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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. április 21-i közmeghallgatásának  
j e g y z ő k ö n y v e  

 
 

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

 
Napirendek: 
 

1.     Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
2.     Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 

  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
3.     Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
  

4.     Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről  
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
5.     Közérdekű kérdések és javaslatok 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
126/2015. (IV.21.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2014. április 21-én megtartott 

Közmeghallgatásának napirendjeiről 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 21-én 

megtartott Közmeghallgatásán az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház 
színháztermében. 

 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
   Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
   Karsai Gergely képviselő 
   Propszt Zsolt képviselő 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
 
A lakosság részéről: kb. 50 fő. 
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Győri Máté polgármester tisztelettel köszönt minden meghívott vendéget, 
intézményvezetőt, szervek vezetőit, illetve a lakosság részéről megjelent érdeklődőket, s a 
Képviselő-testület 2015. április 21-i közmeghallgatását 17.10 órakor megnyitja. Ezután külön 
– név szerint – köszönti Szabó Zoltán rendőr őrnagy urat, aki az Ercsi Rendőrőrs vezetője, 
illetve helyettesét, Faragó Dávid urat, Bali Imre törzszászlós urat, Christe Rezsőt, az Ercsi 
Polgári Őrség vezetőjét, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Borsi László urat, 
továbbá a Fejérvíz Zrt. képviseletében megjelent Bicskei József és Tisza Levente urakat. 
Elmondja, a Fejérvíz Ercsi üzemének a vezetője, Hegedűs Péter nyugdíjba vonulása okán 
Tisza Levente úr vette át ezt a feladatot tőle. Ezután megállapítja, hogy a képviselő-testületi 
ülés 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Felsorolja a közmeghallgatás napirendi 
pontjait, s arra kéri a lakosság részéről megjelenteket, hogy amennyiben az előadás alatt 
kérdések fogalmazódnának meg bennük, azokat írják fel egy papírra, s lehetőségük lesz a 
kérdést feltenni. Továbbá még arra is felkéri a megjelenteket, hogy amennyiben kérdést, 
hozzászólást fogalmaznak meg, azt nevük és címük bemondásával tegyék meg azért, hogy a 
jegyzőkönyvben feltüntetésre kerülhessen az. Kérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek 
kérdése, más javaslata a napirendekkel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy a napirendek elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. április 21-én 
megtartott Közmeghallgatásának napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2015. (IV.21.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. április 21-én megtartott Közmeghallgatásának napirendjeiről 
 
Napirendek: 
 

1.     Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
2.     Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 

  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
3.     Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
  

4.     Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről  
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
5.     Közérdekű kérdések és javaslatok 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
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Győri Máté polgármester az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót a bevételek alakulásának bemutatásával kezdi (működési támogatás, közhatalmi 
bevételek, intézmények bevételei, felhalmozási célú támogatások, felhalmozási bevételek), 
mindezt diagramok, illetve számok bemutatásának segítségével végzi.  
 

2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 
         Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a 2014. évben az iparűzési adóból és a 
talajterhelési díjból a tervezettnél lényegesen kevesebb összeg érkezett be. Majd a kiadások 
alakulását vázolja fel diagram, illetve számok segítségével. Elmondja, hogy amennyiben 
valaki igényt tart arra, hogy ezt a prezentációs anyagot megtekintse, jelezze felé, s ő azt 
rendelkezésre bocsátja. Ezután Ercsi város elmúlt öt évi költségvetésének főösszegét, a 
központi költségvetési támogatás és az adóbevételek alakulását mutatja be diagramok 
segítségével. Ezután Ercsi Város Önkormányzat adósságkonszolidációjára tér rá: elmondja, az 
önkormányzat hitelállománya 2013. január 1-én 51.795 ezer forint volt, melyből 2013-ban 
20.918 ezer forintot megkaptak adósságkonszolidációval, valamint 2013. évben törlesztettek 
6.096 ezer forintot, így 2013. december 31-én a hitelállomány 24.781 ezer forint volt. Majd 
elmondja még, a 2014. évi adósságkonszolidáció keretében 24.892 ezer forintot kapott az 
önkormányzat, így a tőketartozás és annak kamatai kiegyenlítésre kerültek. Az önkormányzat 
jelenleg nem rendelkezik hitellel.  
 

Beszámoló Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 13. óta 
végzett munkájáról 

 
Győri Máté polgármester elmondja, egy nagyon nyugodt, jó szándékú csapattal dolgozik 
együtt, öröm velük együtt dolgozni. Úgy érzi, harmonikus és jó a munkaviszony, 
munkavégzésük pedig nagyon hatékony. Külön öröm számára az, hogy Papp György 
alpolgármester úrral úgy dolgozhat együtt, hogy évtizedes barátság köti össze őket, teljes 
mértékben megbízhatnak egymásban. A Képviselő-testületet – s a mögötte álló bizottságokat 
szintén – nagyon hatékony munkavégzés jellemzi. Ezért van az, hogy a képviselő-testületi 
ülések – melyeken jól előkészített, s a bizottsági üléseken már részleteiben alaposan 
megtárgyalt előterjesztésekkel kapcsolatos döntéshozatal történik – viszonylag rövidek (1-2 
órásak). Ezután elmondja, a megválasztásuk óta 17 képviselő-testületi ülést tartottak, 
melyeken összesen 241 határozat és 7 rendelet született. Majd a bizottságok munkájával 
kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy a Humán Bizottság (melynek létszámát – csak úgy, 
mint az összes többi bizottságét is – 5 főre csökkentették) 8 ülést tartott, s 107 határozatot 
hozott. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság összesen 6 ülésen 367 
kérelmet tárgyalt meg, melyek közül 121 esetben támogatás nyújtása mellett döntött. A 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság eddig megtartott 10 ülésén 201 határozatot 
hozott. Ezután a teljesülő ígéretekkel kapcsolatban elmondja, fontos a városi „én-kép” 
fejlesztése. Ez alatt azt érti, hogy a városról és az itt lakókról az emberek egy sokkal 
negatívabb képet vázolnak fel, mint amilyen az valójában. Elmondja, a bűnözéssel, illegális 
hulladéklerakási problémával nem csupán Ercsi városa küzd. Természetesen ezek valóban 
nagy gondot jelentenek, azonban az országban – sajnos – más településeken is jelen vannak, 
nem kifejezetten Ercsi városára jellemző kórképekről van szó. Majd említést tesz a „Nyitott 
kapu” elnevezésű, facebookon létrehozott kezdeményezésről, mely ügyfélszolgálatként is 
funkcionál, illetve egy online hirdetőtábla lehetőségét adja. Ezzel kapcsolatban néhányan már 
sérelmezték azt, hogy ide panaszokat nem lehet nyilvánosan feltenni, azonban emlékeztet 
arra, hogy olyan oldalak már léteznek, s ott a tagok meg is kapják a válaszokat egymástól. 
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Privát üzeneteket ezen az oldalon keresztül is fogadnak, azonban felhívja a figyelmet arra, 
hogy a negatív, lenéző hangvételű levelekre itt sem fognak válaszolni, továbbá azokra a 
hozzájuk intézett dolgokra sem, melyek igazából nem is kérdések. Majd egy másik teljesülő 
ígéretet említ, mégpedig azt, hogy a képviselők aktív résztvevői a civil szervezeteknek és az 
általuk szervezett eseményeknek. Elmondja, ígéretükhöz híven létrehozták az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft-t, melynek még igen sok finomhangolásra van szüksége. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a közterület-felügyelői pályázat kiírásra került, várják a 
megfelelő ember jelentkezését. Ígéretük szerint – minden évben egy játszóteret építenek – 
megkezdték az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár udvarán az Örökmozgó Park 
kialakítását, illetve Sinatelepen is építenek egy kicsi játszóteret. A Sinatelepi Közösségi 
Háznak otthont adó ingatlan megvásárlása már folyamatban van. Továbbá elmondja még, 
hozzákezdtek a Tiszti Klub felújításához is.  
  

3. napirendi pont: Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
          Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a csökkenő iparűzési adóbevételek következtében 
szűkös 2014. év vége és az igen takarékos 2015. évi költségvetés következtében a temérdek 
feladatra szerény források jutottak. Ugyanakkor az önkormányzat 2014. év végén 300 millió 
forintos kormányzati támogatást kapott, mely összeget teljes egészében fejlesztésre fognak 
fordítani: lesznek olyan utcák, ahol „csak” kátyúzás fog történni, azonban lesznek olyanok is, 
ahol aszfaltozást fognak elvégezni (pl. a Vörösmarty utca és a Rákóczi úti torkolat). Majd 
hozzáteszi még, ez a pénz sajnos nem lenne elég az összes úthiba kijavítására, ezért 
igyekeztek azokat az utakat előre venni, ahol nagy forgalom bonyolódik, illetve azokat, 
melyek a legrosszabb állapotban vannak. Folyamatosan történik a közhasznú munka 
hatékonyságának ellenőrzése: annak, aki nem végzi el rendesen a feladatát, két esélyt adnak, 
harmadszor már közhasznú munkát megszüntető határozat születik. Kiterjesztették az 
intézményi takarítók munkaterületét, pl. az iskolai takarítók munkaköre a Bem utca és Szent 
István utca egy szakaszának rendben tartásával bővült ki. Eszközbeszerzések történtek: 
kisteherautót, illetve a fűnyíró traktorokat vásároltak. Megtörtént a városgazdálkodási iroda 
átszervezése: az iroda megszüntetése után a Dunakavics Kft-t látja el ezeket a feladatokat, 
továbbá, kiírták a közterület-felügyelői pályázatot, várják a megfelelő személy jelentkezését. 
Lépéseket tettek az illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében utcai szemétszedéssel, 
táblák kihelyezésével, lakossági kezdeményezések támogatásával. Az intézmények 
tekintetében szintén fontos előrelépések történtek: napelemes rendszerek kerültek kiépítésre 
mind az Eötvös József Művelődési Ház, mind pedig a Hétszínvirág Óvoda tetején; a Baczakó 
Péter Sportcsarnok tetőbeázása megszüntetésre került; az Eötvös József Általános Iskola hátsó 
udvarán megtörtént a térkövezés, a Polgármesteri Hivatal „B” épületén megtörtént a 
homlokzat-felújítás. Ezután rátér a 2015. évi terveikre:  

- további rendrakás, szemétszedés a lakossággal összefogva;  
- a Közbiztonságért Munkacsoport felkérése a hulladékproblémák kezelésére (a 

rendőrség, polgárőrségek és a hulladékkommandó közös razziái, a kötelező háztartási 
hulladékszállítási díjat nem fizetők szankcionálása, stb.); 

- a Dunakavics Kft. további fejlesztése (felhívja a figyelmet arra, hogy a kft-nek már 
van honlapja, e-mail elérhetősége); 

- elhagyott, romos, életveszélyes ingatlanok ügyének hatósági útra való terelése. 
 
Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő a közmeghallgatásra 17.40 órakor megérkezik, így a 
továbbiakban 7 képviselő vesz részt azon. 
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Győri Máté polgármester ezután tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a 300 millió 
forintos kormányzati támogatás felhasználásáról: 

- óvodai férőhely-bővítés a Hétszínvirág Óvodában: erre a feladatra 110 millió forintot 
kell odatenni, s jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik; 

- Örökmozgó Park: erre a célra 19 millió forintot terveztek, azonban úgy tűnik, hogy a 
Dunakavics Kft. közreműködésével 15 millió forint elég lesz a kivitelezésre; 

- az Ercsi Eötvös József Általános Iskola régi szárnyának felújítása: 38 millió forintba 
kerül, s jelenleg tervezés alatt áll a dolog (tetőcsere, homlokzat-szigetelés, nyílászárók 
cseréje); 

- városgazdálkodási eszközök beszerzése: 7,6 millió forintot szántak erre a célra, mely 
már részben megvalósult (fűnyíró traktor, kisteherautó). 

- a Tiszti Klub civil központtá való alakítása: erre a célra 35 millió forintot szán a 
testület; 

- utak, járdák felújítása, melyre 75,9 millió forintot terveztek. Az erről szóló 
közbeszerzési eljárást áprilisban indítják el, s bízik abban, hogy a munkák nyáron 
elkezdhetőek lesznek.  

- a közvilágítás korszerűsítése: 10,6 millió forint értékben fog megtörténni olyan 
területeken, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak (cukorgyári lakótelep, az 
Alsó- és Felső-Sinatelepet összekötő rész, illetve a Művelődési Ház udvara); 

- Tűzoltótorony felújítása 2,7 millió forint értékben: nyár végére várható. 
 

További tervek: 
- a fekete víz problémára megnyugtató és „jóízű” megoldást találni (elmondja, van egy 

olyan megoldási lehetőség, mely 300-400 millió forintba kerülne, azonban annak az 
lenne az eredménye, hogy „pesti klóros” víz folyna a város csapjaiból. Ezt az 
önkormányzat nem szeretné, olcsóbb és jobb megoldást kívánnak találni a 
problémára.); 

- pályázatok keresése, írása; 
- Ipari park népszerűsítése, benépesítése: erre nézve komoly terveik vannak. Vannak 

már érdeklődők befektetési szándékkal, azonban jelenleg úgy áll a dolog, hogy nem 
tudnak számukra elég nagy területet nyújtani; 

- munkahelyek önkormányzati kezdeményezésre (szociális szövetség, fűszermalom, 
brikettáló). 

- laktanya, cukorgyár. 
 

Győri Máté polgármester kéri a jelenlévőket, hogy ha van kérdésük, azokat a prezentáció 
alatt nyugodtan írják össze, s lesz lehetőségük azokat feltenni. Majd rátér a 4. napirendi 
pontra.  
 

4. napirendi pont: Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

 
Győri Máté polgármester elmondja, Nagy Zoltán dunaújvárosi rendőrkapitány úr nem tud 
jelen lenni a közmeghallgatáson, majd átadja a szót Szabó Zoltán őrsparancsnok úr részére. 
 

Szabó Zoltán Őrsparancsnok elmondja, az önkormányzati és a rendőrségi törvény alapján a 
Rendőrőrsnek beszámolási kötelezettsége van az önkormányzat felé. Ezt a beszámolót egy 
testületi ülés keretében május 26-án fogják megtenni, mely egy részletes beszámoló lesz, itt 
most csak egy rövid tájékoztatást kíván adni. Először pár statisztikai adattal kezdené: 
elmondja, a tavalyi évben a rendőri eljárásban regisztrált, Ercsi város közigazgatási területén 
történt bűncselekmények száma 514 volt. 2 szándékos emberölés, 12 testi sértés történt. 3 
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ügyben indítottak eljárást kiskorú veszélyeztetése miatt, 9 garázdaság miatt, 1 kábítószerrel 
való visszaélés miatt és 362 lopás miatt indult eljárás, melyből 1 személygépkocsi lopás volt. 
Ez a gépkocsi később feltalálásra került. 13 esetben érkezett feléjük bejelentés gépkocsi 
feltörésről, 79 lakás betörésről. 69 rablás történt, ezek szinte kivétel nélkül a vasútállomás 
környékéhez köthetőek. 3 esetben indult kifosztás miatt eljárás, 11 rongálás, 1 esetben történt 
jármű önkényes elvétele. Amennyiben megnézzük, hogy közterületen hány bűncselekmény 
történt a tavalyi évben, azt lehet megállapítani, hogy az elmúlt öt évben a tavalyi szám a 
legalacsonyabb: 77 eset történt. A 2013-2012-2011. évben elkövetett bűncselekményeknél 
jóval kevesebb történt a tavalyi év során, azonban 2010-hez viszonyítva pedig több. Továbbá 
elmondja még, a tavalyi évben feladatuk volt még a választások biztosítása is, s az szépen, 
rendben zajlott le, komolyabb rendőri intézkedésre nem volt szükség. Ezután elmondja, igen 
sok átalakulás történt a 2014-es évben. Megalakult a Körzeti Megbízotti Csoport, Bali Imre 
törzszászlós úr vezetésével, mellette pedig 2 ercsi és 2 ráckeresztúri körzeti megbízott 
dolgozik. A várost – körzeti megbízotti szempontból – hat részre osztották fel, mind a hat 
résznek van egy körzeti megbízottja, aki csak az adott rész problémáival foglalkozik. Így lett 
külön körzeti megbízottja Sinatelepnek Angyal József r. törm. személyében, Savanyúrét 
körzeti megbízottja Kiss Gábor r. törm. személyében, a Tiszti lakótelepnek Mátyás Zoltán r. 
törm. személyében, a Belváros körzeti megbízottja Homoki Gyula r. törm. úr lett, Tótlik 
körzeti megbízottja Mencsik József r. törm. úr, illetve Ráckeresztúrnak Szilukács Krisztián r. 
ftörm. és Vásári Dénes r. ftörm. úr lett a körzeti megbízottja. Bővült a bűnügyi csoportjuk is, 
nagyon sok feladatot átvállálva a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságról. Majd elmondja még, 
Bali Imre r. tzászlós úr vezetésével elindult a „Mi rendőrünk” program, s felkéri őt, hogy egy 
pár szóban mutassa be a jelenlévőknek ezt a programot. 
 
Bali Imre r. tzászlós elmondja, a „Mi rendőrünk” program arról szól, amit Szabó Zoltán úr 
már elmondott. Ercsiben minden körzetnek van egy körzeti megbízottja, s ezek a kollégák 
házhoz mennek. A programnak az is az egyik szlogenje, hogy „házhoz megy a rendőr”, 
amennyiben erre jelzést kapnak. A jelzést kéri a 06-25/505-900-as telefonszámon leadni, ahol 
kollégái fogadják a hívást, s átadják az üzenetet az adott település körzeti megbízottja részére. 
Amennyiben valaki csak bejelentést kíván tenni, nem szükséges bejönnie a rendőrőrsre. 
Természetesen amennyiben feljelentést kíván tenni, azt a technikai adottságok miatt háznál 
nem fogják tudni megvalósítani. A „Mi rendőrünk” programon belül külön, fokozott 
figyelmet fordítanak az időskorú, illetve az egyéb szempontból bűncselekmény áldozatává 
váló személyekre. Előadásokat tartanak a nyugdíjas klubban a Szociális Szolgálatnál, illetve 
igény szerint háznál is. Azt kéri mindenkitől, hogy jelezzék a problémáikat, hogy a kollégái 
azokra tudjanak reagálni. Ahogyan a régi szlogenük is szólt: Önökkel-Önökért. Azt szeretnék, 
hogy a körzeti megbízott az Önök rendőre lenne. 
 
Szabó Zoltán Őrsparancsnok felhívja a figyelmet arra, hogy ez a program nem azokra az 
esetekre van kitalálva, melyek azonnali intézkedést igényelnek. Ilyen esetben a 107-es vagy a 
112-es telefonszámot kell hívni. Majd egy másik témára tér rá: elmondja, az országos 
főkapitány úr döntése alapján 2013. óta folyamatos megerősítést kapnak a készenléti 
rendőrségtől. Ez az erősítés a tavalyi évben, szinte egész évben folyamatos volt, minden nap 
legalább négy rendőrrel több volt a városban. Volt, amikor lovas, illetve kutyás rendőrök is 
erősítették a közterületi szolgálatot. Mind náluk, mind a készenléti rendőrségnél intézkedési 
szemléletváltás következett be. Ez azt jelenti, hogy igyekeztek az intézkedéseiket úgy 
lefolytatni, hogy a bűncselekménynek ne csak a tárgyi súlyát vegyék figyelembe, hanem az 
elkövető személyére tekintettel is differenciáltan folytassák le azokat az intézkedéseket. Ha 
egy kisebb szabályszegést egy notórius elkövető visz véghez, akkor utasította a kollégáit, 
hogy éljenek a figyelmeztetés lehetőségével. Majd elmondja még, a tavalyi év végén a járási 
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hivatal szervezésével egy príma közbiztonsági napot tartottak az iskolában. Az elmúlt év 
során is együttműködtek mindkét területen működő polgári őrséggel is: közös akciókat is 
tartottak. Az illegális hulladéklerakás megszüntetése érdekében a hulladék kommandóval 
összefogva kezdeményeztek egy akciót. Ők egy önkéntes társadalmi szervezet 
Százhalombattán, s jó lenne, ha Ercsiben is létrejönne valami hasonló alapítvány, vagy 
csoportosulás, mely foglalkozik ezzel a dologgal. Továbbá elmondja még, beindították a 
szórakozóhelyek ellenőrzését is, melynek köszönhetően a Művelődési Ház környékén 
helyreállt a rend, kevesebb az elszórt szemét is.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a körzeti megbízotti rendszerrel kapcsolatban nagyon 
sok a pozitív visszajelzés, jó érzéssel tölti el az embereket az, hogy tudják, ki az ő rendőrük. 
Ezt meg is köszöni a rendőrségnek. Majd a készenléti – kutyás, lovas – rendőrökkel 
kapcsolatban elmondja, a szokásos levelét megírta Belügyminiszter úrnak, melyben azt kérte 
– a csökkenő statisztikák ellenére –, hogy Ercsiben maradjanak meg a készenlétis rendőrök. 
Erre a levélre már válasz is érkezett, melyben arról biztosították őt, hogy a jövőben is lesznek 
a városban készenlétis rendőrök. Ezután megköszöni a rendőrségnek és a polgárőrségeknek a 
munkájukat, szolgálatukat. Majd átadja a szót Papp György alpolgármester úrnak, hogy egy 
pár szót szóljon a nemrégiben megalkotott, s a Képviselő-testület által elfogadott 
közbiztonsági koncepcióról 
 
Papp György alpolgármester elmondja, a Közbiztonsági Koncepció 2003-ban lett 
elkészítve, majd 2007-ben módosításra került. Tehát, ez a koncepció már idejét múlta, azt fel 
kellett újítani. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy létrehozza a Közbiztonsági 
munkacsoportot, aki az akciótervet kidolgozza. Felsorolja a munkacsoport tagjait: Dr. Feik 
Csaba jegyző, Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke, Szabó 
Zoltán r. őrnagy Őrsparancsnok úr, illetve Czobor Imre ny. r. alezredes, aki a térfigyelő 
kamerarendszert üzemelteti. A Közbiztonsági Koncepciót kormányrendeletben meghatározott 
szabályok szerint kellett elkészíteniük, melyet meg is tettek, s azt a Képviselő-testület a 2015. 
március 31-i ülésén el is fogadott. A koncepció középtávra szól – 2015-2023-ig – s 27 oldalon 
tele van statisztikával, információkkal, egy filozófiát fogalmaz meg. Emellé készült egy 
intézkedési terv is, továbbá támogatják a „SZŐR” (SzomszédságŐr) mozgalmat, melyben 
kérték a lakosság segítségét is a megfelelő közbiztonság elérése érdekében. Majd az 
intézkedési tervre visszatérve elmondja, az egésznek a gyakorlati részét az teszi ki, 22 pontból 
áll. Abban hónapról-hónapra le van írva, hogy milyen intézkedéseket tesznek meg annak 
érdekében, hogy ez a koncepció megszilárduljon. Majd elmondja még, az önkormányzat 25 
GPRS készülékkel rendelkezik. Abból 17 van kiosztva, s 12 az, ami tényleg aktív. Jelenleg 
még van 7 olyan eszközük, mely kihelyezésre vár. Arra bátorítja a lakosságot, hogy 
pályázzanak a még bent lévő készülékekre. Ezután a térfigyelő kamerarendszerrel 
kapcsolatban elmondja, a városban 13+1 kamera működik, illetve pályázat útján még 8 
darabhoz jutottak hozzá, melyeknek a telepítése folyamatban van. A rendszerhez 
hozzátartozik még az is, hogy nagyon fontosnak tartják a lakosság tájékoztatását, ezért az 
Ercsi Híradóban létrehoztak egy külön oldalt, ahol a „Mi rendőrünk” címszó alatt az összes 
körzeti megbízottnak az elérhetősége megtalálható. Szintén arra bátorítja a lakosságot, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot a saját körzeti megbízottjukkal, hiszen a rendőrök is csak a hozzájuk 
eljutott információk alapján tudnak hatékonyan dolgozni. Majd hozzáteszi még, a helyi lapban 
ezen az oldalon a rendőrség, a mentőállomás, a Perzekútor Kft. (aki az egész GPRS rendszert 
biztosítja) tájékoztatást ad a munkájáról. Kialakult egy olyan csapat, ahol a rendőrségen kívül 
más szervezetek is benne vannak, s így sokkal hatékonyabban, sokkal átláthatóbban tudnak 
dolgozni, s ennek (is) köszönhetően a bűnözés bizonyos mértékig csökkent. Elindultak egy 
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olyan úton, melyen, ha odaadással járnak, akkor eredményt fognak elérni. Majd megköszöni a 
figyelmet, s visszaadja a szót Győri Máté polgármesternek. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a Közbiztonsági Koncepció elkészítésében 
résztvevőknek a munkáját, illetve a tájékoztatásokat is. Majd rátér az 5. napirendi pontra. 
 

5. napirendi pont: Közérdekű kérdések és javaslatok 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy amennyiben valakinek kérdése, javaslata lenne, kezdje 
azzal, hogy bemutatkozik, hiszen a jegyzőkönyv rögzítéséhez ez szükséges. Majd átadja a 
szót Gulyás József úrnak, aki a Fejérvíz Zrt. képviseletében kér szót. 
 
Gulyás József, a Fejérvíz Zrt. képviseletében tájékoztatást ad arról, hogy lezárult egy 
nagymértékű beruházás, mégpedig az ercsi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. Ennek 
keretén belül Sinatelep csatornázása is megtörtént, illetve kisebb hálózati részeknek a 
rekonstrukciója is. Ezen projekt keretén belül egy vadonatúj hálózatmosó kombinált gép is 
telepítésre került, amely az ercsi szennyvíztisztító telepen várja a feladatokat. Ennek a gépnek 
hosszú engedélyezési procedúrán kell átmennie, valamint a rajta munkát végzőknek komoly 
tanfolyamot kell elvégezniük. Minden kb. 1 hónapos átfutási időt fog igénybe venni. Ami 
még történt: a korábban a DRV általi sinatelepi vízszolgáltatás át lett adva a Fejérvíz Zrt. 
üzemeltetésébe, az az az idei évtől már ők látják el ott is a vízszolgáltatást. További 
információ még, hogy Hegedűs Péter, aki az ercsi üzemvezetőség vezetését ellátta, március 
17-től nyugdíjba vonul. Március 1-től átfedésben dolgozott Tisza Levente úrral, s március 1-
től Tisza úr az, aki az ercsi üzem vezetését végzi. Arra bíztatja a lakosságot, hogy amennyiben 
bármi problémájuk akad, bátran keressék fel Tisza urat, s bízzanak az ő szakmai 
tapasztalatában. Ezután hosszú, boldog nyugdíjas éveket, s jó egészséget kívánva Hegedűs 
Péternek megköszöni a munkáját. Ezután rátér Ercsi jellegzetes vízproblémájára: elmondja, 
minden vízminőséggel kapcsolatos döntésnek első lépése egy szakmai tanulmány készíttetése. 
Ezt a tanulmányt a Fejérvíz Zrt. el is készíttette. A vízminőség javítására szolgáló rendszer 
kiépítése 400 millió forintos beruházás volna. Azonban, mivel a vízminőséget javító pályázati 
rendszer az arzénnal zárul le – s mivel Ercsi ebben nem érintett/ebben a tekintetben nincs 
határérték-túllépés – központi pályázati összegekben a város nem részesülhet. Amennyiben a 
jövőben az önkormányzatnak lehetősége lesz egy ekkora beruházás kivitelezésére, illetve, ha 
a pályázati rendszert vasra és mangánra is kiterjesztik, járható lesz ez az út is. Majd hozzáteszi 
még, jelenleg az ercsi víz szerethető, finom, azonban a teremtetése óta van egy hibája, a vas- 
és mangán tartalom. Ez a probléma nem 2013. január 1. óta (amióta a Fejérvíz 
üzemeltetésében van a város vízellátása) van jelen, hanem kezdetektől. A nem csupán hálózati 
öblítésre kiterjedő mosatási technika eszközállományának a kiépítése, vagyis a torpedószerű 
szivacsos mosás már a tavalyi évben elkezdődött, majd az idei évben a mosatási pontoknak a 
terveztetése történik. Ezek már mind bekerültek a gördülő fejlesztési tervbe. A tavalyi évben a 
már korábban megvalósított hálózati egységeken, a töltő vezetékeken ezt a mosatást 
végrehajtották a legproblémásabb szakaszokon. A sima hálózati öblítéseket tűzcsapokon 
keresztül – végpontokon – tervezett módon folyamatosan teszik. Ahhoz, hogy a vas- és 
mangán üledéket a rendszerből eltávolítsák, 4.000 m³ vizet „pazaroltak el” azért, hogy még 
kevesebb probléma jelentkezzen a fogyasztási pontokon. A kritikus időszakban a 100-as 
nagyságrendű számot a bejelentések száma nem érte el, az utóbbi időben pedig összesen 3 
ilyen bejelentés érkezett. Ezután visszaadja a szót Győri Máté polgármester részére. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni az elhangzott tájékoztatást, majd kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata a megjelentek közül? 
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Juhász János Ercsi, Móricz Zs. utcai lakos elmondja kifogását, mely szerint a 300 millió 
forintos állami támogatásból a sportcsarnok tetőfelújítására nem került sor annak ellenére, 
hogy a csarnok egyre jobban ki van használva. További kifogása még, hogy a belső rész 
felújításra kerül, azonban – mivel nem hisz abban, hogy a jelenlegi megoldásként elvégzett 
„toldozás-foltozás” 3 évig ki fog tartani – mi lesz, ha újra beázik majd a tető? Problémát okoz 
még az is, hogy a tetővilágító ablakok megszüntetésre kerültek, s a mostani égők kevésnek 
bizonyulnak, ezért ezen is változtatni kellene. Hiányzik még a kihangosítás, illetve az 
eredményjelző tábla. Ezután azt kéri, hogy ami még jó, arra vigyázzunk! Gondol itt arra, hogy 
a színház alkalmával a sörpadokat, székeket ne tegyék rá a padlózatra. Majd egy másik témára 
tér rá: elmondja, a civil szervezeteknek nagyobb elvárásai vannak az önkormányzat felé, kéri, 
hogy ne csak már a szerződés aláírásakor tudassák velük azt, hogy mennyi a támogatásuk. 
Majd az Ipari parkkal kapcsolatban elmondja, a népszerűsítést jó ötletnek tartja, azonban 
javasolja, hogy az oda vezető utat egy 5 cm-es aszfalt réteggel meg kellene erősíteni. További 
problémát okoz még a világítás hiánya, hiszen a 6-os útról ködös időben nem lehet jól látni 
azt, hogy hol kell oda lefordulni. Végezetül pedig megköszöni a rendőrségnek azt, hogy 
becsületes munkát végeznek. 
 
Győri Máté polgármester a Sportcsarnok tetőfelújításával kapcsolatban elmondja, a 300 
millió forintból az időrendiség miatt nem került arra sor. Mégpedig azért, mert a javítást még 
az előző testület kezdte el, bár azt mindenki tudja, hogy azzal a fajta javítással ő nem ért 
egyet, sokkal inkább szerette volna, ha a tető rendesen ki lett volna cserélve. A jelenlegi 
javítás is a végére 7-8 millió forintba került annak ellenére, hogy az elején 3-4 millió forintos 
költségről beszéltek. A csarnok tetejének problémája konstrukciós hiba. Majd elmondja újra, 
a javítási munkálatok még az előző testület idejében indultak el, s a 300 millió forintos 
támogatás azután érkezett. Ezért úgy gondolták, hogy – ha már ráköltöttek 6-8 millió forintot 
–, nem költenének rá újra 20-30 millió forintot. Bíznak abban, hogy a vállalkozó által ígért 3-
5 év alatt – ennyi időre szavatolta a vállalkozó a javítást – sikerül majd egy nagyobb, akár 
napelemes rendszer kiépítésével egybekötött javítást végrehajtani. Majd arról örömmel 
tájékoztat, hogy a nyaktagon olyan javítás történt, mely tartós és nagyon jó. Majd a világítás 
problémájával kapcsolatban elmondja, azzal teljesen egyetért, hogy azon javítani szükséges. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a világító ablakok megszüntetésre kerültek, ugyanis azokra már 
nem jutott forrás, továbbá úgy gondolták, hogy az eredeti állapotot nem tudnák visszaállítani 
úgysem. Továbbá elmondja még, az energetikai korszerűsítést szintén szem előtt tartják. Majd 
a linóleum óvásával/padok kihelyezésével kapcsolatban ígéretet tesz arra, hogy felkeresi 
igazgató urat, s felhívja figyelmét az állagmegóvásra. Ezután a hangosítással, eredményjelző 
táblával kapcsolatban elmondja, megpróbálják az igényeket sorrendbe állítani, s egyben 
köszöni az intézményvezetők, civil szervezetek türelmét arra nézve, hogy nem tudnak minden 
igényt azonnal kielégíteni. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban jegyző úr 
segítségét kéri azért, hogy ők ne maradjanak ki semmiből (pl. költségvetés összeállításakor). 
Majd az Ipari park témájával kapcsolatban elmondja, a városban csökkent a munkakeresők 
száma, s itt nem a közmunkaprogramban résztvevőkre gondol, hanem arra, hogy sokan 
munkához jutottak. A Food-Express helyére költözött Biopont Kft. is elkezdte működését, 
ami szintén munkalehetőséghez juttatott pár embert. Továbbá tájékoztatást ad arról, hogy 
április 29-én, a Művelődési Házban lesz egy munkaerő-toborzó, melyen egy herceghalmi cég 
keres munkavállalókat, havi 140 ezer forintot nettó fizetésért. Az Ipari parkba vezető út 
javítását is szeretnék tervbe venni, továbbá, azon az úton egy alapos takarítás is elkélne. 
Illetve az Ipari Park tábla megvilágítását is el szeretnék végezni azért, hogy az Ipari park 
területe ne egy „jól őrzött titok” legyen. Majd, miután reményei szerint minden kérdésre 
igyekezett választ adni, kérdezi, van-e még valakinek kérdése, javaslata? 
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Takács Miklós Ercsi, Kodály Zoltán u. 41. szám alatti lakos az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban kérdezi, hogy azt hol lehet megtekinteni? 
Majd a Hétszínvirág Óvoda bővítésével kapcsolatban kérdezi, hogy a város demográfiai 
alakulása indokolja-e ezt a beruházást, hiszen pár évvel ezelőtt nyílt meg a Tiszti óvoda? 
Kérdése, hogy hány fővel kívánják bővíteni az óvoda létszámát, továbbá, hogy a bővítés mit 
jelent konkrétan? Hozzáépítésre, átalakításra kell-e gondolni? 
 
Győri Máté polgármester válaszol: elmondja, az óvoda bővítéses pályázatot azért írták ki, 
mert 3 éves kortól kötelező lesz a gyermekeket óvodába járatni. Az önkormányzatnak erre 
kell felkészülnie. Volt már példa arra, hogy az óvodai csoportlétszámokat meg kellett emelni 
a maximálisan megengedett 20 %-kal, azonban a jövőben ez az emelés már nem volna 
elegendő. A Hétszínvirág Óvoda bővítése során három új csoportszoba (csoportonként 20 
gyermekkel számolva ez 60 gyermeket jelent) és egy tornaterem fog épülni. Majd hozzáteszi 
még azt is, hogy az iskola épületében elhelyezett két óvodai csoport elmozdítása szintén cél 
volt, hiszen az iskolának azokra a helyiségekre is szüksége lesz. A jelenleg oda járó 
gyermekek szintén a bővített Hétszínvirág Óvodában lesznek elhelyezve. Majd a demográfiai 
adatokkal kapcsolatban elmondja, Ercsiben nem csökken a lakosság száma, nagyjából 
megegyezik a korábbi évek adataival (kb. 8.500 fő). Bővítésről van szó, az épület 
hozzáépítéssel L-alakú lesz, illetve emelet lesz ráépítve. Majd az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásával átadja a szót Dr. Feik Csaba jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elkészült, azt a Képviselő-testület a következő héten (2014. 
április 28-án) tartandó testületi ülésén fogja tárgyalni. Az elfogadást követően, mint 
zárszámadási rendelet kihirdetésre fog kerülni, ki lesz függesztve, illetve Ercsi Város 
honlapján is megtekinthető lesz.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a linket, mely alatt a zárszámadási rendelet fog 
szerepelni, a „Nyitott kapun” keresztül is közzé fogják tenni.  
 
Szabó Miklós Ercsi, Mártírok utcai lakos elmondja, néhány hónappal ezelőtt az egyik 
testületi ülésen szót kért, s megemlítette, kérte azt, hogy a testület vegye fel a kapcsolatot a 
közútkezelővel annak érdekében, hogy a Vásártér buszmegálló környékén építésre 
kerülhessen egy gyalogátkelőhely, hiszen ott elég nehéz átjutni a túloldalra, mert az autók ott 
nagyjából 70-80 km/órás sebességgel közlekednek. Továbbá kérdezi még, hogy – szintén 
azon az ülésen javasolta azt, hogy Ercsiből Székesfehérvárra indítsanak egy közvetlen 
buszjáratot – az ügyben történt-e valami? Székesfehérváron elég jó a munkaerő-felvevő piac, 
s sokat segíthetne ezen egy átszállás nélküli, közvetlen buszjárat. Javasolja az Alba Volánnal 
felvenni a kapcsolatot az ügyben. 
 
Győri Máté polgármester tájékoztatást ad arról, hogy azon a héten csütörtökön fog tárgyalni 
a Közútkezelő képviselőjével a létesítendő gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatban mind a 
Várástér, mind pedig a Kovács ABC előtti út vonatkozásában. A közvetlen székesfehérvári 
buszjárattal kapcsolatban az volt a cég véleménye, hogy mérjék fel az arra vonatkozó 
igényeket, s amennyiben megfelelő mennyiségű igény van rá, annak elindításán el fognak 
gondolkodni.  
 
Szabó Miklós Ercsi, Mártírok utcai lakos elmondja, elég sok olyan emberrel beszélt, akik 
munkát keresnek. Az ő meglátásuk többnyire az volt, hogy elmennének Fehérvárra is 
dolgozni, ha az odajutás meg lenne oldva (átszállás nélkül). Továbbá elmondja még, azért is 
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jó volna ez a járat, hiszen Székesfehérvár megyeközpont, s elég sok ügyet csak ott lehet 
elintézni. Javasolja az ügyben az aláírás-gyűjtés megkezdését.  
 
Szabó Zoltán, az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatást ad arról, hogy tudomása 
szerint döntés született az ügyben, hogy a bíróság illetékességi területét módosítják. Eddig 
Ercsi a Dunaújvárosi Járásbírósághoz tartozott, ez azonban 2015. július 1-jétől 
Székesfehérvárra fog átkerülni. Ez azt jelenti, hogy azokat az ügyeket, melyeke az ercsiek 
eddig Dunaújvárosban intéztek, ezután Székesfehérváron fognak tudni intézni. Egyetért azzal, 
hogy az ügyben a felmérést célszerű lenne elvégezni. Továbbá elmondja még, hogy ezekhez 
az illetékességi területváltozásokhoz a rendőrség illetékességi területváltozásai is 
hozzátartoznak.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, az új gyalogos átkelőhelyek létesítése az intézkedési 
terv 6-os pontjában szerepel.  
 
Faragó Dávid, az Ercsi Rendőrőrs Őrsparancsnok-helyettese elmondja, ő nem ercsi lakos, 
azonban rendszeresen kerékpározik és arra volna kíváncsi, van-e információ arról, hogy a 
kerékpárút be fog-e jönni a településre? 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a TOP-os pályázatok, melyek a közeljövőben indulnak 
el, országos figyelmet kapnak. Ercsi városának az alapvető célja az lenne, hogy Sinatelep felé 
és Százhalombattára meglegyen az összeköttetés, kelet-nyugati irányban pedig a Cukorgyári 
Kápolna felé. Továbbá elmondja még, minimális fejlesztés történt az Etyek-Ercsi 
kerékpárúttal kapcsolatban, erről a Fejér Megyei Hírlapban lehetett olvasni. Ez egy turista 
célra használható kerékpárút lesz.  
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Miután több kérdés, hozzászólás nem 
hangzik el, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, s a Képviselő-testület 2015. április 21-i 
közmeghallgatását 19.05 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

          polgármester                                    jegyző 
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