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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 

Közbiztonsági Bizottsága 2015. május 14.-én 18 óra 00 perckor Ercsi Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

    Karsai Gergely bizottsági tag 

    Sira Magdolna külső bizottsági tag 

    Prekop Antal külső bizottsági tag 

                               

Meghívottak: 

    Győri Máté polgármester 

    Papp György alpolgármester 

               Dr. Feik Csaba jegyző 

                          Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 

    Szabó Zoltán rendőr őrnagy 

                          Borsi László Dunakavics Kft.  

                          Czobor Imre ny.alezredes 

    László Ferencné mb. pü.-i irodavezető 

    Fekete Tímea referens 

    Nagy Gábor referens 

                   

  

Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 

határozatképes. Elmondja, hogy az egyebek napirendi pontban a Búcsúval kapcsolatban 

szeretne mondani pár szót.  Javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot. 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2015. május 14-i nyílt ülésének 

napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

125/2015. (V.14.) sz. határozata 

A Bizottság 2015. május 14-i nyílt ülésének napirendjéről 

 

Napirendi pont: 

 

Nyílt ülés 
 

1) Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről 

2) Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása 

3) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításáról 

4) Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának elkészítéséről az „Ercsi Város 

szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. 

azonosítószámú projekt keretében 

5) Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 

közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötéséről 
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6) A Gorkij fasor átnevezéséről 

7) Ercsi Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatának módosításáról 

8) Integrált Településfejlesztési Stratégia koncepciója 

9) Térfigyelő kamera fejlesztése 

10) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

11) A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozói formában való ellátására pályázat 

kiírására 

12) Kispusztai utca területén található szemét elszállításáról  

13) Ercsi Vízisport Egyesület kérelme 

14) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz éves költség elszámolása  

15) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet megalkotásáról  

16) Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 

(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

17) A megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót jegyzőkönyv hitelesítők 

megválasztásáról 

18) Közvilágítás karbantartási szerződés hosszabbítása 

19) Kegyeleti szolgáltatási szerződés megkötése 

20) Egyebek 

 

 

 

1.) napirendi pont – Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 

 

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 

ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, átadja a szót Szabó Zoltán 

rendőr őrnagynak. 

 

Szabó Zoltán rendőr őrnagy ismerteti a havi aktuális statisztikai adatokat. Elmondja, hogy 

jelenleg is működik az iskolarendőr program. Elmondja, hogy most voltak kirándulni a 

baracskai börtönben, amely egy nagyon jó program.  

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy köszöni a rendőrség munkáját. Elmondja, hogy 

nagy előrelépés a körzeti megbízott rendszer kialakítása és jó lenne közvetlen elérhetőség is 

hozzájuk. Elmondja, hogy jó lenne a helyi újságban is az eredményességről tájékoztatni az 

embereket.  

 

Szabó Zoltán rendőr őrnagy elmondja, hogy sajtónak nyilatkozni a dunaújvárosi 

sajtóosztálynak lehet. Elmondja, hogy az eredményességgel kapcsolatban, hogy az elfogás 

még nem jelenti azt, hogy el is ítélik az elkövetőt. Elmondja, hogy a körzeti megbízottak nem 

0-24 óráig dolgoznak ezért őket a rendőrségi központi számon lehet keresni. Elmondja, hogy 

az éves beszámoló kiküldésre került a bizottság tagjai részére, megismerhették kéri ennek a 

beszámoló elfogadását.     

 

Czobor Imre ny.alezredes elmondja, hogy a térfigyelő kamerarendszer kapcsolatban is csak 

rendőrségi egyeztetéssel lehet nyilatkozni. Elmondja, hogy következő bizottsági ülésre írni 

fog egy beszámolót. Ismerteti a rendszer műszaki helyzetét.  
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Sira Magdolna bizottsági tag elmondja, hogy E.ON kábeleket itt hagyják a szolgáltatók és 

azt égetik el a környéken lakók.  

 

Papp György alpolgármester elmondja, hogy a közbiztonsági munkacsoport megtartotta 

ülését, ahol szó volt az időskorúakról és óvodásokról, SZÖR programról, szolgálati ingatlanok 

kialakításáról, gyalogos átkelőhelyekről létesítéséről, cukorgyári közvilágítás fejlesztéséről, 

romos épületekről, kamerarendszer fejlesztéséről, közterület felügyelet létrehozásáról, 

Kispusztai utca szemétének eltakarításáról, kóbor állatok elszállításáról.      

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Május 1. körút állati tetem égetővel 

kapcsolatban, hogy jogszerűen járt el mindenki az önkormányzatnak nem volt beleszólása 

ezért nem is értesítették. Elmondja, hogy elindultak a tárgyalások az önkormányzat egy 

javaslattal élt a terület cserével kapcsolatban a cég felé.  

  

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Elmondja, hogy a tájékoztatót el kell fogadni és az írásban 

kapott éves beszámolókkal kapcsolatban is szavazni kell. További kérdés, észrevétel nem 

merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 

szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

126/2015. (V.14.) Kt. sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy kéri a rendőrség 2014. évi beszámolójáról a szavazást.  

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Rendőrőrs 2014. évi 

beszámolóját a bűnügyi és közbiztonsági helyzetről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

127/2014.(V.14.) sz. határozata 

Ercsi Rendőrőrs tevékenységéről és a 2014. évi írásbeli beszámolója a bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetről   

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Rendőrőrs tevékenységéről szóló 

írásbeli beszámolót javasolja elfogadni a Képviselő-testület felé.  

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
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Gólics Ildikó elnök, kéri a bizottságot az Ercsi Polgári Őrség 2014. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatóval kapcsolatban a szavazást.  

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgári Őrség közbiztonsági 

helyzetről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

128/2015.(V.14.) sz. határozata 

Ercsi Polgári Őrség 2014. évi tevékenységéről szóló írásbeli beszámolójáról  

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgári Őrség 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót javasolja elfogadni a Képviselő-testület felé.  

 

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 

     

2.) napirendi pont – Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása 

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a 2014. évi elszámolás mellé van egy levél is mellékelve 

a tartalmát megismerhette mindenki. Kéri Vajdics Ákos Naplemente Bt. ügyvezetőjét, hogy 

ismertesse a tartalmát.   

 

Vajdics Ákos Naplemente Bt. ügyvezetője elmondja, hogy népszerűbb lett a hamvasztásos 

temetkezési mód ezért szükség lenne, újabb urnafal kialakítására. Elmondja, hogy szükség 

lenne a vízbekötéseken változtatni ezért erre kéri, hogy egy helyszíni bejáráson vizsgáljuk 

meg a lehetőségeket.  

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a vizes helyiségek kialakítására és az urnafal építésével 

kapcsolatban felkéri a lehetőségek megvizsgálására a polgármesteri hivatalt. Kéri, hogy erről 

döntsön a bizottság és következő bizottsági ülésen tárgyalja a bizottság ismét. 

További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a temető területén urnafal építésére és a 

ravatalozó épület vízbekötésének megvizsgálására 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

129/2015. (V.14.) Kt. sz. határozata 

a temető fejlesztésének lehetőségeinek megvizsgálása 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a temető területén urnafal 

építésére és a ravatalozó épület vízbekötésének lehetőségének megvizsgálását.       
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. június Képviselő-testületi ülés 
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Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Naplemente Bt. 2014. évi elszámolásáról is szavazni 

kell a bizottságnak. Megkérdezi, hogy az elszámolással kapcsolatban valakinek van-e további 

kérdése, észrevétele? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 

alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Naplemente Bt. 2014. évi 

elszámolásával kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

130/2015. (V.14.) Kt. sz. határozata 

a Naplemente Bt. 2014. évi elszámolásáról és üzemeltetési bevételeinek és kiadásának 

elszámolásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Naplemente Bt. 2014. évi elszámolását a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

  

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. május Képviselő-testületi ülés 

 

 

3.) napirendi pont – Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 

 

 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, megkérdezi, hogy 

valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról szóló 

előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

131/2015. (V.14.) Kt. sz. határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 
 

 

4.) napirendi pont – Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának 

elkészítéséről az „Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0030. azonosítószámú projekt keretében 
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Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta megkérdezi, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatban valakinek van-e további kérdése, észrevétele? További kérdés, 

észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

132/2015. (V.14.) sz. határozata 

Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának elkészítéséről az „Ercsi Város 

szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. 

azonosítószámú projekt keretében 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Környezeti 

Fenntarthatósági Programjának elkészítéséről az „Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás 

fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. azonosítószámú projekt keretében érkezett 

árajánlatot javasolja a Képviselő-testületnek, elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 

5.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és 

Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként 

üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről 

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az anyag kiküldésre került, megkérdezi, hogy valakinek 

van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Novozánszky Katalin pénzügyi irodavezető elmondja, hogy a hulladékudvar hazai forrású 

pályázati pénzből épült a szerződés lejárt ezért kell elfogadni.  

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a szerződés megkötésekor figyelembe kell venni az 

állatégető telepítését. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek van-e 

további kérdése, észrevétele? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi 

fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Önkormányzata és a Vertikál 

Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 

hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről 4 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

133/2015. (V.14.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 

közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötéséről 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzata és a 

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 

hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötését a Képviselő-

testületnek, elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 

6.) napirendi pont – A Gorkij fasor átnevezéséről 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, megkérdezi, hogy 

valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívással élt az önkormányzat felé a Gorkij fasor átnevezésének ügyében.  

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy javaslat hangzott el, hogy a Hunyadi út kerüljön 

meghosszabbításra. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az 

előterjesztéssel kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi 

fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága Gorkij fasor átnevezésével kapcsolatban 

4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

134/2015. (V.14.) sz. határozata 

Gorkij fasor átnevezéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Gorkij fasor átnevezését Hunyadi János 

utca folytatásaként a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 

7.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatának 

módosításáról 

 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi, hogy 

valakinek van-e további kérdése, észrevétele az elszámolásokkal kapcsolatban? Miután 

kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzatának Helyi 

Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

135/2015. (V.14.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatának és Szerkezeti tervének 

módosításáról 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzatának Helyi 

Építési Szabályzatának és Szerkezeti tervének módosítását a Képviselő-testületnek, 

elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

8.) napirendi pont –  Integrált Településfejlesztési Stratégia koncepciója 

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy az árajánlatok bekérése egyeztetés alatt áll, új 

szempontok szerint megismétlésre került a Képviselő-testületi ülésre megküldésre kerülnek. 

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy akkor a napirendi pontot nem tudja a bizottság tárgyalni..  
 
 

9.) napirendi pont – Térfigyelő kamera fejlesztése 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés és az árajánlatok kiküldésre kerültek. 

Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Czobor Imre ny.állományú ezredes elmondja, hogy az árajánlatokat megkapta az Alef Kft. 

árajánlatában szereplő 360 fokos látószögű DOM kamerákat tartalmaz célszerűbb azt 

választani.  

 

Papp György alpolgármester elmondja, hogy a közbiztonsági munkacsoport is tárgyalta a 

kamerák fejlesztésének árajánlatait és az a javaslat született, hogy a jelenleg is a karbantartást 

végző Alef Kft. árajánlatát támogatják.  

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 

teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a térfigyelő kamera fejlesztésével 

kapcsolatba 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

136/2015. (V.14.) sz. határozata 

a térfigyelő kamera fejlesztése 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a térfigyelő rendszer fejlesztésére az Alef 

Kft. árajánlatát a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 
 

 

10.) napirendi pont – Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
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Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az anyag megküldésre került. Megkérdezi, hogy 

valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  Miután kérdés, 

észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 

módosításával kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

137/2015. (V.14.) sz. határozata 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 

módosítását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.   
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 

  
 

11.) napirendi pont – A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozói formában való 

ellátására pályázat kiírására 

 

Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy a vállalkozásban dolgozó orvosnak meg 

is kell élnie, mert számít a kártya szám. Elmondja, hogy lakással célszerű lenne motiválni az 

orvosokat a jelentkezésre. Elmondja, hogy el kell dönteni, hogy a pályázatot vállalkozásban 

vagy közalkalmazotti státuszban legyen az állás kiírva. Elmondja, hogy a vállalkozásba kiírt 

pályázatra nem lesz jelentkező, mert az alacsony beteglétszám miatti finanszírozás miatt. 

Elmondja, hogy sok idő kell ahhoz, hogy egy új orvost a betegek megismerjenek és 

átjelentkezzenek hozzá.  

 

Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy közalkalmazotti státusz csak határozatlan idejű lehet.  

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy akkor javasoljuk, hogy közalkalmazotti státuszban 

legyen kiírva. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az 

előterjesztéssel kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi 

fel az alábbi határozati javaslatokat: 

 

Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet 

vállalkozói formában való ellátására pályázat kiírásával kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

138/2015. (V.14.) sz. határozata 

A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozói formában való ellátására pályázat 

kiírására 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet 

vállalkozói formában való ellátására pályázat kiírására közalkalmazotti státuszra a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja.   

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 

 
 

12.) napirendi pont – Kispusztai utca területén található szemét elszállításáról  
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Dunakavics Kft. részéről Borsi László ügyvezetőt a 

bizottság felkérte, hogy a közbiztonsági munkacsoport ülésén számoljon be a Kispusztai utca 

területén található szemét mennyiségéről és elszállításának költségéről. A munkacsoport 

ülésén nem jelent meg Borsi László a munkatársa jött el helyette, aki felkészületlenül jött el. 

Elmondja, hogy a bozót irtása sem fejeződött még mindig be a Kispusztai utcában pedig 

többször kérte már.  Elmondja, hogy a jelenlegi árajánlat is pontatlan, a gépi munka 

óraszámaival és a munkásokkal kapcsolatban is. Kéri egy új árajánlat kidolgozását a Kft. 

részéről.     

Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 

javaslatokat: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Kispusztai utca hulladékelszállításával 

kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

139/2015. (V.14.) sz. határozata 

a Kispusztai utca hulladék elszállításának ügye 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Kispusztai hulladék elszállításának 

vonatkozó módosított árajánlat bekérésére kéri fel a bizottság a Dunakavics Kft.-t. 
 

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 

13.) napirendi pont –  Ercsi Vízisport Egyesület kérelme 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Vízisport Egyesület kérelme kiküldésre került. 

Elmondja, hogy 2015. december 31.-én lejár az egyesület szerződése az önkormányzattal. 

Kérdezi, hogy a Dunakavics Kft. felmérte-e már az ingatlant és mit tapasztalt. 

 

Borsi László Dunakavics Kft. ügyvezetője elmondja, hogy jelenleg még a fűnyírásig 

jutottak el.  

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy az épületről nincs alaprajz, ezért érdemes lenne 

felméretni. Elmondja, hogy át kellene gondolni az épület jövőbeni funkcióját.   

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy akkor kéri az épület állapotának felmérését a Dunakavics 

Kft. –től. Elmondja, hogy a közművek jogi helyzetét az önkormányzattól kéri felülvizsgálni 

az eredményét a következő bizottsági ülésen szeretné, hogy tájékoztatva legyen a bizottság.  
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14.) napirendi pont – Nem közművel összegyűjtött szennyvíz éves költség elszámolása  

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az anyag kiküldésre került mindenki megkapta. 

Elmondja, hogy a szennyvíz elszállítására szeptemberben új pályázatot kell az 

önkormányzatnak kiírni. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 

ponttal kapcsolatban?  Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 

alábbi határozati javaslatokat: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

éves költség elszámolással kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

140/2015. (V.14.) sz. határozata 

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz éves költség elszámolása 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

éves költség elszámolásáról szóló tájékoztatást a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 

 
 

15.) napirendi pont – A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotásáról  

 

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 

ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 

alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban 4 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

141/2015. (V.14.) sz. határozata 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet megalkotásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotását a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 
 

16.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az anyag kiküldésre került. Megkérdezi, hogy valakinek 

van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem 

merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításával 

kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

142/2015. (V.14.) sz. határozata 

  Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 

(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítását a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 

17.) napirendi pont - A megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót jegyzőkönyv 

hitelesítők megválasztásáról 

 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az anyag kiküldésre került. Megkérdezi, hogy valakinek 

van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők 

és pót jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásával kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

143/2015. (V.14.) sz. határozata 

A megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a megválasztott jegyzőkönyv 

hitelesítők és pót jegyzőkönyv hitelesítők sorrendjét   Papp György képviselő; Dr. 

Balázs-Fülöp Ferenc képviselő; Gólics Ildikó képviselő; Karsai Gergely képviselő; 

Propszt Zsolt képviselő javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni.  
 

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 
 

 

 

 

 

 

18.) napirendi pont – Közvilágítás karbantartási szerződés hosszabbítása 
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Gólics Ildikó elnök Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 

alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a közvilágítás karbantartási szerződés 

hosszabbításával kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

144/2015. (V.14.) sz. határozata 

Közvilágítás karbantartási szerződés hosszabbítása 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a közvilágítás karbantartási szerződés 

hosszabbítását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: azonnal 

 

19.) napirendi pont - Kegyeleti szolgáltatási szerződés megkötése 

 

Gólics Ildikó elnök Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 

alábbi határozati javaslatot: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a kegyeleti szolgáltatási szerződés 

megkötésével kapcsolatban 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

145/2015. (V.14.) sz. határozata 

Kegyeleti szolgáltatási szerződés megkötése 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a kegyeleti szolgáltatási szerződés 

megkötését a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Felelős: Gólics Ildikó elnök 

Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 

 

Győri Máté polgármester napirendi ponton kívül elmondja, hogy elkészültek az iskola tervei 

a költségvetése során át kell gondolni az ütemezését. A táncos gyerekek a ciprusi utazási 

támogatást megköszönték.  

 

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése? További kérdés nem 

merült fel, így az ülést 22 óra 20 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

                                 Gólics Ildikó                                        Sira Magdolna 

                                        elnök                                                 jkv.hitelesítő 


