................................... 

8. Apa neve: …………………………………………………………………………………..……........ 

9. Apa telefonszáma, e-mail címe: 

……………………………………………………………………………………………………........... 

10.Anya neve (leánykori is): …………………………………………………………………………… 

11. Anya telefonszáma, e-mail címe: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

12. A gondviselő neve: 

…………………………………………………………………………………....................................... 

13.Gondviselő lakcíme: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

A gondviselő adatait csak akkor kérjük kitölteni, ha a gyermeket nem a vér szerinti édesanyja vagy 
édesapja neveli, illetve, ha a gyermek nevelésében a vér szerinti apán vagy anyán kívül harmadik személy 
is részt vesz. 

III. A gyermek testvéreire vonatkozó adatok 

 
14. A gyermek testvéreinek száma: ……………. 

15. Testvérei közül hány él egy háztartásban a gyermekekkel: ……………………….. 

16. A testvérek neve     életkora Melyik oktatási intézményben tanul, ill. hova jár óvodába? 

………………………………..     ………….  

…………………………………………………………………………… 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 
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………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

IV. Egyéb adatok 

 
17. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen – nem 

18. Gyermeke szobatiszta- e?  igen - nem  

19. Tartósan beteg, vagy fogyatékos-e? igen – nem 

20. Amennyiben igen, betegség megnevezése: ………………………………………………....……… 

21. Allergiás-e gyermeke? igen - nem  Ha igen, mire? ……………………………………………... 

22. Szakvéleménnyel rendelkezik-e?   igen - nem 

23. Halmozottan hátrányos helyzetű- e? igen - nem 

24. Mikortól igényli az óvodai felvételt? .................................................................................................. 

 
Felvétel esetén gyermekem: 
 
 egész napos elhelyezését kérem vagy 

 a kötelező 4 órai elhelyezését kérem a törvényi előírások alapján (5-6 éves gyermekeknél). 

 

 
 
 
Felvétel esetén gyermekem étkeztetése: 
 
térítésmentes, mert ……………………………………………………………………………………… 
 
     50%-os étkeztetését kérem, mert 

     3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodunk 

     tartósan beteg, illetve fogyatékos az óvodáskorú gyermekem. 

 

(A kedvezményre jogosító dokumentumokat csatolni kell!  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet. 

 

V. Felvételi kérelem 

 

Alulírottak kérjük gyermekünk felvételét a 2013/2014 nevelési évre a megjelölt intézménybe: 
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Napfény Óvoda   
 Dózsa Gy. tér  
 Bercsényi u. telephely 
 Szent István u. telephely 
 
 Hétszínvirág Óvoda  
 
Az intézmény neve előtti négyzetben X jelöléssel válassza ki a kívánt óvodát! 
 
 
Kelt: …………….. 2015. ……………………………. hó …………………nap 

 
 

………………..............................          ……………………………… 
                   szülő     másik törvényes képviselő 
 

Tájékoztató 
 

1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló 
szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
 

2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező. A dőlttel szedett kérdésekre a 
válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi nyilvántartás céljára vesszük fel. Az adatok 
továbbítása illetve statisztika célú felhasználása csak a fent megjelölt jogszabály, illetve az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 
történhet. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottai fogják kezelni és feldolgozni. 

 
14. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Általános iskolában tanulók 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-84/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 16. 
számú melléklete), majd hozzáteszi még, a korábbi években is úgy működött a dolog, hogy 
voltak, akik jogszabály alapján – anyagi helyzetükre való tekintettel – ingyen kapták a 
tankönyvet, azonban amellett, akiknek a jogszabály erre nem adott lehetőséget, az önkormányzat 
részükre is ingyenesen biztosította a tankönyveket. Ezt a hagyományt folytatni szeretnék. Majd 
kérdezi, hogy ezt a 660 ezer forintos előirányzatot minek a terhére tudná biztosítani az 
önkormányzat? 
 
László Ferencné megbízott Pénzügyi irodavezető válaszol: elmondja, 500.000 Ft maradt a 
szelektív hulladékgyűjtő udvar őrzésvédelmének előirányzatából, további 160.000 Ft 
előirányzatot pedig a polgármesteri keret terhére javasol biztosítani. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki így, ebben a formában egyetért a határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók 

tankönyvtámogatásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában a 
tanulók tankönyvellátását a 2015/2016-as tanévben térítésmentesen biztosítja az iskola 
valamennyi tanulója számára.  
A Képviselő-testület a jogszabályi felhatalmazás alapján tankönyvellátásban nem részesülő 
tanulók tankönyveinek árát összesen 660.000 Ft összegig Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében biztosítja, melyből 500.000 Ft előirányzatot a szelektív hulladékgyűjtő udvar 
őrzésvédelmének előirányzat-maradványa terhére, 160.000 Ft előirányzatot a polgármesteri keret 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
 

15. napirendi pont: Az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének és 
épületfelújítási tervdokumentációjának elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-88/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a tervezési szerződés 
tervezet annak a kérésnek megfelelően készült el, hogy az épület hő megtartás szempontjából 
feleljen meg a 2019-es irányelveknek. Majd elmondja még, ez az összeg a 300 millió forintos 
önkormányzati támogatás terhére kerülne kifizetésre. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy aki egyetért a tervezői ajánlat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési 

tervének és épületfelújítási tervdokumentációjának elkészítéséről 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének és épületfelújítási 

tervdokumentációjának elkészítéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ALME Építész és Mérnökiroda által benyújtott, 
az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének és épületfelújítási 
tervdokumentációjának elkészítésére benyújtott tervezői ajánlatot elfogadja és bruttó 2.514.600 Ft 
előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 300 millió forint 
önkormányzati támogatás terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2015. április 17. 
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„Melléklet a 96/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

amely létrejött alulírott szerződő felek között 

 
 
Építtetők:   Ercsi Város Önkormányzat   
    képviselő: Győri Máté polgármester 
    2451 Ercsi, Fő utca 20. 

              E-mail : polghivatal@ercsi.hu         
    Adószám: 15727141-2-07                                                      .   
 
 
Tervező:   Máté Erika  egyéni vállalkozó 
    1213 Budapest, Szilas út 15. sz.  

e-mail:alme@alme.hu 
    Adószám: 76131732-3-43 
    Vállakozói igazolvány száma: ES-484629 
 
 
Felelős építésztervező:  Máté Erika 
Építész kamarai azonosító:  É  01-4175 
 
 
Szerződés tárgya:  felmérési és felújítási részleges kiviteli tervdokumentáció készítés  
 
Építmény neve:  Eötvös József Általános Iskola 
     
Építés helye:   Ercsi, Szent István utca 10. sz. 
    914 hrsz. 
 
 
 
A szerződésben vállalt szolgáltatások és határidők: 
Jelen szerződés alapján Építész elvállalja – az Építtető által szolgáltatott tervezési program 
(1számú melléklet) szerinti létesítmény felmérési és épület energetikai korszerűsítésre vonatkozó 
részleges kiviteli tervdokumentációjának elkészítését. Településképi véleményezési eljárás 
terveinek elektronikus benyújtását ÉTDR felületen 
 
Teljesítési határidő:   

I. Ütem: Felmérési tervek       2015. április 13. 
II.  Ütem: 2. számú melléklet szerinti részleges kiviteli tervdok.   2015. május 4. 
 
Építtető vállalja a tervezési díj megfizetését, valamint Építész jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben felmerült költségeinek a megtérítését. Építész előszállításra jogosult. 

 
 
A tervek és adatszolgáltatások átadásának, módja: 
A teljesítés személyesen történik, az ÉTDR rendszerben történő benyújtás meghatalmazás alapján 
(településképi véleményezési eljárás). 
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Példányszám: 
3 példány nyomtatott, papír alapú tervdokumentáció aláírt formában, továbbá az elektronikus 
tervdokumentáció. 
(2pld Építtető, 1pld tervtanács, mely az alapszolgáltatás része, +1pld Tervező)  
 
Építész szolgáltatásai: 
Az alapszolgáltatás az épület, épületrész, épületegyüttes és a hozzá tartozó építmények (továbbiakban 
létesítmény) megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, helyreállításához, felújításához, bontásához 
szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációjának elkészítését 
tartalmazza.  
 
Az alapszolgáltatás kizárólag az építészeti (részleges statika és tűzvédelem) munkarészekre vonatkozik.  
Építész az építési felújítási tervdokumentáció készítése során egyeztet az illetékes 
szakhatóságokkal, beszerzi a jogszabályban meghatározott tervtanácsi-, és településképi 
véleményt.  
 
Építész az Építtető által jóváhagyott terven Építtető hozzájárulása nélkül módosítást nem 
végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai 
kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Építtetőt 
késedelem nélkül értesíteni kell. 
 
A kizárólag Építész hibájából adódó módosítások az alapszolgáltatásban benne foglaltatnak. 
 
 
Építtető által szolgáltatandó adatok, dokumentumok köre és teljesítési határidők: 
 
Tervezési program ismertetése, a megbízással egy időben: 
Építtető teljes körűen tájékoztatja Építészt igényeiről, hogy a tervező azt a tervezési programban 
rögzítse. A tervezési programnak tartalmaznia kell a különösen a energetikai felújítással 
kapcsolatos vonatkozó elképzeléseket, a megvalósítás ütemezését. 
 
Tervezési területen történő munkavégzés biztosítása a tervezés teljes idején. 
 
3 hónapnál nem régebbi földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térképmásolat és 
tulajdonlap, tulajdonosi hozzájárulás átadása a Szerződés aláírásával egyidejűleg. 
 
Az alapszolgáltatás kizárólag az építészeti (részleges statika és tűzvédelem) munkarészekre vonatkozik, 
ezen felül az épületgépészeti és az épületvillamossági szakági munkarészeket, illetve a külön 
jogszabályokban kötelezően előírt egyéb adatszolgáltatások (pl: talajmechanikai szakvélemény, 
geodéziai felmérés, faanyagvédelmi szakértői vélemény) biztosítása érdekében Építtető szakági 
tervezőket bíz meg. A szakértői vélemények illetve szakági tervek Építésznek történő átadásának 
határideje a Szerződés aláírásától számított 21 nap. 
 
Építész - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban vállalt szerepétől függetlenül - nem felel 
az építésügyi engedélyezési eljárás sikertelenségéért, kivéve, ha az, az építési engedélyezési 
tervdokumentáció hibájára vezethető vissza. 
 
Szerzői jogok: 
Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak 
minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Építészt illetik.  
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Építtető az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott létesítmény tervszerinti, 
egyszeri kivitelezésére jogosult felhasználni.  
 
Díjak és költségtérítések 
 
Alapszolgáltatás díja: 
 
1.980.000.-  Ft  + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.514.600.- Ft  
 
Költségtérítés 
A szolgáltatások díján kívül az alábbi költségek számítandók föl: 
Alapszolgáltatáson felüli példányszámú tervdokumentáció, illetve az egy példány másolható, de 
nem szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón rögzített CD, mint alapszolgáltatáson 
túlmenően, az esetlegesen felmerülő hatósági és más eljárások illetéke, igazgatási-szolgáltatási 
díja, továbbá valamennyi olyan költség, amelyet egyébként Építtető köteles viselni, 
 
Fizetés esedékessége: 
Az alapszolgáltatás díja a teljesítést, illetve a szerződés szerinti részteljesítéseket (lsd. 2. számú 
melléklet) követően esedékes, a költségtérítés – felmerülést követően – az esedékes díjfizetéssel 
egyidejűleg történik.  
Az egyéb díjak a feladat teljesítésekor vállnak esedékessé.  
 
Fizetés módja határideje:  
Építész által kiállított számlában szereplő összeget Építtető banki átutalással a teljesítéskor fizeti 
ki. 2 sz. mellékletben meghatározott feltételekkel. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a MÉK Építészeti Alkotások és 
Szolgáltatások díjszámítási szabályzata az irányadóak. 
 
1 számú melléklet Tervezési program 1 oldal 
2 számú melléklet Tervezői ajánlat 3 oldal 
 
Budapest, 2015. március 31. 
 
 
 
 

 
…………………... 

Építtető 
 
 

     
 
 
 
 
 
   
   

 
 
 
 
 

……………………… 
      Építész tervező 
       Máté Erika  
 egyéni vállalkozó 
         É  01-4175 
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TERVEZÉSI PROGRAM    1.számú melléklet 
 

Ercsi, Eötvös József Általános Iskola energetikai korszerűsítési, felújítási munkáihoz 
 
 
 
Az Építtető által meghatározott építési program: 
 
A tervezési feladat két részből áll, 
 

- Az épület felújítási munkákhoz szükséges felmérési tervdokumentáció elkészítése 
 

- A jogszabályok szerinti energetikai felújítás követelményeit teljesítve a meghatározott 
épületrész homlokzatának utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje 
valamint a tetőszerkezetet érintő (magas- és lapos tető felújításhoz kapcsolódó 
részletrajzokkal együtt) felújítási munkáinak megtervezése 

 
 
 
 

Budapest, 2015. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ……………………… 
               
                 Máté Erika  

    Építész tervező    
       É  01-4175 
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TERVEZŐI AJÁNLAT    2. számú melléklet                        

 
Tárgy:  2451 Ercsi, Szent István utca 10., Hrsz:914 -ú ingatlanon álló iskola épület felmérés 
és felújítás tervezési munkái  
 
Megrendelő: Ercsi Város Önkormányzat 
                       képviselő: Győri Máté polgármester 
            2451 Ercsi, Fő utca 20. 

           E-mail : polghivatal@ercsi.hu         
Tervező :   Máté Erika Építészmérnök egyéni vállalkozó, Adószám: 76131732-3-43,                       
                   Raiffeisen Bank Rt. 12012156-00121452-00100008  
 
Tervezői szolgáltatás részei, tartalma:  
 
Előzmények: 
 
Ajánlatunkat Győri Máté polgármester Úrtól email-ben kapott adatszolgáltatások alapján 
adjuk meg. További egyeztetések szükségesek, a teljes építészeti igények és az üzemeltetési 
gyakorlat ismeretében. 
 
Az ajánlat tartalma: 
 

1. Felmérési tervek elkészítése:        
 

 -helyszínrajz                 M = 1:1000 (500)     
- alaprajzok, metszet, homlokzatok  M = 1:100 
- meglévő fedélszék átnézeti terv  M = 1:100 
 

     2. Épületfelújítási tervdokumentáció elkészítése:     
 
2.1. Településképi véleményezésre tervdokumentáció összeállítása (utcaképi 
megjelenés megváltozása esetén):   

   - alaprajzok, homlokzatok   M = 1:100 
   - látványtervek, utcakép    
   - műszaki leírás 
 

2.2. Kiviteli terv az épület felújítási munkákra (utólagos homlokzatszigetelés, nyílászáró 

csere, magas- és lapos tető felújítási munkákra)  

- alaprajzok     M=1:100  
- tetőalaprajz     M=1:50 
- homlokzati rajzok   M=1:50 
- részletrajzok    M=1:10 vagy M=1:5 

     (nyílászáró beépítési, magas tető-, lapos tető felújítási részletrajzok) 
-homlokzati nyílászáró konszignáció M=1:50 
-építész műszaki leírás 
- statikai szakvélemény a meglévő fedélszék állapotáról 
- tűzvédelmi műszaki leírás       
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- épületgépész műszaki leírás és számítások, valamint a jogszabályok által 
előírt Energetikai tanúsítványok (meglévő és tervezett állapotokra vonatkozó) 
- árazatlan költségvetési kiírás         
- munkabiztonsági és egészségvédelmi terv        

 
Határid ők:  megrendeléstől számított: 
 

1. Felmérési tervek elkészítése:        2 hét 
2. Épület felújítási tervdokumentáció elkészítése:      4 hét 

 
Dokumentálás:  
 
A dokumentáció 3pl papíralapon és 1 pl digitális formában készül. 
 
Díjszámítás és fizetési ütemezés: 
 

1.   Felmérési tervek elkészítése:     490.000.-  Ft + áfa 
2. Épület felújítási tervdokumentáció elkészítése:           1.490.000.-  Ft + áfa 

 
Tervezés díja összesen:     1.980.000.-  Ft + áfa 

 
azaz, egymillió-kilencszáz-nyolcvanezer forint nettó egyösszegű tervezői díj, mely két 
részletben fizetendő meg, kp. vagy átutalással: 
 
- 1 részszámla a felmérési tervdokumentáció leadásakor 490.000.-Ft + áfa, azaz 
   négyszáz-kilencvenezer forint +áfa 
 
- Végszámla  az épület felújítási tervdokumentáció leadásakor 1.490.000.- Ft + áfa,  
   azaz nettó egymillió-négyszáz-kilencvenezer  forint  + áfa. 
            
                                                          
A fenti ajánlatunk érvényessége 60 nap.  
 
A fenti díjazást Mérnökirodánk méltányosnak és ésszerűnek ítéli, amelynél alacsonyabb 
díjazás nem nyújt értékarányos fedezetet a munka elvárható gondossággal történő 
elvégzésére, nem fedezi a szerzői mű jogdíját és szolgáltatási díját, valamint a készítendő 
dokumentáció előállítási és egyéb járulékos költségeit. 
 
Megkeresését tisztelettel vettük és jövőbeli együttműködésünk reményében válaszát várjuk. 
 
Az ajánlat 3 oldalból áll. 
 
Budapest, 2015. március 18. 
 
Tisztelettel:                                                                                                                                                                                                                

Máté Erika                                                                          
     Építészmérnök Egyéni vállalkozó 
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16. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft részére jóváhagyó 
nyilatkozat megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-89/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd hozzáteszi még, hogy régen hiányzik az 
egészségügyi szakellátásból a városban a bőr- és nemibeteg gondozás, ezért örömmel vették 
ezt a megkeresést, mely szerint május 1-től kitöltenék ezt a hiányosságot. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek a kapacitáson belüli óraszámok átcsoportosításának 
jóváhagyásáról. 
 
 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

részére hozzájárulás a bőr- és nemibeteg-ellátást nyújtó szakrendelés óraszámának 
szüneteltetéséhez és jóváhagyó nyilatkozat a kapacitáson belüli szakóraszámok 

átcsoportosításához 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére hozzájárulás a bőr- és nemibeteg-
ellátást nyújtó szakrendelés óraszámának szüneteltetéséhez és jóváhagyó nyilatkozat a 

kapacitáson belüli szakóraszámok átcsoportosításához 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a bőr- és nemibeteg-ellátást nyújtó 
szakrendelés óraszámának szüneteltetéséhez, továbbá jóváhagyja a kapacitáson belüli 
szakóraszámok átcsoportosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
17. napirendi pont: Az Ercsi, Nefelejcs utca 49. sz. alatti (2105 hrsz-ú) ingatlan 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-86/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
19. számú melléklete), majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérést, s 
nem támogatta az ingatlan megvásárlását. Kérdezi, van-e valakinek más javaslata? Miután 
nincs, kéri, hogy az ingatlan megvásárlásának elutasításáról szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Nefelejcs utca 49. (2105 hrsz-ú) 
ingatlan megvásárlásának elutasításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Nefelejcs utca 49. (2105 hrsz-ú) ingatlan megvásárlásának elutasításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni az Ercsi, Nefelejcs 
utca 49. szám alatt lévő (2105 hrsz-ú) ingatlant.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi, Köztársaság tér (170/1. és 170/2. hrsz-ú) ingatlan 
megvásárlásra felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-78/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd elmondja, jelenleg az önkormányzatnak 
nincsen pénze erre, azonban – ennek ellenére – elgondolkodtatónak találja ennek az épületnek 
a megvásárlását, hiszen nagyon jó helyen van, s van benne egy lakás is (turisztikai 
látványosság, kávézó, stb.). Kérdezi, van-e valakinek javaslata, hozzászólása? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy az ingatlan megvásárlásának elutasításáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Köztársaság tér (170/1. és 170/2. 
hrsz-ú) ingatlan megvásárlásának elutasításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Köztársaság tér  (170/1. és 170/2. hrsz-ú) ingatlan megvásárlásának 
elutasításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni az Ercsi, 
Köztársaság tér (170/1.0 és 170/2. hrsz-ú) ingatlant.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

19. napirendi pont: A Fejérvíz Zrt-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-85/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy az üzemeltetési szerződés megkötéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér 
Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű Zrt. közötti bérleti és üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű 
Zrt. közötti bérleti és üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Város Önkormányzata és a 
Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű Zrt. közötti bérleti és üzemeltetési szerződés 
megkötését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a bérleti és üzemeltetési 
szerződés megkötésére.  
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

20. napirendi pont: Az „Ercsi város területén szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz 
kapcsolódó víziközmű vagyontárgyak vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, 
a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási terv elkészítésére” 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-79/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a határidő-
módosítással kapcsolatban kikérték közbeszerzési szakértő úr véleményét, aki ennek nem látja 
semmi akadályát, a lényeg az, hogy április 30-áig készüljön el. Majd, miután nem érkezik 
kérdés, észrevétel, kéri, hogy a szerződésmódosításról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Város területén szennyvíz-
elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű vagyontárgyak vagyonértékelése és a 

vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási 
terv elkészítésére” vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az „Ercsi Város területén szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű 
vagyontárgyak vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő 

fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási terv elkészítésére” vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Város területén szennyvíz-
elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű vagyontárgyak vagyonértékelése és a 
vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási 
terv elkészítésére” vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását e határozat melléklete 
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés módosításának megkötésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződés aláírása: 2015. április 10. 
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„Melléklet a 101/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészt 
Ercsi Város Önkormányzata 
cím: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
adószám: 15727141-2-07 
pénzforgalmi jelzőszám: 11990101-06156491-10000001 
képviseli: Győri Máté polgármester 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
HAZOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
székhely: 3600 Ózd, Petőfi Sándor utca 215. 
adószám: 11910044-2-05 
pénzforgalmi jelzőszám: 10201006-50077270 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),  
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 122.§ (7) a) pontjában foglalt jogcím szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, az „Ercsi Város területén szennyvíz-
elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó, valamint a vízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak teljes 
körű vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező 
felújítási és pótlási terv elkészítése” tárgyában. 
A közbeszerzési eljárásban vállalkozó tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
 
A felek rögzítik továbbá, hogy a „Ercsi Város területén szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó, 
valamint a vízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak teljes körű vagyonértékelése és a 
vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási terv 
elkészítése” tárgyában 2014. december 15. napján Vállalkozási szerződést kötöttek, amelyet jelen okirat 
aláírásával – előre nem látható okokból – módosítani szükséges. Az előre nem látható ok jelen esetben az, 
hogy a Megrendelő a szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem tudta megfelelő időben 
teljesíteni az üzemeltetőkre visszavezethető okból. Az értékelendő vagyontárgyak ugyanis több üzemeltető 
váltáson mentek keresztül és ezért az Önkormányzatnál nem minden dokumentum állt rendelkezésre, 
mely körülmény a Vállalkozó teljesítését is késleltette. A változás szerződésmódosítást von maga után az 
alábbi feltételeknek megfelelően. 
 
1.) A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja a teljesítési határidő vonatkozásában az alábbiakra módosul: 
 
A teljesítés határideje: 2015. április 30. 
 
2.) A jelen szerződés-módosítással nem érintett részek vonatkozásában az eredeti Vállalkozási Szerződés 
hatályban marad. 
 
 
A jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 

 
Ercsi, 2015 . …………………………….. 
 
 
......................................……….                                  ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata       HAZOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
              Megrendelő                 Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester képviseli: Hangonyi Zoltán ügyvezető 
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21. napirendi pont: A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-62/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 23. 
számú melléklete), majd elmondja még, az eredeti tervhez képest sikerült még beletenni a 
szerződésbe azt is, hogy helyi közfoglalkoztatottak bevonásával nem csak a vizek, 
vízfolyások rendbetételét végzik el, hanem akár a különböző műtárgyak karbantartásával is 
megbízhatjuk őket.  
 
Dankó István, az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, hogy nem 
lehetne-e ezt a közmunka-programot úgy alakítani, hogy ne a társulat kapja a pénzt, hanem az 
Ercsi Önkormányzat? 
 
Győri Máté polgármester erre válaszul elmondja, ebben a programban ugyanúgy helyben 
élő közmunkásokat foglalkoztatnak, a különbség csak annyi, hogy nem az önkormányzat 
felügyeli őket, hanem a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat. Ráadásul olyan feladatokat 
fognak elvégezni, melyeket mindenképp meg kellene csináltatnia az önkormányzatnak, 
azonban az így lényegesen kevesebb pénzbe fog kerülni. További előnye még a 
megállapodásnak az, hogy általa több közfoglalkoztatottat tudnak alkalmazni, mintha csak az 
önkormányzat alkalmazná őket (megnövekszik a közfoglalkoztatottak száma). Majd, miután 
több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy aki támogatja a szerződés megkötését, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és 

Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a melléklet szerinti üzemeltetési 
szerződés megkötésére.                            
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 102/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
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22. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. január és február havi 
tevékenységéről szóló beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-61/2014. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. 
január és február havi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. január és február havi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. 
január és február havi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint 
elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

„Melléklet a 103/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Beszámoló 

 az Ercsi Dunakavics Nonprofit kft 2015. januári és februári tevékenységéről 

Az év és a cég első 2 hónapja a megalakulás és a beindulás jegyében telt. Most már, úgy 
tűnik, egyenesbe került a működés, számtalan egyeztetést követően és megtörtént a 
harmonizálás a Hivatallal is. 
Február 1-től a tervezett és teljes létszámmal dolgozik a cég. Ügyvezető, városüzemeltetésért, 
illetve fejlesztésekért, valamint pályázatokért felelős szakember, továbbá egy közmunka 
felügyelő, és öt karbantartó. Rajtuk kívül két titkársági alkalmazott segíti a kft. munkáját. 
A megalakulás és a cég munka szervezésének kialakításával párhuzamosan teljes intenzitással 
kezdtük el a munkát, ami az alábbi részletes tevékenység felsorolásból is kitűnik. 

I. Városüzemeltetési feladatok 

1. Az Eötvös iskolával kapcsolatos feladatok: 
- belső felújítások, nyílászárók hőszigetelésének egyeztetése Orth Lászlóval, a cserék 

előkészítése, felmérés, költségbecslés, ajánlatok bekérése 
- gyorsszerviz szervezés (csődugulás javítás) 
- a Sportcsarnok bejárása, felmerülő problémák megoldása. 
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2. A Tiszti Klubbal kapcsolatos feladatok: 
- állapotfelmérés, gépészeti, belsőépítészeti tervezés Dobler Mérnöki Irodával, 

költségbecslés 
- a felhasználható anyagok elszállítása hasznosításra 
- az épület kiürítése, lomtalanítása, az átadás előkészítése a kivitelezők számára 
- vízmérő akna szivattyúztatása 

3. A Nőtlen Tiszti Szállóval kapcsolatos feladatok: 
- a földszinti hő központ, illetve két emelet lomtalanítása, a szobákban lévő bútorok, 

illetve a hő központban lévő használaton kívüli elemek, tolózárak, csövek 
deponálása és az épület kitakarítása. A szálló közvetlen környezetének rendezése, 
cserjék és kisebb fák kivágása, illetve az évek során felhalmozódott szemét 
eltakarítása 

- egyeztetés a hő központ riasztóinak, mozgásérzékelőinek cseréjéről 
- szemle, állapotfelmérés, részleges szakvélemény készítése 

4. A Szociális szolgálat akut csőtörésének megoldása; feltárás utáni helyreállítás az 
emeleti zuhanyzónál. A közös vizesblokki fal másik oldalán még javítás várható. 

5. „ A” terem (attika) rejtett csatorna vízelvetés lehetőségének megtekintése, egyeztetés a 
bádogos vállalkozóval. 

6. Egy az Egészségháznál lévő önkormányzati lakás műszaki bejárása beázási miatt, 
egyeztetés a bádogossal. A beázást megszüntettük az emeleti 2 franciaerkély 
homlokzati bádogcseréjével és szigetelésével! 

7. Helyszíni bejárás a Nefelejcs utcai sarok vízelvezető árkánál. 
8. Duna Haus Kft.-vel, szemét szállítás egyeztetése.  
9. Megállapodás és szerződések aláírása a Tüzéppel és az Agro-Hobbyval. 
10. Kisteherautó (Toyota Dyna) beszerzése és eredetiségvizsgálatának intézése. 
11. Bakos Istvánnal tárgyalás és szerződéskötés üzemanyag tankolás ügyben.  
12. Káltay Balázs munkaügyi kirendeltség vezetővel megbeszélés. 
13. Ercsi városüzemeltetés ügyfélszolgálati iroda szervezése. 
14. Közterületek virágosításának szervezése. 
15. Közműórák összeírása, energia felhasználási monitoring készítés szervezése. 
16. EDN Kft. iroda közműszerződések átkötése, versenypiaci árvizsgálat, szerződés EON, 

MVM. 
17. Eszköz leltár ellenőrzés, átadás átvétel előkészítés. 

 
Városlakók panaszainak kezelése 
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II. Városfejlesztési feladatok 

1. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok: 
- vagyonkataszter bejárás 
- önkormányzati épületek szemléje (Egészségház, iskolák, óvodák, Művelődési ház, 

városháza, csónak telep) 
- önkormányzati lakó épületek szemléje, összeírása, listára, térképre jelölése. 
- önkormányzati termőföldterületek szemléje, összeírása, listára, térképre jelölése 

Panasz Kezelés/Javaslat 

Gárdonyi Géza utca szemetes, ezenkívül az utca 
árok mélységében megáll a szemét. Esőzés után, 
vagy talajvíznél nem tud elfolyni az esővíz. 

 

A panaszt kivizsgáltuk, a helyszínen 
begyűjtöttük a szemetet, az árkot nem lehet 
lefedni, mivel ez egy gyűjtő felvezető árok. 

Az állomáshoz közel a sarkon óriási 
szemétkupac található. 

 

A szemét közmunkások által begyűjtve, 
elszállítva. 

Cukorgyári horgásztónál egy városlakó telke 
mellé nyesedéklerakót alakítottak ki, (amelybe a 
lakosság részéről szemét is kerül be) ezáltal a 
telkére befolyik a víz. 

 

A helyszíni bejárás kapcsán a túloldali 
vízelvezető árokban a vízmozgást nem 
akadályozza jelen pillanatban semmi. 

Dériné utcában befolyik a házához a víz. 

 

A lakóval egyeztettünk, az útfelújítás után a 
csapadék víz árkok és átereszek elvégzése 
kapcsán a vízelfolyás megszüntethető a telekről 
kivezethető az ereszcsatornának a 
vízmennyisége. 

Szőlőhegy utca 6. számú lakosok szeretnék ki 
vágni a fát, mivel odahordják a szemetet, így 
szeretnék kiszélesíteni az utat. 

 

A Polgármester Úr hozzájárult a bevezető út két 
oldalán egy-egy méter szélességben a nyesedék 
kiirtásához és a lakók elszállítják a 
zöldhulladékot. 

Nefelejcs utca csatorna fed lap hiánya Polgármester Úrral jártunk az adott helyszínen a 
Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő szennyvíz 
végakna betontörmelékkel töltve és az öntött vas 
fed lap hiányzik. Az üzemeltetőt értesítettük. 

Duna part 2-3 lejárójánál szemetelés bejelentése Megtekintve, és a probléma rögzítve, az adott 
lehetőségekhez mérten intézkedni fogunk az 
elszállításról. 

Bártfai Péter panasza: Bajcsy Zs. út 105. 
csapadékvíz elvezető árok, járdaszegély 
beszakadásának bejelentése, valamint a nyitott 
árok befedésének kérése.  

A helyszíni bejárás megtörtént. ( Hivatal 
részéről Nagy Gábor) A műszaki tartalomról 
Polgármester Urat tájékoztatjuk. 

Siklódi László és neje panasza: iskolai szolgálati 
lakás meleg víz bojler problémájának 
bejelentése. 

A problémát kivizsgáltuk, a bojler teljes 
elektromos belső részeit cserélni kell, ha 
szükséges a külső köpenyt is meg tudjuk oldani 
egy bontott belső bojlerből. Az önkormányzat 
biztosítja az alkatrészeket, a javítás általunk a 
napokban elkezdődött. 
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2. Tárgyalás potenciális befektetőkkel: 
- Friedr Ischebeck GmbH német cég meghívása és tárgyalások lebonyolítása 

(Talajhorgony rendszerek, támfalak.) 
- Tárgyalás német üzletemberekkel a geotermikus meleg víz lehetőségekről, illetve a 

geotermikus térségi energia megosztásról.  
3. Ercsi ITS tárgyalások, ajánlatok bekérése. 
4. Csónakház szemle, állapot felmérés, tervrajz ajánlatkérés, pályázatra felkészítés 

szervezése. 
5. Sinatelep, Báró Sina GY. u. 7. társasházi betétekre osztása, konzultációk. 
6. Peletüzem szemle, adatrögzítés, adategyeztetés. 
7. Cukorgyár helyrajzi adatgyűjtés, alaprajzok, beszerzése, előkészítése. 
8. Juhászat letelepítésének szervezése Ercsi közigazgatási külterületen. 
9. Vállalkozások beszervezésének előkészítése. (varroda, gyertya üzem) 
10. Ercsi piacfejlesztési koncepció készítés, feladat meghatározás. 
11. ERCSI ÉS KÖRNYÉKE INGATLAN IRODA szervezése, alapszerződés készítés. 
12. ORIGO számítógépes ingatlan nyilvántartási rendszer bevezetése betanítása, rendszer 

feltöltés elkezdése.  
13. Ercsi prospektus legyártatása, németre fordítás szervezése, Német-Magyar Ik kamara 

honlapjára. 
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III. Pályázattal, városmarketinggel és rendezvényszervezéssel kapcsolatos 
feladatok 

1. Tárgyalás a megjelenő ERASMUS pályázattal kapcsolatosan Dechert Áronnal az 
Emberi Erőforrások Minisztérium munkatársával. A sikeres pályázaton való részvétel 
feltétele ITS elkészítése, annak érdekében, hogy minimalizáljuk az árat. 

2. A Kft. honlapjának előkészítése, árajánlatkérése és megrendelés. 
3. Focifarsang szervezése: csapatok, kommunikáció (Fejér Megyei Hírlap, Halom Tv, 

Bors, Blikk, plakát), vendéglátás. 
 

IV. Közmunkások foglalkoztatása 
 

1. A programban résztvevők kiválasztása 
2. A napi feladatok kiosztása és ellenőrzése 
 

Főbb utcák és helyek, ahol a közterületek takarítását végeztük: 

• Nőtlen Tiszti Szálló 
• Május 1. utca 
• Diófa utca 
• Dózsa György út 
• Széchenyi János út 
• Fő utca 
• Kodály Zoltán u. 
• Rákóczi út 
• Mozdony Hulladék Gyűjtő 
• Buszmegállók és környéke 
• Vasútállomás és környéke 
• Tiszti Klub 
• Duna part és városközpont 

 
Ercsi, 2015. március 19. 

Borsi László 
ügyvezető igazgató 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
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23. napirendi pont: A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet CT 
berendezés vásárlására irányuló támogatási kérelme 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-100/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd kéri, hogy az előterjesztésen szereplő 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- 
Rendelőintézet CT berendezés vásárlására irányuló támogatási kérelméről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet CT berendezés vásárlására 
irányuló támogatási kérelméről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- 
Rendelőintézet CT berendezés vásárlására vonatkozó pénzbeli támogatási kérelmét 
forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

24. napirendi pont: A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi 
ellenőrzési munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-70/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki elfogadja a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi 
ellenőrzési munkatervét, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének 

elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint elfogadja:  
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1.) Települési támogatási szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet gyakorlatban 
történő hatályosulása, az igazgatási iroda havi írásbeli beszámolója alapján.  
 
Az ellenőrzés határideje: folyamatos 

 
 

2.) A Szociális Szolgálat ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások utáni számlázási 
gyakorlat ellenőrzésre a 2014. évre vonatkozóan belső ellenőr bevonásával.  
 
Az ellenőrzés határideje: 2015. október 31. 

 
 
Felelős: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

elnöke 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

25. napirendi pont: A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-82/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd hozzáteszi, érkezett egy konkrét megkeresés a 
nemrégiben kitüntetett Berkenye Baráti Körtől, melyben azt kérték, hogy az Eötvös József 
Kápolna és Obeliszk környékén városszépítő tevékenységet láthassanak el. Az előterjesztés 
abban a formában szerepel a tisztelt képviselők előtt, hogy abban felhatalmazást adnak 
városszépítő tevékenység elvégzésére nemcsak a civil szervezetek, hanem baráti formációk 
részére is, helyszínekkel megjelölve. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban? 
 
Sandi József képviselő először is a Berkenye Baráti Kör nevében szeretné megköszönni az 
elismerést. Majd elmondja, a megkeresés azért érkezett az önkormányzathoz, mert azt 
szeretnék, hogy mindenki védve legyen. Ők ezt a munkát egészen le a forrásig, sőt, magát a 
forrást is érintve folytatni szeretnék. Fontosnak tartja azt, hogy mindenki, aki ilyen jellegű köz 
munkát vállalna – a félreértések elkerülése érdekében – azt jelezze az önkormányzat felé. Itt 
azonban nem arról van szó, hogy a város tisztántartása ki lesz osztva a civil szervezetek 
részére, hanem arról szól, hogy bárki – akár magánszemély, akár baráti társaságok – 
kiválasztanak egy városrészt, melyet „örökbe fogad”. Ez a fajta munkamegosztás az ország 
több településén nagyon jól beváltan működik, továbbá az is tény, hogy egyetlen település 
sem képes önmagát tökéletesen rendben tartani az emberek (civilek) segítsége nélkül. 
Mindenkit arra bátorít, hogy ezt csinálja, fogadjon örökbe egy területet – akár a háza előtt egy 
virágágyást, vagy egy körforgalmat (Csokonai utcai példájára) –, s azt gondozza. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy örökre csinálnia kell. Teszi, ameddig teszi, azonban ezzel is a saját életét 
(is) próbálja szebbé tenni. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is felajánlotta azt, 
hogy nemcsak a vasútállomáson lévő focipályát, hanem annak egész területét rendben tartja, s 
örömmel tapasztalta azt, hogy az utóbbi időben ott valóban rend van, nincs szemét. Majd tesz 
egy olyan javaslatot, hogy a gondozott területeken táblákkal jelezzék azt, hogy ki az, aki azért 
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a területért felelős. Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy az 
előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek városszépítő 
tevékenységéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek, személyek 
részére – az eddigi gyakorlatnak is megfelelően és ezúton is megköszönve a munkát – 
felhatalmazást ad az e határozatban megjelölt közterületek gondozására az alábbiak szerint: 
 
Eötvös József Nyugdíjas Klub – Eötvös emlékmű, Petőfi szobor környezete 
MSZP Nőtagozat – Címer Park               
Hajózók Egyesülete – Dunapart                 
Berkenye Baráti Kör – Eötvös Kápolna és Obeliszk környéke   
Prohászka Imaszövetség – Római Katolikus Templom lépcső 
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – Templomtér és környéke         
Horváth Elemér és Árkocsevics Tibor – Csokonai utcai körforgalom 
Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület – Kis-Duna és környéke 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

26. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-68/2015. iktatószámú előterjesztést, majd, miután 
nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a pályázat kiírásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. április 1., a pályázat elbírálására: a Képviselő-

testület 2015. június 30-i ülése 
 

„Melléklet a 107/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A, 20/B §- a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján  
 

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár  (Ercsi, Szent I. u. 12-14.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
jogviszonykeretében kinevezhető művelődésszervező munkakörbe. 
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
intézményvezető 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A határozott idejű megbízás kezdete:   2015. július 1.  
 
A határozott idejű megbízás lejárta:     2020. június 30. 
 
 
A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István u. 12-14. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által meghatározott 
közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos 
szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói 
jogok gyakorlása. Városi kulturális rendezvények szervezése, művelődési ház programjának 
koordinálása, könyvtári feladatok ellátásának szervezése. 
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A művelődésszervező munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: 
Közreműködés a városi kulturális rendezvények szervezésében, művelődési ház programjának 
koordinálásában, könyvtári feladatok ellátásának szervezésében. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, az egyéb juttatásra az önkormányzat költségvetési 
rendeletében foglaltak az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§, 6/B.§, 6/E.§- ában meghatározott szakirányú 
felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

- legalább ötéves szakmai gyakorlat a képesítési követelményeknek megfelelő 
feladatkörben,  

- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, továbbá 
- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet, valamint a 150/1992. 
(IX.20.) Korm.rendelet 6/G.§ szerint akkreditált, államháztartási és vezetési 
ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat 
arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül azt megszerzi. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai önéletrajzot, 
- szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolatát, 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési programot, fejlesztési elképzeléseket. 
- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a benyújtott 

pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá 

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 
illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§- 
ában meghatározott kizáró ok. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, továbbá 
- a településen meglévő közösségek, illetve nemzetiségek hagyományainak ismerete 

 
A pályázat benyújtási határideje, módja:     
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 60. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 
pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 
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A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága 
véleményezi, majd a pályázati határidő lejártát követő első rendes ülésén a pályázatok 
elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Oktatási és Kulturális Közlöny, 
Ercsi Város Önkormányzat internetes portálja, Ercsi Híradó 
 
A pályázatokat lezárt borítékban Ercsi Város Polgármesteréhez (2451 Ercsi, Fő u. 20.) írásban 
kell benyújtani. 
 
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 
intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 
Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu  
 
 
 
Győri Máté polgármester ezúton szeretné megköszönni azt a munkát, mely egy képviselő-
testületi ülést előz meg a Polgármesteri Hivatalban, egy-egy előterjesztés, pályázati kiírás 
megírásakor, stb.  
 

27. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-69/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? Miután nincs, kéri, hogy az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 

pályázatának kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
pályázatának kiírását e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
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Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. április 1., a pályázat elbírálására: a Képviselő-
testület 2015. május 26-i ülése  

 
„Melléklet a 108/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A, 20/B §- a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
 

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Szociális Szolgálat (Ercsi, Lejtő sor 1.) intézményvezetői (magasabb vezető) 
munkakörének betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
jogviszony keretében kinevezhető szociális munkatárs vagy ápoló, gondozó munkakörbe. 
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
intézményvezető 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A határozott idejű megbízás kezdete:   2015. július 1.   
 
A határozott idejű megbízás lejárta:     2020. június 30. 
 
A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Lejtő sor 1. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által meghatározott szociális 
közszolgáltatások megvalósítása, különösen:  
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása; Idősek, demens betegek nappali 
ellátása; Gyermekjóléti szolgáltatások; Szociális étkeztetés; Házi segítségnyújtás; 
Családsegítés                                                                                    
Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti 
ellátása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 
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A szociális munkatárs, ápoló, gondozó munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: 
Közreműködés a jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által 
meghatározott szociális közszolgáltatások megvalósításában. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, az egyéb juttatásra az önkormányzat költségvetési 
rendeletében foglaltak az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8.2. pontjában az intézményvezető 

munkakörre, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész 1. Gyermekjóléti 
szolgáltatás pontjában a magasabb vezető munkakörre meghatározott valamely 
szakirányú felsőfokú képesítés, 

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat,  

- a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletre figyelemmel szociális szakvizsga, illetve annak a 
kinevezés, vezetői megbízás kezdő időpontjától számított két éven belül történő 
megszerzése, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem 
mentesül, 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai önéletrajzot, 
- szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolatát, 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési programot, fejlesztési elképzeléseket. 
- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a benyújtott 

pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  

- kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletre figyelemmel a szociális szakvizsga – a kinevezés, 
vezetői megbízás kezdő időpontjától számított – két éven belül történő megszerzését, 
ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül, 

- nyilatkozatot, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn,  

- nyilatkozatot, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondokság alatt, 
továbbá 

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 
illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§- 
ában meghatározott kizáró ok. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, továbbá 
- a településen meglévő szociális életkörülmények ismerete 
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A pályázat benyújtási határideje, módja:     
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 35. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 
pályázati határidő lejártát követő 25. nap. 
 
A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázatokat Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsága véleményezi, majd a pályázati határidő 
lejártát követő első rendes ülésén a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Ercsi Város Önkormányzat 
internetes portálja, Ercsi Híradó (helyi újság). 
 
A pályázatokat lezárt borítékban Ercsi Város Polgármesteréhez (2451 Ercsi, Fő u. 20.) írásban 
kell benyújtani. 
 
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 
intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 
Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu  
 

 
 

Győri Máté polgármester a megelőző két napirendi ponttal kapcsolatban kérdezi, hogy ezek 
a pályázatok mikor és hol fognak megjelenni? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző erre válaszul elmondja: a központi kormányzati honlapon, illetve a 
Művelődési Ház intézményvezetői pályázati kiírása a Kulturális és Oktatási Közlönyben lesz 
közzétéve, továbbá mindkettő meg fog jelenni a helyben szokásos módon, ami azt jelenti, 
hogy meg fog jelenni az önkormányzat honlapján és természetesen az Ercsi Híradóban is. Az, 
hogy mikor fog megjelenni a pályázati kiírás függ attól is, hogy mikorra tudják feltenni a 
központi kormányzati honlapra, s az várhatóan 4-5 nap. Majd elmondja még, az Oktatási 
Közlönynél azt az ígéretet kapták, hogy amennyiben az ülést követő napon a pályázat 
kiírásáról szóló határozatot megkapják, még az aktuális számban azt meg fogják jelentetni, s 
az 2-3 hét múlva fog megjelenni.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni jegyző úr tájékoztatóját, majd rátér a következő 
napirendi pontra. 
 

28. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-96/2015. iktatószámú előterjesztést, majd 
hozzáteszi még, megtörtént a törvény módosítása, mely szerint az önkormányzatok nem 
szabályozhatják a lakókörnyezet rendezettségét az aktív korúak ellátásának tekintetében. 
(Hangsúlyozza azt, hogy ez csak az aktív korúak ellátására vonatkozik, a lakhatási támogatás, 
illetve a közmunka program keretein belül a szabályozás lehetősége megmaradt). Emiatt azt a 
javaslatot teszi, hogy kérjék fel jegyző urat arra, hogy a közmunkával kapcsolatosan ezt a 
feltételt építse be a rendeletbe. Majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132.§ (4) bekezdés 
g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:  

 
I. fejezet 

 
Eljárási rendelkezések  

 
1. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmeket az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője terjesztheti elő az erre 
rendszeresített formanyomtatványon az Ercsi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal).  
 
(2) A kérelmező a kérelméhez csatolja a nyomtatványon feltüntetett, jogszabályban 
meghatározott mellékleteket.  
 
(3) A jövedelemigazolás módja:  
a) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve nem őstermelői tevékenységből 
származó –  jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme;  
b) egyéb, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 3 hónap alatt szerzett 
jövedelem egy havi átlaga; 
c) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, köznevelési vagy felsőoktatási 
intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú 
személy részéről csatolni kell az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy az 
állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában álláskeresőként 
szerepel. 
 
(4) Annak igazolására, hogy a szülő a gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban 
részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító 
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határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás 
megindításáról szóló okirat szolgálhat.  
 
(5) A rendszeres ellátások folyósítására havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig 
kerül sor a szolgáltató, vagy a jogosult részére. A nem rendszeres, készpénzben megállapított 
ellátások kifizetése a határozat meghozatalát követő naptól számított 10 napon belül postai 
átutalás útján történik vagy – a határozat külön előírása esetén – pénztári kifizetés útján. 
 
2.§ „(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
alkalmazásában:  

a) lakókörnyezet: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
támogatást kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által lakott lakás vagy ház, ház 
udvara, kertje, a házhoz tartozó kerítés, illetve az ingatlan előtt, mellett lévő 
járdaszakasz, az ingatlan előtti, melletti úttestig terjedő zöldfelület, árok és ezek 
műtárgyai;” 

b) lakhatásra alkalmas ingatlan: ha az ingatlan az alapvető higiéniai feltételeknek 
megfelel, a falak meszeltek vagy festettek, tiszták, a ház, lakás rágcsálómentes, illetve 
azon az alapvető állagmegóvási munkálatokat folyamatosan elvégzik.” 

 
(2) Az e rendeletben szereplő egyéb fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdésében 
meghatározott fogalmak alkalmazandók.  
 
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság, a polgármester és a jegyző jár el.  
 
(2) A polgármester dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a 6. § (2) bekezdés a), 
b), d) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a rendkívüli települési támogatásról, a 
köztemetésről, továbbá a köztemetés költségeinek különös méltánylást érdemlő körülmények 
fennállása esetén történő megtérítése alóli mentesítésről.  
 
(3) A jegyző dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásról.  
 
(4) A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság dönt a Képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörben 6.§ (2) bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdésében meghatározott 
rendkívüli települési támogatásról, a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásról.  
 
(5) A polgármester, a jegyző és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében hozott döntése elleni fellebbezést írásban, a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.  
 
(6) A jegyző gondoskodik arról, hogy a benyújtott fellebbezés a Képviselő-testület 
legközelebbi ülésén a szükséges iratokkal együtt a Képviselő-testület elé kerüljön.  
 

II. fejezet 
 

Települési támogatások 
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4.§ (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 
A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítse 
a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.  
 
(2) Egy családban egyidejűleg egy személy részesíthető települési támogatásban.  
 
(3) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában 
is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító 
határozatban rendelkezni kell.  
 
(4) A természetbeni szociális ellátások formái: élelmiszertámogatás; a gyermek 
tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása.   
(5) A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer vagy vásárlási utalvány 
formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.  
 
(6) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg 
felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.  
 
(7) Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az adott évben 
részére további támogatás nem nyújtható.  
 

A települési támogatások formái 
 

5.§ Települési támogatás keretében nyújtható támogatások:  
a) rendkívüli települési támogatás; 
b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás; 
d) gyógyszertámogatás. 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 
6. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre vagy hivatalból azt a 
személyt:  
a) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át nem haladja meg, 
b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg,  
feltéve, hogy önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos 
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  
  
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakosan vagy tartósan 
jelentkező létfenntartási gondnak tekinthető különösen:  

a) az elemi kár; 
b) az erőszakos cselekmény áldozatává válás; 
c) a tartós betegség miatti minimum 30%-os egészségkárosodás; 
d) a krízishelyzet (különösen: hajléktalansággal fenyegető családi konfliktus, más 
kapcsolati konfliktus). 
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(3) Alkalmanként jelentkező többletkiadás különösen: 
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása; 
b) a gyermek fogadásának előkészítése; 
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás; 
d) a gyermek családjához való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások; 
e) gyógyászati segédeszközök (különösen: hallókészülék, kerekesszék, művégtag, 
gyógycipő) beszerzése. 

 
7.§ (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a) erőszakos cselekmény áldozatává válás esetében az elkövetésről szóló rendőrségi 
jegyzőkönyvet; 
b) az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleményt a munkaképesség-
csökkenésről; 
c) iskolalátogatási igazolást a 16. életévét betöltött gyermek esetében; 
d) a terhességet igazoló orvosi igazolást; 
e) a gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez szükséges orvosi szakvéleményt és annak 
árkimutatását; 
f) a nevelésbe vételt igazoló jogerős határozatot.   
 
(2) Elemi kár bekövetkezése esetén a támogatás megállapításához környezettanulmányt kell 
készíteni.  
 
8.§ Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki 
álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely 
keresése céljából nem működik együtt a Martonvásári Járási Hivatal Ercsi Munkaügyi 
Kirendeltségével.   
 
9. § (1) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege alkalmanként 3000.-Ft.  
 
(2) A rendkívüli települési támogatás maximum évente két alkalommal állapítható meg, 
melynek összege együttesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át. 
 
10.§ (1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás állapítható 
meg jövedelemre való tekintet nélkül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-áig terjedő összegben.  
 
(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény különösen: 
a) a lakóingatlant ért elemi csapás; 
b) tűzkár, vízkár; 
c) bűncselekmény áldozatává válás. 
 

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
 

11.§ (1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.  
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(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 25%-a. 
 
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékét e rendelet Melléklete 
tartalmazza.  
 
(4) A kérelem benyújtásához mellékelni kell az eredeti temetési számlát, mely a kérelmező 
részére visszaküldésre kerül.   
 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
 

12.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez való hozzájárulásként az 
önkormányzat települési támogatást nyújt.  
 
(2) A támogatás formái:  
a) fűtési támogatás az október 15. - április 15. napjáig terjedő fűtési időszakra; 
b) közüzemi díj támogatás a víz és a villamos energia díjához, a megjelölt szolgáltatóhoz 
történő utalással április 15. - október 15. napjáig terjedő időszakra.  
 
(3) A támogatás – a 14, 15.§-ban foglalt feltételek teljesítése mellett – annak a tulajdonosnak, 
bérlőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a (3)-(5) bekezdés szerinti 
fogyasztási egységek összegének hányadosával.  
 
(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli 
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
 

(5) Ha a háztartás 
a) (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 
nevelőszülőt is – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
 
13.§ (1) A 12.§ (2) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege fűtési időszakra 
havonta 5.000.-Ft, mely gázóra feltöltéséhez vagy tűzifa vásárlásához használható fel.  
 
(2) A 12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi díj támogatás összege havonta 3.000.-Ft. 
 
(3) A támogatás ingatlanonként egy személy részére állapítható meg.  
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(4) Nem jogosult támogatásra a jogcím nélküli lakáshasználó.  
 
14.§ (1) A támogatásra való jogosultság további feltétele a rendezett lakókörnyezet 
folyamatos biztosítása.  
 
(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha  
a) mentes a hulladéktól és a hulladék gyűjtése, tárolása annak elszállításáig az ingatlanon 
belül meghatározott helyen, az arra kialakított tárolóban történik, továbbá látható, illetve 
igazolható,hogy a hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója) 
rendszeresen gondoskodik; 
b) a kert gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres 
tevékenység; 
c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység; 
d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten történik; 
e) a telekhatáron belül a burkolt utakat tisztán tartják; 
f) a házon belüli illemhely hiányában az udvaron felállított, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas illemhellyel rendelkezik; 
g) az ingatlan lakhatásra alkalmas; 
h) a telekről a csapadékvíz-elvezetés az utcai vízelvezető árokba biztosított; 
i) az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója) az ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig 
terjedő zöldfelület, árok és ezek műtárgyai tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről 
folyamatosan gondoskodik. 
 
15.§ (1) A lakókörnyezet rendezettségét helyszíni ellenőrzés során kell vizsgálni, melyről 
jegyzőkönyv készül.  
 
(2) Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzéskor a 14. § (2) bekezdésében foglaltak 
teljesítése vonatkozásában hiányosság vagy szabálytalanság állapítható meg, a kifogásolt 
hiányosságról vagy szabálytalanságról fényképfelvétel is készül. Amennyiben a kérelmező a 
jegyzőkönyvet nem írja alá, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és azt tértivevényes 
küldeményként kell számára kézbesíteni.  
 
(3) A jegyzőkönyv alapján öt napos határidő tűzésével a kérelmezőt az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével a hiányosság pótlására fel kell hívni.  
 
(4) A helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását, szabálytalanság megszüntetését 
utóellenőrzés keretében kell vizsgálni az (1), (2) bekezdésben meghatározott eljárási rend 
szerint. 
 
(5) Amennyiben a kérelmező az ellenőrzés lefolytatását akadályozza, a támogatás részére nem 
állapítható meg.  
 
(6) Amennyiben a kérelmező a hiányosságok pótlására felszólító felhívásnak nem tesz eleget, 
és az ellenőrzés vagy utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet 
rendezettsége nem biztosított, a támogatásra jogosultság nem állapítható meg. 
 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
 

16.§ (1) Települési támogatásként a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiadásaihoz 
támogatás állapítható meg annak a személynek, 



127 
 

 127 

a) aki a 65. életévét betöltötte és 
b) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és 
c) a rendszeresen szedett gyógyszereinek, vagy a szükséges gyógyászati segédeszköz 
beszerzésének kiadásai igazoltan meghaladják saját havi jövedelme 15%-át és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves 
időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a 
havi 3.000.-Ft-ot.  
 
(3) A támogatás iránti kérelem kötelező melléklete: 
a) a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt, rendszeresen vagy esetenként szedett 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségének összegéről szóló igazolás,  
b) három hónapnál nem régebbi, a közgyógyellátásra való jogosultság elutasításáról szóló 
határozat másolata.  
 

                                                           IV. fejezet 
 

Mentesítés a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól 
 

17. § (1) Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személyt – a Képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörben – a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége 
alól részben vagy egészben, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 
mentesítheti.   
 
(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen: 
a) az eltemettetésre köteles személy az elhunyt után kizárólag ingó vagyont örököl, melynek 
együttes értéke nem haladja meg a 300.000.-Ft-ot;  
b) az eltemettetésre köteles személy az elhunyt után sem ingó, sem ingatlan vagyont nem 
örököl és a temetés költségeinek megtérítése saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti; 
c) az eltemettetésre köteles személy hajléktalan.   
 

                                                       Záró rendelkezések 
 

18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete.  
  
  
   

Győri Máté                     Dr. Feik Csaba 
                       polgármester           jegyző 
  
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. április 1. napján kihirdetésre került. 
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„Melléklet a 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

Helyben szokásos legolcsóbb temetés:  
Koporsós: 242.500.-Ft + ÁFA 
Hamvasztásos: 141.100.-Ft + ÁFA 

 

29. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-81/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a rendelet módosításának elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ Az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 2. melléklet 1. táblázata 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

1. 
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 

 
 Feladat- és hatáskörök 

1.        A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. 

2.        Három millió forint értékhatárig a Képviselő-testülettől átruházott 
hatáskörben dönt az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogok, 
elidegenítési és terhelési tilalmak törléséről, illetve más ingatlanra való 
átjegyzéséről, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjoggal, 
elidegenítési és terhelési tilalommal érintett ingatlanok esetében más 
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jogosult javára való hasonló bejegyzéshez való hozzájárulásról. 
3.        Amennyiben az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendelete 

annak forrását (kiadási előirányzatát) tartalmazza, 5 millió Ft értékhatárig a 
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt pályázati önrész 
biztosításáról, illetve az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtásáról. 

4.        Javaslatot tesz a költségvetésben biztosított előirányzatok alapján a 
közbeszerzési terv tartalmára. 

5.        Előkészíti és előzetesen véleményezi a Képviselő-testület valamennyi 
pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntését, szervezi és ellenőrzi 
a döntések végrehajtását. 

6.        Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület pénzügyi 
vonatkozású döntéseit előkészítő és azok végrehajtására irányuló munkáját. 
Önkormányzati érdeksérelem vagy mulasztás észlelése esetén intézkedést 
kezdeményez a polgármesternél. 

7.        Részt vesz az éves költségvetési javaslat előkészítésében, ellenőrzi a 
költségvetés végrehajtását. 

8.        Véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési 
javaslatot, a költségvetés módosításáról szóló előterjesztéseket és a 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetét, valamint az 
önkormányzat gazdasági programját. 

9.        A gazdálkodás ellenőrzését az elfogadott bizottsági ellenőrzési terv alapján 
szervezi. 

10.    Előkészíti a Képviselő-testületi döntést igénylő - vagyontárgy 
elidegenítésére vagy vételére vonatkozó - előterjesztéseket. 

11.    Megtárgyalja a polgármester által előterjesztett költségvetési rendelet-
tervezetet. 

12.    Előkészíti a Képviselő-testület által megállapítandó díjakkal kapcsolatos 
testületi döntéseket. 

  

13.    

Az Önkormányzat által támogatott társadalmi és egyéb szervezetektől 
évente írásban tájékoztatást kér a támogatás felhasználásáról, a támogatás 
felhasználását ellenőrzi.   

14.    Előkészíti a Képviselő-testület gazdálkodási tárgyú, illetve 
vállalkozásokkal, beruházásokkal kapcsolatos döntéseit, közbeszerzési 
eljárásait, véleményezi a beérkezett árajánlatokat. 

15.    Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat vagyongazdálkodásának 
korszerűsítésére, javítására. 

16.    Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési 
bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 
vagyonváltozás   (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
előidéző okokat. 

17.    Vizsgálja az önkormányzatnál a hitelfelvétel indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a 
bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 

18.    Véleményezi a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 
beruházásokra, felújításokra beérkezett ajánlatokat. 

19.    Véleményezi a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó 
képviselő-testületi előterjesztéseket. 

20.    Évente a zárszámadás előkészítésének keretében vizsgálja, hogy 
megvalósult-e az ésszerű költségtakarékosság. 
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21.    Szakmailag együttműködik az önkormányzat által megbízott belső 
ellenőrrel. 

22.    Előkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodási tárgyú döntések 
(határozatok, rendeletek) tervezeteit és azokat a Képviselő-testület elé 
terjeszti. 

23.    Rendszeresen elvégzi a pénzügyi, gazdálkodási tárgyú rendeletek 
felülvizsgálatát, e rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri 
azok hatályosulását. 

24.    Figyelemmel kíséri az önkormányzat részvételével alakult gazdasági 
társaságok tevékenységét, rendszeres tájékoztatást kér tőlük. 

25.    A kitüntetések adományozásáról szóló rendelet alapján javaslatot tesz 
önkormányzati és megyei kitüntetésekre. 

26.    Véleményt nyilvánít a hulladékgazdálkodási koncepciókról, tervekről. 
 

27.    

Véleményt nyilvánít a város környezetvédelmi és területfejlesztési 
koncepcióiról, programjairól, valamint az egyéb szakági tervekről, 
programokról. 

28.    Véleményt nyilvánít a turisztikai fejlesztési koncepciókról és 
programokról. 

29.    Véleményt nyilvánít a településrendezéssel kapcsolatos feladatokról, 
koncepciókról, tervekről. 

30.    Véleményt nyilvánít a településrendezési tervek egyeztetésének 
szempontjairól. 

31.    Véleményt nyilvánít az épített és természeti környezet védelmével, illetve 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatokról. 

32.    Véleményt nyilvánít a helyi és országos védettségű természeti területek és 
védőövezetek kialakításával, számbavételével és fenntartásával kapcsolatos 
feladatokról. 

33.    Elősegíti a térségi összefogást erősítő programok megszervezését. 
  

34.    

Ha jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, egyetértési jogot gyakorol a 
térségi programok és EU projektek kidolgozásával kapcsolatban, felkérés 
esetén közreműködik azok megvalósításában. 

35.    Szoros partneri kapcsolatra törekszik a megyei és regionális fejlesztésben 
érintett szervekkel. 

36.    Figyelemmel kíséri, szervezi és ellenőrzi a helyi közszolgáltatások 
körében: 

a településfejlesztési, 
településrendezési,lakásgazdálkodási,vízgazdálkodási,a helyi közutak és 
közterületek fenntartásával, településtisztasággal és egyéb kommunális 
szolgáltatásokkal  kapcsolatos tevékenységet. 

37.    Együttműködik a kommunális tevékenységet ellátó más szervezetekkel, 
vállalkozásokkal. 

38.    Részt vesz az önkormányzati fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, 
véleményezi a rendezési terveket és döntésre előkészíti azokat. 

39.    Felméri a település lakosságát érintő környezeti ártalmakat, javaslatot tesz 
azok csökkentésére, megszüntetésére. 

40.    Véleményezési jogot gyakorol, illetve javaslatot készít minden, a város 
épített és természeti környezetét érintő kérdésben (például: levegőtisztaság, 
vízminőség, szennyvízkezelés, zöldfelület-kezelés, növényvédelem, zaj- és 
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rezgésvédelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, állati tetemek 
ártalmatlanítása, a megújuló energiaforrások és az energia racionalizálása). 

41.    Tervezi és szervezi a települési szintű településszépítő munkákat. 
42.    Véleményezi a szilárd és folyékony hulladék kezelésével, a 

köztisztasággal, településtisztasággal kapcsolatos képviselő-testületi 
döntések tervezeteit, előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek az 
ezeket érintő ügyekben. 

43.    Javaslatot tesz a közlekedésfejlesztést, közösségi közlekedést érintő 
kérdésekben, a város forgalmi rendjével kapcsolatos ügyekben. 

44.    Közreműködik a közutak és más közterületek fenntartásával kapcsolatos 
javaslatok kidolgozásában 

45.    Műszaki szempontból véleményezi, rangsorolja a beérkezett beruházási, 
felújítási javaslatokat. 

46.    Javaslatot tesz a helyi védettség alá helyezendő területekre, építményekre. 
47.    Előkészíti, véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti a 

városrendezéssel, környezetvédelemmel, ivóvízvédelemmel, 
köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezeteit. 

48. Figyelemmel kíséri a terek, parkok, játszóterek, műemlékek, emlékművek, 
köztéri szobrok, emlékhelyek állapotát, javaslatot tesz azok fejlesztésére, 
bővítésére. 

49. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az önkormányzat által megalkotni 
kívánt rendelet-tervezetekről, közreműködik a rendelet-tervezetek 
előkészítésében 

50. Szükség szerint, de legalább évente elvégzi a helyi rendeletek 
felülvizsgálatát, rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri a 
rendeletek hatályosulását. 

51. Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot és vizsgálja annak 
hatályosulását; szükség esetén javaslatot tesz módosítására vagy új 
szabályzat alkotására. 

  

52. 

Figyelemmel kíséri a testületi előterjesztések – írásbeli, szóbeli, sürgősségi 
indítvány – SzMSz-nek megfelelő benyújtását (formáját, tartalmát, 
határidőben való benyújtását). 

  

53. 

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, ezekről tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, kezdeményezi a hatályos önkormányzati rendeletek 
aktualizálását. 

  

54. 

Véleményezheti az önkormányzat által kötött megállapodásokat, 
szerződéseket és egyéb jogügyleteket, azokat a törvényesség biztosítása és 
az önkormányzat érdekeinek érvényesülése szempontjából 
megvizsgálhatja. 

55. A Képviselő-testület titkos szavazása esetén - kivéve az alakuló ülést - 
ellátja a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos 
feladatokat. 

56. Személyes érintettség észlelése esetén – amennyiben azt az érintett nem 
jelzi – jelez a Képviselő-testület felé. 

57. Jogvitás és egyéb ügyekben szükség esetén kapcsolatot tart a 
Kormányhivatallal, közigazgatási, továbbá más igazságszolgáltatási és 
egyéb szervekkel. 

58. Ellátja az etikai ügyek véleményezését. 
59. Ellátja a képviselői és a képviselők hozzátartozóival kapcsolatos 
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vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, valamint az 
összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyek kivizsgálásával kapcsolatos 
feladatokat. 

60. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására. 
61. A közbiztonság javítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a 

rendőrséggel és a polgárőrségekkel, valamint a rend- és közbiztonság 
védelmében szerepet vállaló, a városban működő más civil szervezetekkel. 

62. Együttműködik a rendőrséggel, polgárőrségekkel, véleményezi a velük 
kötendő együttműködési megállapodások tervezetét. 

63. Figyelemmel kíséri a közbiztonságot érintő együttműködési 
megállapodások megvalósulását. 

64. Feladata a bűnmegelőzés helyi társadalompolitikai integrálása, ennek 
érdekében kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel. 
Elősegíti a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek bővítését. 

65. Kapcsolatot tart a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal. 
66. Véleményezi a helyi rendőrség és a polgárőrségek éves beszámolóját. 
67. Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési tevékenységet segítő pályázati 

lehetőségeket. 
68. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a veszélyeztetettség 

megelőzésével kapcsolatos önkormányzati feladatokban. 
69. Figyelemmel kíséri a város térségi szerepéből adódó közbiztonsági 

feladatokat, lehetőségeket, azok eredményes végrehajtása érdekében 
javaslatokat tesz. 

70. Figyelemmel kíséri a közterületek rendjét, valamint a közlekedésbiztonság 
helyzetét, szükség esetén a város belső forgalmának meghatározására, 
jelzőtáblák kihelyezésére javaslatot tesz. 

71. Figyelemmel kíséri az EU-tagságból eredő, közbiztonsággal kapcsolatos 
feladatok változásait. 

72. A nyilvánosság bevonásával segíti a bűnmegelőzést. Javaslatot tehet 
közbiztonsági fórum tartására, a bűnözéssel szembeni önvédelmi 
feladatokról tájékoztathatja a helyi polgárokat. 

73. Az önkormányzat információs csatornái felhasználásával népszerűsíti és 
ösztönzi a bűnmegelőzési oktatást és képzést, a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos tapasztalatait és ismereteit átadja. 

74. Javaslatot tesz a közbiztonságra fordítható összegek elosztására.  
75. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági intézkedési terv 

végrehajtását, javaslatot tesz az abban meghatározott feladatok ellátására. 
  

76. 

 Elemzi a közbiztonsági helyzetet, illetve véleményezi a közbiztonsági 
stratégiát, javaslatot tesz a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció és 
Intézkedési Terv aktualizálására. 

77. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét, melyről negyedévente 
a rendőrség és a polgárőrség bevonásával tájékoztatja a Képviselő-
testületet. 

78. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a Szomszédságőr 
Pályázat keretein belül kiosztható mobil személyfelügyeleti 
jelzőkészülékekről 
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2.§ Az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 2. melléklet 3. táblázata 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

2.  
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGLALKOZTATÁSI BIZOTTSÁ G 

 
 Feladat- és hatáskörök 

1. A bizottság éves munkaterve alapján látja el feladatait.  
2. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt: 

a) a rendkívüli települési támogatásról (kivéve a 3. melléklet 1. a) 
pontjában meghatározott települési támogatást); 

b) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról; 
c) a szociális helyzet alapján bérbeadható lakások bérbeadásáról; 
d) lakbértámogatás megállapításáról.  

3. Véleményezi a polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások ellen 
benyújtott fellebbezéseket.  

4. Az Ercsi Egészségügyi Központ által szolgáltatott statisztikai adatok 
alapján vizsgálja a város lakosságának egészségügyi helyzetét, a kiváltó 
okokat, javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakosság egészségi 
állapotának javítása érdekében teendő intézkedésekre. 

5. Javaslatot tesz az egészségnevelés helyi célkitűzéseire. 
6. Vizsgálja a települési betegellátás helyzetét, személyi és tárgyi feltételeit. 
7. A lakosság részére információkat gyűjt a betegellátásról, az egészségügyi 

intézmények munkájáról, azokat az intézményvezetővel együtt értékeli, 
közreműködik a negatív tapasztalatok felszámolásában. 

8. Közreműködik a lakosság részére szervezendő egészségügyi fórum 
összehívásában, az ott elhangzott javaslatok alapján intézkedéseket 
kezdeményez a Képviselő-testület, illetőleg az egészségügyi intézmény 
vezetője felé. 

9. Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a településen jelentkező szociális 
problémák megoldására. 

10. Ellenőrzi a szociálpolitikai feladatok megoldását, részt vesz a hatáskörébe 
tartozó egyes szociális juttatások iránti kérelmek elbírálását megelőző 
eljárásban. 

11. Véleményezi az egészségügyi és szociális szakágazat költségvetésére 
vonatkozó javaslatokat. 

12. Javaslatot tesz a feladatkörével kapcsolatos intézményvezetői pályázatok 
kiírására, előzetesen véleményezi a beérkezett pályázatokat. 

13. Előkészíti és véleményezi az önkormányzat szociális és egészségügyi 
tárgyú rendeleteinek tervezeteit és azokat a Képviselő-testület elé terjeszti. 

14. Évenként áttekinti az óvodások, az iskolások és a város ifjúságának 
egészségügyi helyzetét.  

15. Véleményt nyilvánít más településsel kötendő szociális és egészségügyi 
témájú együttműködési megállapodások tartalmi követelményeiről. 

16. Javaslatot tesz az egészségügyi ellátással, betegség-megelőzéssel, a 
szenvedélybetegségekkel, a mentálhigiénés feladatokkal kapcsolatos 
intézkedések megtételére. Helyzetelemzéseket, ajánlásokat készít a 
gondok enyhítése érdekében. 

17. Kapcsolatot tart a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet ellátó 
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közigazgatási és más szervekkel, az egyházakkal és civil szervezetekkel. 
18. Amennyiben törvény lehetővé teszi, véleményezi a Szociális Szolgálat 

vezetőjének döntése ellen benyújtott kifogásokat. 
19. Megtárgyalja a polgármester által előterjesztett költségvetési rendelet-

tervezetet. 
20. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt az önkormányzat 

tulajdonában lévő erdőterületeken – kivéve a NATURA 2000 területeken 
– a kihalt, földön fekvő fák és gallyak összegyűjtéséről és gondoskodik 
ennek megszervezéséről, illetve az összegyűjtésre másnak engedélyt ad 
(az összegyűjtés, annak megszervezése és engedélyezése során az 
erdőgazdálkodásról szóló jogszabályok szerint jár el, figyelembe veszi az 
erdővédelmi, illetve erdőgazdálkodási szempontokat annak érdekében, 
hogy az összegyűjtés ne veszélyeztesse az erdő megmaradását és 
fejlődését). 

21. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a mobil 
személyfelügyeleti jelzőkészülékek egészségügyi és szociális alapon 
történő kiosztásáról 

 
 
3.§ Az SzMSz 3. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

3. melléklet 
A polgármester feladat- és hatásköre 

 
 Feladat- és hatáskörök 

1. A polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt:  
a) rendkívüli települési támogatás nyújtásáról:  
aa) elemi kár elhárításaként; 
ab) erőszakos cselekmény során bekövetkező kiadások 
támogatásaként; 
ac) krízishelyzet támogatásához (különösen: hajléktalansággal 
fenyegető családi konfliktus, más kapcsolati konfliktus esetén); 
 
b) a köztemetésről, továbbá a köztemetés költségeinek különös 

méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén történő 
megtérítési alóli mentesítéséről; 

c) az önkormányzati lakások és helyiségek tekintetében a bérbeadói 
jogok gyakorlásáról és bérbeadói kötelezettségek teljesítéséről 
(kivéve a szociális helyzet alapján bérbe adható lakások bérbeadói 
jogai és kötelezettségei gyakorlását és az ezekkel kapcsolatos 
lakbértámogatás megállapítását); 

d) az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérbe-, illetve 
használatba adásáról 

e) önkormányzati ingatlanokkal, illetve azok használatával 
kapcsolatos intézkedések – engedélyek, hozzájárulások megadása, 
nyilatkozatok megtétele, felszólítások; hatóság, bíróság előtti 
intézkedések kezdeményezése – megtételéről, különösen: 
közterület-foglalások, közterület-használat engedélyezése; 
hatóságok, közmű-üzemeltetők felé tulajdonosi hozzájárulások, 
vezeték elhelyezéséhez való hozzájárulások; önkormányzati 
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ingatlanokkal kapcsolatos birtokvédelmi intézkedések; az 
önkormányzati tulajdonú lakásokat, helyiségeket, földterületeket, 
illetve egyéb ingatlanokat jogcím nélkül vagy nem 
rendeltetésszerűen használók elleni intézkedések (különösen: 
felszólítások, felmondások, hatóságok, bíróság előtti eljárás 
megindítása és ott az önkormányzat képviselete); 

f) az önkormányzat tulajdonában lévő közutak (helyi közutak) 
kezelésével összefüggő, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedésekről; 

g) az önkormányzat részvételével működő társulások tanácsában a 
polgármester helyettesítésének rendjéről; 

h) a kóbor ebek befogásával és az állati hullák, hulladékok 
összegyűjtésével, elszállításával, illetve ártalmatlanná tételével 
összefüggő feladatokról; 

i) a közterületek tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

j) más önkormányzatok településszerkezeti, településrendezési 
terveinek, településfejlesztési stratégiáinak, koncepcióinak 
véleményezéséről.  

2. Évente beszámol a Képviselő-testület ülésén a társulási tanácsokban 
végzett tevékenységéről; 

3. Összehívja és vezeti a közmeghallgatásokat, lakossági fórumokat, 
tájékoztatja a lakosságot az önkormányzati bevételek és kiadások 
alakulásáról, az Önkormányzat költségvetésének helyzetéről, az 
önkormányzat által beszedett helyi adók összegéről, a települési környezet 
állapotáról, a környezet védelme érdekében tett, illetve teendő 
intézkedésekről; 

4. Havonta tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről; 

5. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, azonnali intézkedést igénylő 
vis maior helyzetben, elemi csapás, illetőleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia; 

6. Kapcsolatot tart a szomszédos, illetve a környező önkormányzatokkal, a 
Fejér Megyei Önkormányzattal, a Fejér Megyei Kormányhivatallal és 
más, az önkormányzat munkájában szerepet játszó szervekkel; 

7. A bizottságok elé terjeszti a költségvetési rendelet tervezetét; 
8. A Képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági program, fejlesztési terv 

tervezetét, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb 
rendeletek tervezeteit; 

9. Gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról; 
10. Tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzat évközi 

gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés 
egyensúlyi helyzetéről; 

11. A Képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót (zárszámadást); 

12. A tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt, átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet hiányában gondoskodik az önkormányzat 
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bevételeinek beszedéséről és kiadásainak arányos – az előző évi kiadási 
előirányzatokon belüli – teljesítéséről.  

 
 

Záró rendelkezések 
 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 
                       Győri Máté                     Dr. Feik Csaba 
                       polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. április 1. napján kihirdetésre került. 
 
 
 

30. napirendi pont: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-93/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 32. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki támogatja a társulási megállapodás módosítását, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat melléklete 
szerint támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megállapodás módosításának 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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„Melléklet a 109/2015. (III.31.) Kt. sz. határozathoz” 
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31. napirendi pont: Ercsi város közigazgatási területén ebösszeírási feladatok 2015-ben 
történő elvégzéséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-58/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 33. számú mellékletét képezi, majd felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
részletekről tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait, illetve a lakosságot (jegyzőkönyv által).  
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az ebösszeírás egy törvény által előírt feladat, melyet ebben 
az évben mindenképpen el kell végezni. Az ebösszeírás úgy fog zajlani, hogy egy adatlapot 
fog a hivatal közzétenni, illetve kiküldeni az eb tartók részére, s amennyiben el tudják érni 
azt, hogy az adatlapot minél több tulajdonos visszaküldi, akkor nem feltétlenül lesz szükséges 
a háztól-házig járás. Majd elmondja még, ebbe a feladatba szeretnék a Dunakavics Kft-t is 
bevonni, azonban ez még nem biztos, hogy lehetséges. A Kormányhivatal szakhatósági 
állásfoglalás iránti megkeresése ez ügyben már megtörtént, s amennyiben megérkezik a 
válasz, erről többet fog tudni mondani. Az ebösszeírási feladatok elvégzését nyárra szeretnék 
időzíteni. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a tájékoztatást, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi város közigazgatási területén 
ebösszeírási feladatok 2015-ben történő elvégzéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

Ercsi város közigazgatási területén ebösszeírási feladatok 2015-ben történő elvégzéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §. (1) bekezdése alapján 2015-ben Ercsi város közigazgatási 
területén ebösszeírást végez az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevonásával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Feik Csaba jegyzőt az ebösszeírás végrehajtására. 
 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. október 31. 

 
32. napirendi pont: Bírósági ülnökök választásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-64/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 34. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a Humán Bizottság 
megtárgyalta a kérdést, s nem javasolt bírósági ülnököt. Kérdezi, van-e ebben változás? 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő válaszol, nincs változás. 
 
Győri Máté polgármester ezért az előterjesztésen szereplő második határozati javaslatról 
kéri a szavazást. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Járásbírósági ülnökök jelöléséről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
Járásbírósági ülnökök jelöléséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tesz Járásbírósági ülnöki jelölést.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő harmadik 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Törvényszéki ülnöki jelölésről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
a Törvényszéki ülnöki jelölésről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tesz Törvényszéki ülnöki jelölést.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

33. napirendi pont: A szelektív hulladékgyűjtő udvar vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-91/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
35. számú melléklete), majd hozzáteszi még, az volt a kérés, hogy a hulladékgyűjtő udvarnak 
legyen egy rendes nyitvatartása, élőerős őrzéssel. Így kapták meg azt az ajánlatot, mely a 
költségvetésbe belefér, s kéri a testület tagjait, hogy a megbízási szerződés megkötését 
támogassák. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szelektív Hulladékgyűjtő Udvar 
vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szelektív Hulladékgyűjt ő Udvar vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szelektív Hulladékgyűjtő Udvar 
vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

34. napirendi pont: Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-63/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 36. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Karsai Gergely tiszteletdíj felajánlásáról 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 
Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Karsai Gergely képviselő 
tiszteletdíj felajánlását, és a felajánlott négy havi, azaz 403.352 Ft összegű tiszteletdíj 
költségvetési rendeletben történő előirányzat átcsoportosítását engedélyezi.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 

Határid ő: 2015. szeptember 30., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

Győri Máté polgármester megköszöni Karsai képviselő úrnak a felajánlást, majd rátér a 
következő napirendi pontra. 
 

35. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
tudomásul vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-67/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 37. számú melléklete, majd örömmel megállapítja, hogy a feladatok 
végrehajtása minden esetben rendben, időben zajlik, jól dolgozik a hivatal, melyet meg is 
köszön mindenkinek. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2015. (III.31.) 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 
 

36. napirendi pont: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia 
beszerzésére vonatkozó felhatalmazásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-99/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 38. melléklete, majd elmondja még, azért a sürgősség, mert a Sourcing 
Hungary Kft. már korábban is megkereste az önkormányzatot – a közbeszerzési szakértő 
szerint ez a cég a legjobb Magyarországon ebben a témában – azért, hogy ehhez a csoporthoz 
csatlakozzon Ercsi is, azonban akkor, mire a kérdések tisztázódtak, a csatlakozási lehetőségről 
lecsúsztak. Most azonban úgy tűnik, hogy újra van lehetőség ehhez a csoporthoz csatlakozni. 
Az a tapasztalat (melyet az előterjesztésben is látni lehet), hogy jelentős összegeket lehet 
megtakarítani ily módon a gáz árából. A közbeszerzési tanácsadó támogató levele szintén 
kiosztásra került a tagok részére (jegyzőkönyv 38. számú melléklete). Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy a határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása 
földgáz energia beszerzésére vonatkozó felhatalmazásról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata 

csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére vonatkozó 
felhatalmazásról 

 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert, 
hogy a csoportos földgáz energia beszerzés tárgyában - amely az Ercsi Eötvös József 
Általános Iskola (2451 Ercsi, Szent István út 8-10.) és a Baczakó Péter Sportcsarnok (2451 
Ercsi, Bem utca 2.) fűtésének biztosítására vonatkozik – a 2015. július 1-től 2017. október 1-
ig tartó szerződéses időszakra Jászberény Város Önkormányzat, mint gesztor ajánlatkérőhöz 
utólagosan csatlakozzon. 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá Győri Máté polgármestert, hogy az utólagos 
csatlakozás sikertelensége esetén az önálló beszerzés tárgyában tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve az ehhez szükséges előterjesztést terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. április 8. 
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Napirendi pontok után: 
 
Papp György alpolgármester kérdezi, hogy a negyedik háziorvosi praxissal kapcsolatos 
napirend miért nem került a testület elé? 
 
Andrási Karolina Igazgatási Irodavezető tájékoztatást ad arról, hogy a Szociális Bizottság 
úgy döntött, hogy a következő bizottsági ülésre a témát kidolgozva visszaviszi. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő szintén elmondja, azzal kapcsolatban ugyanaz a 
döntés született, mint az óvónői ösztönző programmal kapcsolatban, mégpedig, hogy a 
bizottság annak feltételeit, lehetőségeit kidolgozza, s úgy kerül majd be a testület elé. 
 
Győri Máté polgármester egyetért ezzel, hiszen mindkét téma komolyabb kidolgozást, 
megalapozást igényel. Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el napirendi 
pontok után, a Képviselő-testület 2015. március 31-i nyílt ülését 19.40 órakor berekeszti. 
 
 

 
Kmf. 

 
 

 
  Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

    polgármester                          jegyző 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 


