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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. május 26-i nyílt ülésének 
j e g y z ő k ö n y v e  

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

NAPIREND  
Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. Az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

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

3. A Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásának 
elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és 
kiadásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

7. Az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
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9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati forrásból való 
támogatásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

11. Az Ercsi Kispusztai úton és környékén elhelyezett hulladék elszállításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

12. Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötésének elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. 
részére történő használatba adásról szóló használati megállapodás módosításáról - 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
16. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 

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

17. A közforgalmi, közútpótló folyami révek, kompok felújítására és üzemeltetésére 
pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység 2014. évi költségelszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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20. 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 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Aranydiplomás és Gyémátdiplomás pedagógusok részére Emléklap és jutalom 
adományozására előirányzat biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Gorkij fasor átnevezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

24. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

25. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
161/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. május 26-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
162/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó 

beszámolójának elfogadásáról 
 
163/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul 
vételéről  

 
164/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatója megtárgyalásának elnapolásáról 
 
165/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és az 

üzemeltetési bevételeinek és  kiadásainak  elszámolásáról  
 
166/2015. (V.26.) Kt. sz. hat.  kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
167/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi 

feladatainak értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 
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168/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
169/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

pályázati forrásból történő támogatásáról 
 
170/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű, pályázati tanácsadásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
171/2015. (V.26.) Kt. sz. hat.  az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről 
 
172/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kispusztai úton és környezetében található, 

illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról 
 
173/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari 

és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 
hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés megkötésének elnapolásáról 

 
174/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
175/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics 

Nonprofit Kft. között létrejött Használati Megállapodás 
2. pontjának módosításáról 

 
176/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének 

racionalizálásáról, a Kft. munkavállalói létszámának 
csökkentéséről 

 
177/2015. (V.26.) Kt. sz. hat.  a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
 
178/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Rudas és Társa Bt. 

között létrejövő, Ercsi - Szigetújfalu között közlekedő 
komp üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 
megkötéséről 

 
179/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a „közforgalmi, közútpótló folyami kompok, révek 

fenntartására, felújítására és üzemeltetésére pályázat” 
benyújtásáról 

 
180/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat 

kiírásáról 
 

181/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 
2014. évi költségelszámolása 
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182/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának 
az „Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. 
azonosítószámú projekt keretében történő elkészítéséről 

 
183/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. Aranydiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusok 

részére Emléklap és jutalom adományozásra előirányzat 
biztosításáról 

 
184/2015. (V.26.) Kt. sz. hat.  a Gorkij fasor átnevezéséről 
 
185/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót 

jegyzőkönyv hitelesítő akadályoztatása esetére további 
pót jegyzőkönyv hitelesítők sorrendjének 
meghatározásáról 

 
186/2015. (V.26.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 

R e n d e l e t e k 
 

10/2015.(V.27.) ök. rend. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

 
11/2015. (V.27.) ök. rend. a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

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

május 26-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
                         Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Karsai Gergely képviselő                          
                         Lippai Csaba képviselő                          
                         Propszt Zsolt képviselő 
                         Sandi József képviselő  
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat, vendégeket, s a 
Képviselő-testület 2015. május 26-i nyílt ülését 18.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
9 képviselőből 8-an jelen vannak, így a testületi ülés határozatképes. Ezután elmondja, 25 
napirendi pontról szükséges tárgyalni. Kérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal 
kapcsolatban, illetve azokon kívül egyéb más kérdése, mondanivalója?  
 
Sandi József képviselő elmondja, a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt 
szeretne szót kérni. 
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Győri Máté polgármester szintén napirendi pont előtt szeretne majd szólni. Majd azt kéri, 
hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. május 26-i nyílt 
ülése napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. május 26-i nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
 

1. Az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. Az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

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

3. A Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásának 
elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és 
kiadásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

7. Az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
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9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati forrásból való 
támogatásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

11. Az Ercsi Kispusztai úton és környékén elhelyezett hulladék elszállításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

12. Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötésének elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. 
részére történő használatba adásról szóló használati megállapodás módosításáról - 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
16. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 

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

17. A közforgalmi, közútpótló folyami révek, kompok felújítására és üzemeltetésére 
pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység 2014. évi költségelszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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20. 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 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Aranydiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusok részére Emléklap és jutalom 
adományozására előirányzat biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Gorkij fasor átnevezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

24. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

25. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester először elmondja, hogy Szabó Miklós úr kérte tőle, hogy 
kaphasson szót a napirendi pontok megtárgyalásának kezdete előtt. Ezután tájékoztatást ad 
arról, hogy sikeresen megvalósult a szennyvízpályázat, Sinatelepen kiépült a szennyvíz 
csatornarendszer, s örül annak, hogy az ott élők számára ez a szolgáltatás végre 
hozzáférhetővé vált, majd megköszöni mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Ezután 
átadja a szót Sandi József képviselő úrnak. 
 
Sandi József képviselő elmondja, a választások alkalmával ígéretet tettek arra, hogy a 
városban rendet fognak tenni/tartani, azonban – viccesen megjegyzi – ők maguk, mint 
képviselők is néha rendetlenek a testületi üléseken. (Gondol itt a szünetekről való 
visszatérésre.) Ezért átad egy csengettyűt polgármester úr részére, s hozzáteszi, jelképesen, 
hogy minél több eszközük legyen a rend megtartására.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni, s hozzáteszi még, az előző polgármester a saját 
csengettyűjét azért vitte el, mert az az ő saját, névre szóló csengettyűje volt. Ezután átadja a 
szót Szabó Miklós úr részére. 
 
Szabó Miklós elmondja, az ülés napjának délelőttjén kint járt a vízisport telepen, ahol azt 
látta, hogy a nagy esőzés igen komoly „munkát” végzett: a villanyóra szekrényekbe befolyik a 
víz, ami elsősorban baleset- és tűzveszélyes. Kéri, hogy járjanak utána annak, hogy ezeket a 
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hibákat hogyan lehetne megjavítani. Továbbá elmondja még, a vízisport területén szeretnének 
táboroztatni, melyet nagyon jó ötletnek tart, Adott a zárt terület, azonban fontos volna, hogy 
legalább a szociális létesítményeket rendbe kellene hozni azért, hogy minimum wc, mosdó, 
zuhanyzó rendelkezésre álljon. Kéri polgármester urat, hogy ő és néhány bizottsági tag, 
esetleg a kft. egy bejárás alkalmával mérje fel a tennivalókat a helyszínen.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a Vízisport Egyesület elnökétől érkezett egy levél, s 
annak tartalmát a bizottság meg is tárgyalta, majd ígéretet tesz arra, hogy az előbbiekben 
feltárt probléma megoldása érdekében a szükséges lépéseket meg fogják tenni, azonban azt is 
hozzáteszi, hogy a szociális helyiségek felújítása nagyobb forrást igényel. A bejárás 
gondolatával egyetért, elmondja, az meg fog történni. Továbbá elmondja még, örül annak, 
hogy a Vízisport Egyesülettel – s annak elnökével – az együttműködés jó: az önkormányzat 
ingyen biztosítja a terület használatát, amiért cserébe a város kap egy vízisport szolgáltatást. A 
felújítási munkálatokkal kapcsolatban elmondja, szükséges lenne az egészséges egyensúly 
megtalálása a tekintetben, hogy mi az, amit az önkormányzattól el lehet várni és mi az, amit 
az egyesület hozzá tud tenni.  
 
Lippai Csaba képviselő kérdezi, mikor lenne a bejárás? 
 
Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszol: mihamarabb, 
mondjuk a jövő hét folyamán.  
 
Győri Máté polgármester ezután tájékoztatást ad arról, hogy június 4-én 18 órakor a 
Koronánál tartják Trianoni megemlékezésüket, ahol Sinkovits Vitay András lesz a vendégük. 
Kéri, hogy aki teheti, vegyen részt a megemlékezésen. Ezután elmondja, minden képviselő 
részére kiküldésre került a Forrás Néptáncegyüttes támogatást megköszönő levele. Majd az 
Örökmozgó Parkkal kapcsolatban elmondja, a munkálatok folynak, s bízik abban, hogy 
minden időben, s jó minőségben – a Dunakavics Kft. által – el fog készülni. Tervek szerint 
június 19-én, az általános iskolai bizonyítványosztás után, ünnepélyes keretek között 
szeretnék átadni a parkot. Ehhez azonban hozzáteszi még, ez egyelőre csak terv, kéri, hogy 
ezt még senki „ne vegye készpénznek”. Majd, miután több napirendi pont előtti hozzászólás 
nem érkezik, rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására. 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó beszámolójának 
elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-150/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd átadja a szót Szabó Zoltán, az Ercsi Rendőrőrs 
Őrsparancsnoka részére. 
 
Szabó Zoltán, az Ercsi Rendőrőrs Őrsparancsnoka tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Tájékoztatóját azzal szeretné kezdeni, hogy elmondja, kapitány úr szabadsága miatt nem tud 
jelen lenni a képviselő-testületi ülésen. Majd megköszöni az önkormányzatnak a támogatást, 
melyet a közös munka kapcsán a rendőrség részére nyújtott. Ezután elmondja, a múlt évben 
rengeteg változás történt, s még nagyon sok változás előtt áll a rendőrség. Többek között sor 
került egy szemléletváltásra a rendőri munkában, egy intézkedési kultúraváltás zajlott le. A 
tavalyi évtől a munkájuk során elsősorban nem a szankcionálásra, hanem inkább a 
megelőzésre helyezték a hangsúlyt. Országos főkapitány úr utasította az állományt, hogy 
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abban az esetben, amikor elég a figyelmeztetés, legyenek tekintettel az elkövető személyére, 
nem szükséges feltétlenül büntetni, hanem elég figyelmeztetésben részesíteni. Továbbá 
elmondja még, a tavalyi évben sor került három választásra. Hosszú idő óta a tavalyi volt az 
első olyan választási év, amikor nem arról szóltak a hírek, hogy a rendőrségnek hol és miért 
kellett beavatkoznia, vagyis, a választások teljesen rendben lezajlottak, sehol nem volt 
szükség komolyabb rendőri beavatkozásra. Ezután megköszöni a rendőrség legfontosabb 
partnereinek, – tűzoltók, mentők, polgárőrök, hivatásos vadászok, Közép-Duna Hal Kft. 
őreinek – hogy segítették azt, hogy a város közbiztonsága jó irányba haladjon. Illetve 
köszönetet mond még a Képviselő-testület minden tagjának, a Közbiztonsági Munkacsoport 
dolgozóinak azt, hogy végre van egy tervezett jövőkép előttük, megvalósítható célokkal. Úgy 
érzi, ezek nemcsak szavak, hanem valóban szilárdul a közbiztonság Ercsiben. Majd a tavalyi 
évben Bali Imre vezetésével megalakult a Körzeti Megbízotti Csoport felállásáról kíván 
néhány szót szólni: elmondja, az Őrs életében az egyik legfontosabb dolog volt ez. Eljutottak 
már az óvodákba is. A Pindúr Pandúr program keretében a héten lesz Budapesten egy 
vetélkedő, melyen mindhárom tagintézmény részt fog venni. Továbbá elmondja még, az 
iskolarendőrséget is tökéletesre fejlesztették. Ezután tájékoztatást ad arról, hogy továbbra is 
változások előtt állnak. Megjelent a Magyar Közlönyben az, hogy a rendőrség illetékességi 
területei sok helyen változni fognak, mely Ercsit is érinti. Az Ercsi Rendőrőrs 2015. július 1-
jétől a Dunaújvárosi Rendőr-főkapitányságtól a Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz kerül át. 
Tervek szerint az állampolgárok ebből a változásból semmit nem fognak érzékelni. Az Ercsi 
Rendőrőrs feladatköre bővülni fog, s eddigi információi szerint ezzel együtt a létszámuk is – 
végrehajtó kollégákkal – növekedni fog. Ez annyit jelent, hogy ami eddig Dunaújvárosban 
intéződött, az ezután Ercsiben fog. Majd ígéretet tesz arra, hogy amint erről a dologról bővebb 
információval rendelkezik majd, el fogja azt mondani. Ezután újra megköszöni a kapott 
támogatásokat. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a köszönet kölcsönös. Majd elmondja még, különösen 
nagyra értékeli a KMB-s csoport munkáját. Egyetért azzal, hogy a közbiztonság fejlődik, ő is 
így érzi, s szintén megköszöni alpolgármester úrnak és a Közbiztonsági Munkacsoport többi 
tagjának is a munkát, illetve mindenkinek, aki a közbiztonság javításán munkálkodik. 
 
Karsai Gergely képviselő 18.35 órakor megérkezik az ülésre, így a továbbiakban 9 képviselő 
vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri a testület 
tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó 
beszámolójának elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Rendőrőrs parancsnokának Ercsi 
város közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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2. napirendi pont: Az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztató tudomásul vételéről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-149/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd elmondja még, örül annak, hogy az Ercsi Polgári 
Őrség új vezetője Christe Rezső lett, aki ezt a feladatot maximálisan jól látja el. Megköszöni 
neki a lelkes munkavégzést. 
 
Papp György alpolgármester elmondja, a legutóbbi polgárőr közgyűlésen jelen volt Cseh úr, 
aki tájékoztatást adott arról, hogy egy országos értekezleten külön kiemelték Ercsit, mert az 
Ercsi Polgári Őrség és az ercsi rendőrség együttműködése kiemelendő, s már országosan is 
látható, hogy a közbiztonság tekintetében javulnak a város eredményei. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a beszámoló 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának 
tudomásul vételéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3. napirendi pont: A Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló 

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

 
Győri Máté polgármester a 100-148/2015. iktatószámú előterjesztéssel kapcsolatban 
elmondja, nagyra tartja a Sina Polgárőr Egyesület munkáját, azonban kéri, hogy 
képviseltessék magukat a bizottsági üléseken, illetve határidőre nyújtsák be az éves 
beszámolójukat. Miután a beszámoló az ülés napjáig nem érkezett meg, ezért azt a javaslatot 
teszi, hogy a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére napolják el a beszámoló elfogadását. 
Kéri, hogy aki az elnapolással egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója megtárgyalásának elnapolásáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója 
megtárgyalásának elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója megtárgyalását a Képviselő-testület 2015. május 28-i 
soron kívüli ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. május 28-i soron kívüli nyílt ülése 
 

4. napirendi pont: A Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és az üzemeltetési 
bevételeinek és kiadásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-151/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Papp György alpolgármester kiment a Tanácsteremből, így a szavazásban 8 képviselő vesz 
részt. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és 
az üzemeltetési bevételeinek és kiadásainak elszámolásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és  
kiadásainak  elszámolásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2014. évi beszámolóját 
elfogadja. A Képviselő-testület a Naplemente Bt. végleges beszámolója alapján 526.032,- Ft 
előirányzatot biztosít a temető fenntartási kiadásaihoz, az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a kifizetés érdekében 
szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

5. napirendi pont: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-155/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd azt kéri, hogy a határozat végrehajtásáért 
felelősként mellette jegyző úr is szerepeljen a határozatban. Ezután kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Sandi József képviselő elmondja, amennyiben ezt a szerződést megkötik, az december 31-
ével le fog járni, s a jövő tekintetében pályázatot kell majd kiírni. S mivel az 
önkormányzatnak már van egy városgazdálkodási kft-je, ezért azt javasolja, hogy a pályázati 
kiírást módosítsák úgy, hogy azokat a feladatokat, melyeket a kft. el tud végezni (fűnyírás, 
útfenntartás, karbantartási feladatok), a pályázatban már ne szerepeltessék. A konkrét 
temetkezési feladatok, illetve az azokkal kapcsolatos nyilvántartás maradjon meg a kiírásban, 
azonban az előzőekben felsorolt dolgokat már ne tegyék bele a pályázati kiírásba. Véleménye 
szerint a jelenlegi formájában a dolog ellenőrizhetetlen, például: a szemétszállítást 
kiszámlázzák a vállalkozónak, ő pedig továbbszámlázza azt az önkormányzat részére. 
 
Papp György alpolgármester visszaérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban újra 9 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester egyetért Sandi képviselő úrral, kéri, hogy amikor a pályázati 
kiírást készítik elő, erre a részletre figyeljenek oda. Majd, miután több kérdés, hozzászólás 
nem hangzik el, kéri, hogy a szerződés megkötéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 
Naplemente Temetkezési Szolgáltató Bt. (2451 Ercsi, Mártírok útja 21.) között kötendő – 
kegyeleti közszolgáltatás biztosítására vonatkozó – szerződés megkötését e határozat 
melléklete szerint támogatja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá Győri Máté polgármestert, hogy a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 2016. január 1-től történő ellátására vonatkozó pályázati kiírást 
terjessze a Képviselő-testület 2015. szeptember havi ülése elé.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a szerződéskötésre 2015. június 10.; 
       a pályázat kiírására a Képviselő-testület 2015. szeptember havi ülése 
 

 
 
 
 
 
 



14 
 

„Melléklet a 166/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő u. 20., képviseli: 
Győri Máté polgármester) mint megbízó és 
másrészről Ercsi Naplemente Temetkezési Szolgáltató Betéti Társaság (2451 Ercsi, 
Mártírok útja 21., képviseli: Vajdics Ákos ügyvezető) mint közszolgáltató 
között az ercsi köztemető üzemeltetésére a mai napon a következő feltételek szerint: 
 

1. Megbízó megbízza a Közszolgáltatót Ercsi Város közigazgatási területén, a tulajdonát 
képező Ercsi, Szent István út 1270 hrsz-ú. köztemető üzemeltetésével a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16-24. és 39-40. §-ai, a 145/1999. 
(X.1.) Kormányrendelet, továbbá Ercsi Város Önkormányzat 31/2003. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete alapján, amely megbízást Közszolgáltató elfogad. 
 

2. A megbízás határozott időre: 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig szól. 
 
A megbízás időtartama magában foglalja Közszolgáltató mindenkori jogutódjának 
folytatólagos temetőkezelői jogosultságát. A szerződésben foglaltak a felek 
megegyezésével legfeljebb évente egyszer módosíthatóak. 
 

3. Közszolgáltatónak a temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei: 
 
Biztosítja az eltemetés, urnaelhelyezés feltételeit, amelynek keretében megszervezi és 
elősegíti a temetési szolgáltatások szakszerű és lehetőségeihez mérten a legmagasabb 
szintű lebonyolítását. 
 
Összehangolja a szertartásokat, amelynek részeként igény szerint együttműködik a 
szertartások (egyházi – polgári) lebonyolításában. 
 
Meghatározza és betartja az önkormányzati temetőrendeletben előírt temető rendjét, 
ennek keretében: 
- ügyfélszolgálatot működtet Ercsi, Mártírok útja 21. sz. alatt 
- tájékoztatja a temető rendeletről, helyben szokásos módon a temetőlátogatókat 
- temetőkönyvet, vagy számítógépes nyilvántartást vezet a sírokról 
- az eltemettetőnek és az arra jogosult hatóságoknak abba betekintést enged, arról 

felvilágosítást nyújt. 
- betartatja a temetők nyitvatartási idejét 
- biztosítja a temető üzemeltetését és nyitva tartás alatti felügyeletét temető őr 

alkalmazásával 
- biztosítja a temető nyitását – zárását. 
 
Gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, illetve a temetési szolgáltatás 
céljára történő átadásáról. 
Biztosítja a ravatalozó technikai berendezéseinek és felszereléseinek állandó 
karbantartását, illetve elhasználódásuk esetén ezek cseréjét 100.000,-Ft értékhatárig 
saját költségén, illetve a mindenkori költségvetésből származó fenntartásra 
megmaradó összeg erejéig. 
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A ravatalozó épület belső megóvása a közszolgáltató feladata. Biztosítja a ravatalozó 
épületcsoport, - hűtő, szociális helyiség, öltöző folyamatos fertőtlenítését, meszelést, 
mázolást, takarítást saját költségén. 
Biztosítja a temető infrastruktúrájának üzemben- és karbantartását, ezen belül: 
- meglévő utak, járdák, parkoló karbantartását (fűnyírás, hó eltakarítás, síkosság 

mentesítés) 
- vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetését, javítását, a csurgalékvíz elvezetését 
- biztosítja a kiépített elektromos ellátás működtetését, karbantartását 
- viseli az elektromos energia felhasználásával kapcsolatos áramfelhasználás 

költségét 
- a ravatalozó épület csoport üzemképességét. 
 
Biztosítja a temető tisztán- és karbantartását, amely magában foglalja: 
- szükség szerinti sepréseket 
- évi két alkalommal (tavasszal – ősszel) a sírok közötti kaszálást az elhagyatott és a 

nem gondozott síroknál is 
- a hant nélküli területeken, valamint a temetőn kívül – Temető utca, Mártírok útja, 

Szent István út – temetőt átölelő területeken a folyamatos, szükség szerinti 
fűnyírást 

- viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket. 
   

Biztosítja a temetőben az esetlegesen kivágásra kerülő növényzet pótlását, szükség 
szerint gondoskodik növényzet telepítéséről, parkosításról. 
 
Értékesíti a temetői sírhelyeket, urnahelyeket az Önkormányzat temetői rendelete 
díjszabása alapján. 
 
Vezeti a sírhelynyilvántartást a törvény és az Önkormányzat rendelete alapján. 
 
A halottak napi megemlékezések idején készenléti ügyeletet működtet. 
 
A temetőre és építményeire a közszolgáltató részéről biztosítás kötése nem kötelező. 
 
Önként vállalt feladatai: 
- a temetőben nyugvó katona sírok, műemlék sírok gondozása 
- a hozzátartozók nélküli sírok (a város nevezetes személyeinek) gondozása 

 
A felügyeletet gyakorló jegyző, vagy megbízottja részére az ellenőrzést és 
nyilvántartásba tekintést lehetővé teszi. A parcella kialakítására, a temetőrész 
lezárására – igény szerint – javaslatot készít. 

 
4. Pénzügyi elszámolások 

 
A temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és költségekről a vállalkozó tételes 
elszámolást (egyszerűsített beszámoló) készít előző év november 1-től, következős év 
október 31-ig terjedő időszakra. 
Az adott gazdálkodási évről (december 31-i állapotról) a vállalkozó az éves 
beszámolót a gazdálkodási évet követő április 30-ig köteles elkészíteni. 
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A temető üzemeltetésével kapcsolatos költségek 
- a kiadásokról, költség nemenként, munka fajtánként külön nyilvántartást kell 

vezetni 
- a kiadásokat az üzemeltető viseli a 100.000,-Ft-ot meghaladó esetek kivételével. 
 
A temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételek 
- a bevételekről nyilvántartást kell vezetni 
- sírhelydíjak és a ravatalozó használati díjak, 
- üzemeltetői közreműködési díjak, temető fenntartási díjak, 
- hűtési díjak önkormányzat által meghatározva. 

 
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a temetőben meghatározott feladatellátást és 
nagyobb beruházásokat az éves költségvetési tervben szerepelteti és pénzügyileg 
finanszírozza az előző évi bevétel – kiadás közszolgáltató beszámolójának 
elfogadásával, illetve javaslata alapján, a költségvetés tervezésekor. 

 
5. Közszolgáltató jogai 

 
Saját nevében, korlátlan temetési szolgáltatást szervezése. 
 
Az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek, szerződésben érvényesítése a temetkezési 
szolgáltatást végző vállalkozóval szemben. 
 

6. A temető tulajdonos, a Megbízó kötelezettségei: 
 
A kegyeleti igényeknek törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő 
létesítmények megépítése, bővítése, külső felújítása. Ezek részenként: 
- a ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek 
- halottak tárolásához szükséges helyiség és hűtők biztosítása 
- a törvényben előírt feltételek megteremtése. 

 
A temetőben a lakossági vízdíjak költségének megtérítése. 
 
A temetőüzemeltető ellenőrzése, arra jogosult szervezet, személy kijelölése. 
 

7. Felmondás szabályai 
 
A megbízást szerződő felek a megbízás időtartama alatt csak rendkívüli okra 
hivatkozással mondhatják fel. 
 
Megbízó részéről rendkívüli ok lehet: 
- az üzemeltető által elkövetett sorozatos és súlyos kegyeletsértés ténye 
- a meghatározott feladatok elmulasztása, amennyiben ez sorozatosan akadályozza a 

temetési szolgáltatást 
- lehetetlenné teszi az ellenőrzésre jogosultak ellenőrző munkáját 
- a törvényben, rendeletekben meghatározottak sorozatos megsértése 
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Közszolgáltató részéről rendkívüli ok lehet: 
- jogutódlás bekövetkezése 
- e szerződés feltételeinek egyetértés nélküli és egyoldalú, anyagi hátrányt okozó, 

vagy temetési szolgáltatást akadályozó megváltoztatása 
- az üzemeltetés fentiekben említett feladatainak megakadályozása 
 
A rendkívüli ok miatti felmondás az egymással szembeni jogos anyagi követeléseket 
nem teszi semmissé. 

 
8. A felek a vitatott kéréseket tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Egyetértés hiányában 

kölcsönösen kikötik és elfogadják Ercsi Város Önkormányzat székhelye szerinti 
bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
 

Ercsi, 2015. június 1. 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
   Ercsi Város Önkormányzat     Naplemente Bt. 

 
 

6. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi 
feladatainak értékelése 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-140/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
8. számú melléklete), majd hozzáteszi még, a beszámolót a Szociális és a Humán Bizottság is 
megtárgyalta, s elfogadásra javasolta. Ezután megköszöni mindenkinek, aki a városban a 
gyermekekkel foglalkozik, az áldozatos munkát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
kiegészíteni valója a leírtakkal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi 
gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2014. évi ellátásáról és értékeléséről szóló – e határozat mellékletét képező – beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 167/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZ ŐJE, 
MINT I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG 

Igazgatási Iroda 
2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06-25-515-600, Fax: 06-25-515-601 

 e-mail: polghivatal@ercsi.hu 
 
 

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásról 

 
 
Jogszabályi előírások 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése rendelkezik az önkormányzatok számára minden év 
május 31. napjáig elkészítendő átfogó értékelésről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátása tekintetében.  
A Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 
10. számú melléklete határozza meg az önkormányzatok számára, az átfogó értékelés kötelező 
tartalmi elemeit: 

„I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó 

általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás 
nagysága, 

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós 
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival 
való együttműködés tapasztalatai), 

– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4–5. (hatályon kívül helyezve)  
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
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8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció stb.).” 
 
Az értékelés a fentebb meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével készült a 
2014. évi feladatok ellátásról.   
Követi az elmúlt időszakban készített írásos anyagok tartamát, kiegészítve az aktuális 
számadatokkal.  
 
 

1. A település demográfiai mutatói 
 
Ercsi Fejér megye északi csücskében, a Duna jobb partján, a megye határán helyezkedik el, 
Közvetlenül a 6-os főút és az M6-os autópálya mellett a főváros közelében.  
A város állandó lakosságának száma a 2014. december 31-i állapot szerint 8.522 fő, melyből 
4.380 fő férfi, 4.142 fő nő.  
  
Lakónépesség korcsoportok szerinti bontása:  
 
 
 

 
 
  
 
A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy Ercsiben a 19-65 év (5.614 fő) közötti 
korosztály létszáma a legmagasabb, az összes lakosságszámhoz viszonyítva 66%. Ercsire, 
úgy, mint Fejér megyére a népesség elöregedése a jellemző. Ercsi népességének 
mindösszesen 20%-a gyermekkorú.  
A grafikonból megfigyelhető, hogy a 66 év feletti lakosság a legkisebb lélekszámú az 
összlakosságszám 14%-a. 
 
 
 

20%

66%

14%
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Lakónépességen belül a 0-18 éves korú korosztály alakulása: 
 

 
 
 

 
 

 
Fenti grafikonokon a 0-18 éves korosztály korcsoportos, valamint nemek szerinti megoszlása 
látható. A korcsoporton belül a 6-14 évesek száma a legmagasabb 811 fő, mely jól mutatja az 
iskolai elvándorlás magas létszámát.  
 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

Ercsi Város Önkormányzata a tavalyi évben a Gyvt-ben meghatározott kétféle ellátást nyújtott 
a szociálisan rászoruló gyermekek számára: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és 
óvodáztatási támogatást. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a tavalyi évben megszűnt, 
beépült az önkormányzati segély szabályozási körébe.  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az óvodáztatási támogatás 
megállapítása továbbra is jegyzői hatáskör. Az óvodáztatási támogatás 2015. október 31. 
napjával jogszabályváltozás alapján megszüntetésre kerül.  
 

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Az ellátási formát a Gyvt. 2006.01.01. napjától hatályba lépő módosítása vezette be. A 
kedvezmény megállapításával igénybe vehető a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, 
tankönyvtámogatás, valamint évente kétszeri pénzbeli kifizetés, amennyiben a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, 
valamint november 1-jén fennáll.  
A pénzbeli támogatás összegét évente a költségvetési törvény határozza meg. A támogatás 
összege 2014. évben gyermekenként 5.800.-Ft, mely összeg évek óta nem emelkedik. A 
tavalyi év második felében történt jogszabály módosítás értelmében a pénzbeli támogatás 
természetbeni támogatássá alakult és kifizetése Erzsébet-utalványban történt.  
 

 
 

Az elmúlt három évet vizsgálva a 2012-es év mutat kiugró növekedést, melynek okára 
egyértelmű magyarázat nincs. A tavalyi év az átlag éveket hozza 850 körüli támogatott 
gyermekkel.  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének fő oka az ingyenes 
étkeztetés, valamint tankönyvtámogatás.   
A 0-18 éves korú lakosság 49,2 %-a részesül támogatásban.  
A kérelmezők alacsony jövedelmi helyzetük miatt igénylik ezt a támogatási formát, az 
elutasítások száma nem magas, oka a jogszabályban meghatározottnál magasabb jövedelem.  
 
Az önkormányzat költségvetésében az évente kétszeri kifizetés kiadásként nem jelentkezik, 
mivel 100%-os állami normatíva igényelhető az Erzsébet-utalványban kifizetett összeg után.  
 

2.2 Óvodáztatási támogatás 
 
2008. évben került bevezetésre a támogatási forma célja a gyermek óvodai beíratásának és 
folyamatos óvodai részvételének ösztönzése.  
2013. évben változott a jogszabályi háttér, új támogatás már csak a halmozottan hátrányos 
helyzetű családok gyermekeinek állapítható meg.  
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2015. október 31. napjával jogszabályi változás miatt a támogatási forma megszüntetésre 
kerül.  
A támogatás összege első alkalommal gyermekenként 20.000.-Ft, azt követően esetenként és 
gyermekenként 10.000.-Ft. A támogatás folyósítása évente két alkalommal tárgyév június és 
december hónapjában történik.  
Bevezetése óta folyamatos növekedést mutat a részesülők száma, megismerték az ellátási 
formát. Az óvodák tájékoztatása alapján a tervezett célt a támogatási forma elérte, a 
gyermekek fiatalabb korban kerülnek beíratásra és hiányzásuk kevesebb.  
 
 

Év Gyermekek száma Felhasznált összeg 
2012 150 1.800eFt 
2013 145 1.770eFt 
2014 105 1.250eFt 

 
 
 

2.3 Önkormányzati segély 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszüntetésével 2014. január 1-től önkormányzati 
segély formájában volt lehetőség a gyermekek családjának támogatására rendkívüli esemény 
vagy krízishelyzet során.   
A támogatást a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság állapította meg. 
Számszerű adatok arra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, hogy a 2014. évben 
támogatásban részesülők közül mely családok kaptak a gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli 
esemény miatt segélyt. A Bizottság mindig az összes körülmény mérlegelése alapján hozza 
meg döntését.  
2014. évben a bizottság 343 esetben nyújtott támogatást a kérelmezőnek 3.150eFt összegben.  
 
 

2.4 Gyermekétkeztetés 
 

Az előző évekhez hasonlóan Ercsi Város Önkormányzata a gyermekek étkeztetését 
diákétterem működtetése keretében látja el.  

Az Ercsi, Bem u. 1. szám alatt működő étterem biztosítja az óvodás és iskolás korú 
gyermekek, valamint az idősotthoni gondozottak étkeztetését. A 2009-ben végrehajtott 
szolgáltató váltás nem a várt eredményt hozta meg az ételek minőségében.  

 
 

Az étkeztetésben részesülők átlagos létszáma (fő) 
 2012. év 2013. év 2014. év 
Óvodás:    
-50% kedvezmény 24 21 32 
- ingyenes  187 155 147 
Iskolás:    
-50% kedvezmény 9 6 13 
- ingyenes 225 327 335 
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Fenti adatokat a Junior Vendéglátó Zrt. szolgáltatta.  
 
A Gyvt. 151.§ (5) bekezdése értelmében ingyenes étkeztetést kellett a 2014. évben biztosítani, 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek, aki:  
- bölcsődés 
- óvodás 
- 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt 
- fogyatékos, nappali ellátást nyújtó szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben 
elhelyezett gyermek, ha a fenti korosztályba tartozik.  
50%-os kedvezményt kell biztosítani azon gyermekek, tanulók számára, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és nem tartoznak a fentiekben részletezett 
ingyenes kategóriába; akik három vagy többgyermekes családban élnek; tartósan beteg vagy 
fogyatékos.  
 
 
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a Gyvt. rendelkezik, nevesítve a gyermekjóléti 
szolgáltatást, valamint a gyermekek napközbeni ellátását.  
Ercsi Város Önkormányzat közigazgatási területén a gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális 
Szolgálat keretein belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évben már a megszokott új helyén a 
Kossuth utcában látta el feladatait.  
 
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - 
különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi 
gyermekfelügyeletben, házi gyermekfelügyeletben és alternatív napközbeni ellátással.   
Ercsi Város Önkormányzatánál a gyermekek napközbeni ellátása egyik formában sem valósul 
meg.  
 
 3.1. Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 
testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
 
Gyermekjóléti Szolgálat  
Ercsi Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Szolgálat keretében 
működő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretében biztosítja 1997. november 1-je 
óta.  
A Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységéről készült beszámoló az értékelés 1. 
számú melléklete.  
 
 
Védőnői Szolgálat  
Ercsi Városában a védőnői feladatokat 4 fő védőnő látja el, ellátva szükség esetén a környező 
települések helyettesítését is.  
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3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

Ercsi Város Önkormányzatánál a gyermekek napközbeni ellátása a jogszabályban előírt egyik 
formában sem valósul meg.  
 
4. Felügyeleti szervek által tett ellenőrzések 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal 2014. évben nem folytatott ellenőrzést hivatalunknál az 
értékelésben szereplő feladatok tekintetében.  
 
5. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
 
A jövőre vonatkozó célok, javaslatok az elmúlt évi beszámolókból kerültek beépítésre. Több 
olyan cél szerepel, amely az évek alatt sem valósult meg:  
 

• Iskolai szociális munkás és önálló gyermekvédelmi felelős alkalmazása.  
• Ercsi Város közigazgatási területén a jövőben mindenképpen szükséges lenne 

megvalósítani a bölcsődei elhelyezést a gyermekek részére. Jelentős igény jelentkezik 
a szülők részéről, azonban ez a feladatellátás évek óta nem valósult meg.  

• Szerződéskötés egy közeli családok átmeneti otthonával, a bántalmazott családok 
védelme érdekében.  

• Helyettes szülői hálózat kiépítésének lehetőségei a településen, a gyermekek átmeneti 
gondozásának megoldására.  

• Pályázati lehetőségek megragadása, ami közvetlenül, vagy közvetve a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséhez, egészséges személyiségfejlődésének 
lehetőségéhez hozzájárul.  

• Gyermekpszichiáter foglalkoztatása a nagyszámú pszichés problémával rendelkező 
gyermek megsegítésére. 

 
 
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjai, gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők   
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2015.(III.31.) Kt. sz. határozatával 
elfogadta Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési programját és intézkedési 
tervét.  
A bűnmegelőzési program a bevezető után részletezi a módszertani alapokat, majd 
állapotfelmérést, helyzetelemzést nyújt a városról. (földrajzi, gazdasági, térségi környezet; 
közigazgatási-intézményi szerep; nevelés-oktatás, közművelődés; bűnügyi mutatók). 
Negyedik fejezetében meghatározza a célokat, prioritásokat és ezek megvalósítási módjait. 
Kiemeli az együttműködés fontosságát az önkormányzat és a rendőri szervek között.  
A bűnmegelőzési program mellékletét képező intézkedési terv 22 pontban határozza meg 
azokat a feladatokat, melyeket a közbiztonság növelése érdekében az önkormányzat 
végrehajt. Az intézkedési tervben előírt feladatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi 
az önkormányzat.  
 
 A gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők statisztikai adatait az értékelés 2. számú melléklete 
tartalmazza.   
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9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 
Ercsi Város Önkormányzata szoros kapcsolatot tart a civil szervezetekkel. A szervezetek 
működésük során táborokat, szabadidős programokat szerveznek a település gyermekei 
számára. 
Ercsi Város Önkormányzata a civil szervezetek munkáját lehetőségeihez mérten anyagi 
támogatással segíti.  
 
Ercsi, 2015. május 6. 
 
                          Andrási Karolina 
               Igazgatási irodavezető 
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„ 1. számú melléklet a 167/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. 
Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 

Ercsi Város Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény 40.§-a értelmében a gyermekjóléti 
szolgáltatást a Családsegítő Szolgálat keretében működő Gyermekjóléti Szolgálat 
működtetésével biztosítja 1997. november 1-je óta. 

 

Személyi feltételek alakulása: 

A gyermekjóléti szolgálatnál jelenleg 3 fő teljes munkaidős, 2 fő családsegítő munkakörben 
dolgozó kollega teljesíti a feladatot, munkánkat 1 fő szociális asszisztens segíteti napi 4 
órában. 2013 év második felére a személyi feltételek végre megfeleltek a törvényi 
előírásoknak, de 2014 év végére és jelenleg a szakmai létszámunk sem a törvényi 
előírásoknak, sem a város lélekszámához viszonyítva, sem a szakmai ellenőrzések 
kívánalmainak és javaslatainak nem felelnek meg. 1 kolleganő GYED-en van, 1 kolleganő 
pedig felmondott. A Gyermekek védelméről szóló tv. és végrehajtási utasításai 
rendelkeznek az 1 családgondozó által gondozható családok és/vagy gyermekek számáról. 
Ennek értelmében 1 családgondozó 25 családot vagy 45 gyermeket gondozhat. 2014. 
december 31. adatok szerint szolgálatunk, összesen 122+63(eseti)=185 családdal, és ezen 
belül 268+98(eseti)=366 gyermekkel tartott kapcsolatot. 1 családgondozó átlagosan, 
tehát a 3 családgondozóra levetítve, 61 családot és 122 gyermeket gondozna. Mivel ezzel 
a létszámmal nem lehet dolgozni, emiatt intézményen belüli átszervezéssel, a családsegítős 
kolléganők is végeznek gyermekjóléti feladatokat, cserébe a gyermekjóléti szakfeladaton 
dolgozók tevékenyen segítenek az ügyfélfogadási napokon. A családsegítő feladatkör 
szolgáltatásait így viszont nem tudjuk tovább színesíteni. De ha 5 családgondozóra osztjuk le 
a gondozási feladatokat, akkor sem felelünk meg a törvényi előírásoknak. Reméljük, hogy 
hamarosan jelentkezik megfelelő végzettségű kollega a meghirdetett álláspályázatunkra. 
Sajnos az a tapasztalat, hogy Ercsibe nem szívesen jönnek szakemberek dolgozni, mondván 
„ennyi pénzért, más településen fele ennyi munkát kell végezni”. Pszichológusunk, továbbra 
is segíti a munkánkat, aki a mentális problémákkal küzdő gyermekekkel és szükség esetén 
felnőttekkel is foglalkozik. 
 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat továbbra is hétfőn, szerdán és pénteken 
ügyfélfogadási időben fogadja az ügyfeleket. Ezeken a napokon három-négy családgondozó 
munkájára lenne szükség. Szolgálatunknál továbbra is jellemző az igen magas 
ügyfélforgalom, ez a szám még-tovább emelkedett. Emiatt a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozóinak is aktívan részt kell venni az „ügyfelezésben”, ami igen sok időt von el a 
családgondozástól.   
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Tájékoztatásul közöljük, hogy Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat ügyfélforgalma  
2015 március 14-ig a következőképpen alakult:  
családsegítés: 1062 fő (!) 
gyermekjóléti szolgálat: írásbeli esetjelzés, megkeresésé: 100 alkalommal 
családlátogatás, esetkezelés: 813 gyermek esetében (halmozott adat) 
 

Összehasonlításként a 2014. március 14-i adat: 
családsegítés: 958fő (!) 
gyermekjóléti szolgálat: 720 fő.  
 

Munkatársak képzettsége részben felel meg a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szakmai 
követelményeinek. Jelenleg 2 fő főiskolai szociális végzettséggel rendelkezik, 3 fő befejezte 
főiskolai tanulmányait, de a nyelvvizsga kötelezettségének még nem tett eleget, 1 fő pedig 
szociális asszisztensi tanulmányokat végzett. 
 

A Kossuth utcai telephelyünk, szakmai szempontból biztosítja azokat a tárgyi feltételeket, 
melyek a folyamatos minőségi munkát lehetővé teszi. Az ügyfelek megelégedésére szolgál, 
hogy a könnyebb megközelítés miatt, szolgálatunk sokkal elérhetőbb lett számukra.  
 

A nagyszámú ügyfélforgalom nem csak fizikailag terheli le a kollegákat, hanem mentálisan is 
nagy feladatot jelent számunkra, hiszen egyre több kliensnek van szüksége lelki támaszra, 
segítő beszélgetésre, jó szóra. A szolgálatnál „csapódnak le”, az ügyfeleket ért sérelmek és 
mást nem találva, indulatosan, emelt hangon vagy kiabálva, itt keresnek, követelnek 
megoldást problémáikra. Az évek alatt szerzett rutin és tapasztalat segít minket, hogy ezeken a 
helyzeteken úrrá legyünk.  
 

Az intézmény együttműködő partnerei: 
�  hatósági ügyintézést végző szociális és gyámügyi szervek 
�  nevelési-oktatási intézmények  
�  területi egészségügyi hálózat 
�  Védőnői Szolgálat 
�  Rendőrség 
�  Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálata Fejér Megyei Hivatala 
� lakosság. 
 

A gyermekjóléti alapszolgáltatás célja: a gyermek testi, lelki fejlődésének, családban 
történő nevelésének elősegítése. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat a következő 
feladatokat látja el. 
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1. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzésének érdekében végzett tevékenység.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége (2007-2014): 

 2007. - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gondozott gyer. száma 

+ eseti gondozás 

266 296 197 

 

178 277 

+125 

277    

+96 

249  

+88 

268  

+98 

Gondozott családok sz. 

+ eseti gondozás 

124 96 81 105 155 

+74 

128 

+48 

129    

+31    

122 

+63 

Védelembe vett 

gyermekek száma 

95 86 74 80 107 77 85 108 

 

Ezek a számok az alapellátásban gondozott, a védelembe vett gyermekek számát mutatja. 
Ezen felül 38 nevelésbe vett gyermek szüleivel tartjuk a kapcsolatot.  2014. évben eseti 
gondozás keretében 63 családban 98 gyermekkel foglalkoztunk. Ez azt jelenti, hogy egyszeri 
családlátogatással vagy 2-3 hónapig tartó kapcsolattartással megoldódott a probléma.  
 

• A gyermeki jogokat és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokat folyamatosan 
figyelemmel kísérjük és tájékozatjuk a családokat. Segítséget biztosítunk, hogy 
ezekhez a támogatásokhoz hozzá is jussanak az arra jogosultak. 
Az önkormányzat igazgatási osztályával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egymás 
munkáját segítve megfelelően tudunk együtt dolgozni. Ennek köszönhetően az Ercsi 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotása után, időben tudtuk tájékoztatni az ügyfeleinket és szinte 
zökkenőmentesen lehetett az új ellátási formákat elfogadtatni.  

• A családgondozás során, szükség szerint, megszervezzük, és megfelelő 
szakemberekhez irányítjuk azokat a klienseket, akiknek családtervezési, 
gyermeknevelési, pszichológiai, egészségügyi, jogi stb. tanácsadásra van szüksége.  
Gondozási tapasztalataink szerint legtöbb esetben gyermeknevelési problémákban 
kérnek tőlünk segítséget. Az oktatási intézményekkel közösen keressük a megfelelő 
megoldást. Több esetben kezdeményeztük pszichológus, pszichiáter közreműködését.  
Sajnos egyre több az olyan gyermek, akinek mentális ill. magatartásproblémái miatt 
különböző egészségügyi intézmények gyermekpszichiátriai osztályával kell 
folyamatosan kapcsolatot tartanunk.  
Feltűnően megnőtt azoknak a tinédzser korú fiataloknak a száma, akik komoly lelki 
problémákkal, családi konfliktusból adódó pszichés zavarokkal küszködnek, akiknek 
folyamatos pszichiátriai ellátásra, terápiára lenne szükségük. Sajnos több olyan fiatal 
van a látókörünkben, akiknek szüksége lenne terápiás ellátásra, de nem kapja meg. 
Feladatunknak tartjuk: 
- hogy elősegítsük ezeknek a gyermekeknek a kontrollvizsgálaton való megjelenését 
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- segítséget nyújtsunk a kezelési és rehabilitációs szolgáltatások megkeresésében, a 
kapcsolattermésben és a kapcsolatok fenntartásában 
- a támogató és nyugodt családi légkör fenntartásának segítése 
- a teljesítményelvárások reális szintre való csökkentése 
- a visszaesés korai jeleinek megfigyelése. 
 Egyetértünk és támogatjuk az Eötvös József Általános Iskola meglátását és javaslatát, 
miszerint szükség lenne Ercsiben gyermekpszichiáter foglalkoztatására.  

• A védőnői szolgálattal szorosan együttműködünk, így a szociális válsághelyzetben 
lévő várandós anyákról is megfelelő információkkal rendelkezünk és közösen 
próbálunk megoldást keresni problémáikra. A védőnői szolgálat támogatásával egy 
csecsemő családból való kiemelésére került sor, a gyermek egészséges testi-lelki 
fejlődése érdekében. 
2014-ban két családot sikerült családok átmeneti otthonában (CSÁO) elhelyeznünk. 
Sajnos nem minden esetben tudtunk helyet találni az ilyen segítséget igénylő 
családoknak, hiszen a környező városokban csak a helyi igényeket elégítik ki és 
Ercsinek még mindig nincs megállapodási szerződése családok ill gyermekek 
átmeneti gondozására. Ezt már több alkalommal jeleztük a megfelelő fórumokon.  
Emiatt csak az országos befogadó hellyel rendelkező CSÁO-kal tudtuk felvenni a 
kapcsolatot, ami a legtöbb esetben csak több száz km-re található. A gyermekek 
átmeneti gondozása 2014-ben, 4 gyermek esetében jelentett volna megoldást az 
átmeneti gondokkal küszködő családnak.  
 
 

• A szolgálat szabadidős és prevenciós tevékenységet folytat a gyermekek családban 
történő nevelésének érdekében. 

• 2014-ben is segítséget nyújtottunk az ingyenes nyári gyermekétkeztetés 
megszervezésében. Önkormányzat és a Szociális Szolgálat szervezésének 
köszönhetően, 2014. június 16 – augusztus 29-ig, összesen 199 gyermek részesült 
ebben a kedvezményben. Ez 8802 adagot jelent, amit a Junior Vendéglátó Zrt. 
készített. 

• 2014 nyarán 59 hátrányos helyzetű gyermek nyári táborozását sikerült 
megszerveznünk. Az Erzsébet tábor keretében 30 gyermek Zánkán nyaralt, 29 
gyermek pedig Fonyód-ligeten. 
A tábor finanszírozása egyre nagyobb problémát és kihívást jelent számunkra, hiszen a 
támogatások összege egyre kevesebb. Az elmúlt évben is a Zöld Övezet Alapítványtól 
kaptunk támogatást, amit a gyermekek utaztatására fordítottunk. Támogatásukat 
ezúton is köszönjük.  

• Továbbra is működik gyermek klubunk. Sikerét tükrözi, hogy a klubfoglalkozásokon 
esetenként 20-25 gyermek jelenik meg, a farsangi „buli” alkalmával pedig 40-en 
voltunk. Kéthetente próbálunk kellemes együtt töltött időt szervezni általános iskolás 
gyerekeknek, ahol nem csak jól érzik magukat, de hasznos dolgokat is tanulhatnak.  

• A gyermekjóléti szolgálat továbbra is tartja a kapcsolatot és támogatja azt a Ewing 
szarcómás gyermeket, aki már három éve küzd a kórral. 2014-ben is több 
alapítványhoz nyújtottunk be sikeres pályázatot. A családdal folyamatosan, szinte 
naponta tartjuk a kapcsolatot. 
Szolgálatunk közreműködésével, egy fogyatékkal élő gyermek részére további 
150 000Ft sikerült nyernünk pályázaton. 
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A klienseink részére hivatalos ügyek intézésében folyamatosan segítséget nyújtunk. A 
Szociális Szolgálatot felkereső ügyfelek életvezetési nehézségei öt problémacsoport köré 
rendeződnek (anyagi, magatartászavar, teljesítményzavar, a szülők/család életvitele, szülői 
elhanyagolás, gyermeknevelési). Sajnos a tartósan gondozásba vett családoknál az öt 
problémacsoport általában együttesen áll fenn, így veszélyeztetve a családban élő gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi épségét.  
 

Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai (2014): 

sorszám Probléma típusa Szakmai tevékenység 

1. Információnyújtás 913 

2. Tanácsadás 721 

3. Segítő beszélgetés 207 

4. Hivatalos ügyekben való közreműködés 842 

5. Családlátogatás 1574 

6. Szakmaközi megbeszélés 9 

7. Konfliktuskezelés 26 

8. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 

gondozása 

2 

9. Fejlesztőpedagógusi ellátás - 

10. Elhelyezési értekezleten való részvétel 1 

11. Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés - 

12. Adományozás 474 

 

 13. Problémák száma összesen (1-12. sorok) 4769 

 

 

2. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében végzett tevékenység: 

 

� A jelzőrendszer tagjaival továbbra is szoros, élő a kapcsolatunk. Havonként szakmaközi 
esetmegbeszélést tartunk, ahol az aktuális esetek és problémák megbeszélése, a feladatok 
áttekintése zajlik, ami megkönnyíti, és eredményesebbé teszi a további munkát minden 
résztvevőnek.  

� A védelembe vett gyermekek száma a kiskorú lakosság számához viszonyítva továbbra is 
magas. Sajnos a védelembe vétel megszüntetésére legtöbb esetben a nagykorúság elérése 
miatt kerül sor. Folyamatos, szoros családgondozást végzünk. 

 

Előfordul, hogy az a vád ér minket, hogy nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket a 
gyermekek családból való kiemeléséhez. A gyermekjóléti szolgálat elsődleges feladata és 
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célja, hogy a gyermek saját családjában nevelkedjen. Amíg lehet, ebben kell segítenünk 
a családot. Az azonnali, vagyis ideiglenes hatályú elhelyezést a hatályos törvények 
szigorúan szabályozzák. (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 72§) 2) „Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos 
veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét 
közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős 
és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.”. 2014-ben 1 csecsemő és 3 kisgyermek esetében 
került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre, további két gyermek esetében pedig a rendőrség 
intézkedett, mert szülőket letartóztatták és a kiskorúak felügyelet nélkül maradtak.  

 

� Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Védőnői Szolgálattal a 0-5 éves korú gyermekek, 
valamint a várandós kismamák veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. A 
várandós kismamák gondozása egyben együttgondozást is jelenthet, de a családgondozó 
ilyen esetben mindig konzultál az illetékes védőnővel.  

� Az iskolákkal való kapcsolattartás egyrészről jelenti azt, hogy szinte napi kapcsolatban 
vagyunk a gyermekvédelmi felelősökkel és pedagógusokkal, a veszélyeztetett tanulók 
igazolatlan iskolai hiányzása és felmerülő magatartási problémái miatt. A tanulók 
magántanulói státusza ügyében is megkérik javaslatunkat. A rendőrség tapasztalata szerint 
2014-ben már kevésbé jellemző probléma az iskolán belül a gyermekek közötti agresszió. 
A gyermekjóléti szolgálat meglátása szerint az oktatási intézmények saját hatáskörükben 
keresnek megoldást a kialakult helyzetekre.  

� A gyámhivatallal való együttműködésünk a 2014-es évben jónak mondható. 
Folyamatosan konzultálunk a gyámhivatal munkatársaival és közösen próbáljuk 
megtalálni a legjobb megoldást a felmerülő ügyekben. A járási rendszer kialakítása miatt 
viszont a védelembe vételi és iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálata 
csúszott, de ez mára már rendeződött. 
� Nagy segítség számunkra, hogy a rendőrséggel továbbra is személyes és közvetlen a 

kapcsolatunk. Gyakori a telefonos konzultáció és információcsere, mindig 
számíthatunk a segítségükre, szakmai támogatásukra.  2014 évben észrevehetően 
megemelkedett az áldozatsegítéssel kapcsolatos ügyintézéseink száma. jellemzően, a 
segítséget kérők, az idősek korosztályából kerültek ki. A rendőrség ezekben az 
esetekben is maximálisan együttműködött Szolgálatunkkal.  

� 2014-ben is több esetben kaptunk jelzést családon belüli erőszakról. Ezekben az 
esetekben minden alkalommal felkerestük a családot, alapellátás vagy védelembe vétel 
keretében gondozásba vettük a gyermekeket. Sajnos elmondható, hogy a legtöbb 
esetben a bántalmazott fél is elbagatellizálja az ügyet, nem vállalja fel a bántalmazást, 
és együtt marad az agresszorral, vagy egy-két hét után visszaköltözik.  
 

A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai (2014):  
 
Sor-
szám 

Megnevezés Bántalmazott gyermekek 
száma 

fizikai lelki 
01  

Családon belül 
Szülő által 4 23 

02 Egyéb rokon, hozzátartozó által 3 5 
03 Összesen 7 28 
04 Családon kívül  Gyermek által 4 6 
05 Mindösszesen 11 34 
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Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (2014): 
 
Sor-
szám 

megnevezés gyermekek száma  
Nem 
volt 
gondoz
ott 

Alapellátás
ban 

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 
 
3. A családjukból kiemelt gyermekek családba való visszahelyezése érdekében végzett 
tevékenység: 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Átmeneti nevelt 
gyermekek száma 

59 49 43 33 37 44+6 26+5 38 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben 38 átmeneti nevelt gyermek családjával tartotta a 
kapcsolatot. Feladatunk, hogy ha a körülmények engedik, segítsük az átmeneti nevelésben 
lévő gyermekek családjukba történő visszahelyezését. Ennek érdekében folyamatosan 
kapcsolatot tartunk a nevelőszülőkkel, lakásotthonokkal. Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, 
hogy intézményünkből hetente egyszer felhívják gyermekeiket. Ezt a lehetőséget jelenleg még 
mindig csak egy szülő veszi igénybe.  
2014-ben 2 gyermek került vissza a családjába. Az egyik gyermek már előzetes letartóztatásba 
került, másik gyermeket a testvére fogadta családba.  
 

Eredményeink, nehézségeink, javaslataink 

� A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jónak mondható. Mind a személyes, mind a 
telefonos kapcsolat rendszeres.  

� Településünkön még mindig problémát jelentenek az igazolatlan iskolai hiányzások, de 
2013 évhez viszonyítva csökkent. 5-6 többgyermekes család él a településen, ahol a 
gyermekvédelem és az iskola munkája ebben az esetben eredménytelen. Sajnos 
megoldásában a szülők csak részben vagy egyáltalán nem együttműködők. Az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztése tapasztalataink szerint, viszont több esetben 
eredményes volt  

� Az összehangolt és tervszerű prevenciós jellegű munka jelenthetné a továbblépést, 
melyhez azonban mind humán, mind anyagi erőforrásokat kell hozzárendelni. Ercsi a 
megyében is speciális helyzetben lévő települések közé tartozik a magas védelembe vett 
és átmeneti nevelt gyermekek száma miatt. Az általános iskolákban továbbra sem tudtak 
iskolai szociális munkást vagy önálló gyermekvédelmi felelőst alkalmazni, a fenntartó 
váltás sem hozta meg ezt az eredményt.  
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� Településünkön a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája sem működik 
önkormányzati fenntartással vagy támogatással.(bölcsőde, családi napközi, családi 
gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet).  

�  Ercsiben továbbra sem megoldott a gyermekek átmeneti gondozása. Nem sikerült 
megszervezni a helyettes szülői hálózatot az alapellátáson belül, a krízishelyzetbe került 
családok megsegítésére, és mivel az átmeneti gondozás más formáját sem tudjuk 
biztosítani mulasztásos törvénysértést követünk el. Szükséges lenne legalább szerződést 
kötni erre az ellátási formára, hogy szükség esetén tudjuk hová küldeni a családokat. Ezt a 
problémát már több éve jelezzük a fenntartó felé, de még nem találtunk rá megoldást.  
 

� Szükség lenne gyermekpszichiáter alkalmazására, akár az egészségügyi központ 
keretein belül, a nagyszámú pszichés problémával rendelkező gyermekek megsegítésére.  

 
� Nincs lehetőségünk családterápiára az egyre súlyosabbá váló családon belüli konfliktusok 

kezelésére.  
 

Összességében elmondhatjuk, hogy az Ercsi Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata az 
elmúlt időszakban is figyelemmel kísérte és a jogszabályokban előírt módon segítette a 
gyermekek és a családok mindennapi életét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

„2. számú melléklet a 167/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
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7. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-141/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd – a Képviselő-testület egyetértésével – azt kéri a 
Családsegítő Szolgálat gyermekjóléti feladatait ellátó dolgozóitól, hogy ne vállaljanak 
magukra plusz feladatokat, ne hagyják azt, hogy „kihasználják őket” és jó szívüket, s olyan 
feladatok elvégzését várják el tőlük, melyek nem tartoznak feladatköreikbe. Ezután nekik is 
megköszöni az áldozatos munkájukat, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről 
szóló – e határozat mellékletét – képező beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről 
szóló – e határozat mellékletét – képező beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 168/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
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8. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-142/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a rendelet megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 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: 
 

A személyes gondoskodás formái 
 

1.§ (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a településen élő szociálisan rászorultak 
részére a (2) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít az Ercsi 
Szociális Szolgálat intézményében és közreműködésével. 
(2) A személyes gondoskodás formái:  
a) Alapellátások: 
aa) Étkeztetés; 
ab) Házi segítségnyújtás; 
ac) Családsegítés. 
 
b) Szakosított ellátások: 
ba) Idősek Klubja; 
bb) Idősek Otthona. 
 

Étkeztetés 
 

2.§ (1) Étkeztetésre jogosult az, aki a szociális helyzete, kora, egészségi állapota, illetve 
jövedelemi helyzete miatt rászoruló személy, aki önmaga vagy eltartottja részére átmeneti 
vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tud. 
 
(2)  Az étkeztetésre szociálisan rászoruló az, aki:  
a)      életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen; 
b)     ellátásáról – sem önmaga, sem közeli hozzátartozója vagy a vele közös háztarásban élő 

családtagja – önhibáján kívül gondoskodni nem tud; 
c)    hajléktalan; 
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d)   a 62. életévét betöltötte; 
e)      tartós betegségben szenved; 
f)        mozgásában korlátozott; 
g)      fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud; 
h)    szenvedélybeteg; 
i)    a  családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

150%-át nem haladja meg; 
j)  egyedülálló és a jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem 

haladja meg. 
 
3.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 
fogyasztják-e el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson 
történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.  
 
(3) Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a 
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre megállapított díjtétellel lehet 
megállapítani. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

4.§ (1) A házi segítségnyújtás formái: 
       a) ebéd házhozszállítása; 
       b) a szükségletek szerinti egyéni gondozás; 
       c) a lakás tisztántartása, fűtése. 

 
(2) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az, akinek gondozására más személy köteles és 
képes, aki fertőző beteg, illetve veszélyeztető állapotú elmebeteg. 
 
5.§ A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak összegét e rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 
 
6.§ A házi segítségnyújtást a gondozók gondozási körzetek szerint végzik. A gondozási 
körzeteket e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

Családsegítés 
 

7.§ (1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, 
illetve személyek nem hatósági, szociális és mentálhigiénés ellátása. A szolgáltatás 
térítésmentes. 
(2) A szolgáltatás az Ercsi Szociális Szolgálat keretein belül működő Családsegítő 
Szolgálatnál vehető igénybe. 

Idősek klubja 
 

8.§ (1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak és – egészségi állapotukra tekintettel – 18. életévüket betöltött 
személyek napközbeni ellátására szolgál. 
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(2) Az ellátás kiterjed a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatok ápolására, 
valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 
9.§ (1) Az idősek klubjában az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak mértékét e 
rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
(2) Nem vehető fel az idősek klubjába az, aki mozgáskorlátozottsága vagy egyéb betegsége 
miatt sem egyedül, sem segítséggel nem képes a klubba elmenni, aki fertőző beteg, illetve az, 
aki a közösségi életre bármely okból alkalmatlan. 
 

Idősek otthona 
 

10.§ Az idősek otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 68.§ (1), (3), (5) bekezdésében meghatározott személy 
helyezhető el. 
 
11.§ (1) Az otthonban az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak mértékét e rendelet 
5. melléklete tartalmazza.  
(2) A személyi térítési díj mértéke az ellátásra jogosult nyugdíjának a 80%-át nem haladhatja 
meg.  
(3) Ha az intézményi elhelyezés szünetel – szünetelésen más egészségügyi intézményben 
történő, tíz napon túli gyógykezelés ideje értendő – a szünetelés idejére a napi gondozási díj 
20%-át kell fizetni. 
12.§ Az ellátásokról a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell gondoskodni. Soron kívüli 
elhelyezésre a jogszabályban meghatározott esetekben és módon van lehetőség.  
 

Szociálpolitikai kerekasztal 
 

13.§ (1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: kerekasztal) hoz létre. 
(2) A kerekasztal feladata különösen, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását.  
(3) A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
(4) A kerekasztal tagjai: 
a) a polgármester; 
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal részéről a jegyző által megbízott személy; 
c) az Ercsi Szociális Szolgálat vezetője; 
d) a Gyermekjóléti Szolgálat vezető családgondozója; 
e) az Ercsi Egészségügyi Központ részéről az intézményvezető által megbízott személy; 
f) a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke. 

 
Eljárási rendelkezések 

 
14.§ (1) Az Ercsi Szociális Szolgálat külön eljárás nélkül valamennyi szolgáltatást nyújthatja, 
ha a kért szolgáltatás hiánya az igénylő életét vagy testi épségét veszélyezteti. Ilyen esetben az 
ellátás biztosítása legfeljebb a súlyos veszélyhelyzetet kiváltó ok fennállásáig, de legfeljebb 
három munkanapig tarthat.  
 
(2) Külön eljárás keretében biztosítható az ellátás, ha:  
a) az igénybevevő önmaga ellátására képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról 
gondoskodna;  
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b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása 
indokolt; 
c) az igénybe vevő szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás 
következik be, ami a külön eljárást indokolja. 
 
15.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az 
ellátás az igénylő – cselekvőképtelenség esetén törvényes képviselője – kérelmére történik.  
(2) Az ellátás iránti kérelmet az Ercsi Szociális Szolgálat vezetőjéhez (a továbbiakban: 
intézményvezető) kell benyújtani.  
(3) Azon ellátások esetében, ahol jogszabály előírja az igénybevétel írásbeli formáját, a 
kérelmet személyesen vagy postai úton kell benyújtani az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon.  
(4) Az intézményvezető az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelmet a jogszabályban 
meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi, dönt az ellátás megállapításáról és megteszi a 
jogszabályban előírt egyéb intézkedéseket. 
(5)   Az intézményi ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője külön megállapodást köt. 
(6) Az intézményi ellátás igénybevételéről szóló – az intézményvezető és az ellátást igénybe 
vevő között kötendő – megállapodás mellékletként tartalmazza a házirendet.  
(7)  Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a 
kérelmező a fenntartóhoz fordulhat. A Képviselő-testület ilyen esetben határozattal dönt az 
ellátásról. 
(8)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátást az intézményvezető megszűnteti, ha: 
a) a térítési díj fizetésére kötelezett személy a térítési díjat, díjhátralékot a szolgáltatás 
igénybevétele ellenére két egymást követő hónapig nem fizeti meg; 
b) az ellátásban részesülő személy az ellátást megszakítás nélkül legalább egy hétig indok és 
bejelentés nélkül nem veszi igénybe; 
c) az ellátásra való jogosultság feltételei már nem állnak fenn. 
 
(9) Az intézményvezető az ellátás megszűntetésének feltételeiről az ellátás igénybevételének 
kezdetekor tájékoztatja a jogosultat.  
 
16.§ (1) A térítési díj fizetésére kötelezett személy kérelmére a személyi térítési díj 
csökkenthető vagy elengedhető. A kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki azt – javaslatával együtt – öt napon belül továbbítja a fenntartó felé.  
(2) Kérelmet a térítési díj csökkentése iránt az az ellátott nyújthat be, akinek a rendszeres havi 
nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja 
meg, a térítési díj elengedése iránt pedig az, aki emellett cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alatt áll vagy súlyosan fogyatékos. 
(3) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke:  
a) ha a kérelmező havi rendszeres nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
100%-át nem haladja meg, a térítési díj 20%-a; 
b) ha a kérelmező havi rendszeres nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
100%-át eléri, de a 150%-át nem haladja meg, a térítési díj 10%-a. 
 
17.§ A Képviselő-testület a 16.§ szerinti hatáskörének gyakorlását átruházza a polgármesterre. 

 
Záró rendelkezések 

 
18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város 
Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve 
intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete.  
 
 
 
 
 Győri Máté     Dr. Feik Csaba 
                       polgármester                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. május 27. napján kihirdetésre került. 
 

 
 

„1. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 
 
 

Étkeztetés térítési díjai 
1. A szociális étkeztetés önköltsége 528.-Ft/nap/fő 
2. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 505.-Ft/nap/fő   
3. A szociális étkeztetés önköltsége kiszállítással 675.-Ft/nap 
4. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

kiszállítással 
580.-Ft/nap 

 
 

  A B 
Sor-
szám 

Az ellátást igénylő jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-

ában 

A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat intézményeiben 

az étkeztetési térítési díj %-
ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-től  100 
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„2. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 

 
Házi segítségnyújtás térítési díjai 
1. A házi segítségnyújtás önköltségi díja 2.479.-Ft/óra 
2. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 545.-Ft/óra 
 
 

  A B 
Sor-
szám 

A gondozott jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének %-ában 

Fizetendő térítési díj %-ban 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-től  100 
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„3. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 
Ercsi Város gondozási körzetei 
 
1. számú gondozási körzet  
1. Sinatelep 
2. Szőlőhegy 
 
2. számú gondozási körzet 
1. Cukorgyári lakótelep 
2. Rácszentpéter 
 
3.      számú gondozási körzet 
1. Árpád u. 
2. Bajcsy-Zs. u. 
3. Cukorgyári ltp. 
4. Dankó P. u. 
5. Eötvös J. u. 
6. Fő u.  
7. Gozsdu E. u. 
8. Híd u.  
9. Jászai Mari u 
10. Kovács sziget 
11. Lehel u. 
12. Angolkert u. 
13. Munkácsy u. 
14. Péter u. 
15. Sinatelep 
16. Szabadság u. 
17. Szlatina puszta 
18. Templom tér 
19. Vízvári u. 
 
4. számú gondozási körzet 
1. Attila u. 
2. Bimbó köz 
3. Csók I. u. 
4. Dombhát u. 
5. Erkel F. u. 
6. Gátőrház 
7. Halász u. 
8. Hidász u. 
9. Kossuth L. u 
10. Köztársaság tér 
11. Lejtő sor 
12. Martinovics u. 
13. Ó. u 
14. Puskin u. 
15. Sirály köz 
16. Székely B. u. 



60 
 

17. Szondi köz 
18. Szőnyi I. u. 
19. Vízmű telep 
 
5.      számú gondozási körzet 
1. Akácfa u. 
2. Bercsényi M. u. 
3. Budai N. A. u 
4. Déryné u. 
5. Dózsa Gy. tér  
6. Fűzfa u. 
7. Honvéd u. 
8. József A. u.  
9. Kert u.  
10. Kisfaludy u.  
11. Lavotta u.  
12. Május 1. körút 
13. Móra F. u. 
14. Panoráma u. 
15. Rózsa u. 
16. Temető u. 
17. Töltés u. 
 
6.   számú gondozási körzet 
1. Belmajor 
2. Bethlen G. u. 
3. Csalogány u. 
4. Dózsa Gy. u. 
5. Esze T. u. 
6. Határ u. 
7. Ybl M. u. 
8. Kandó K. u. 
9. Kinizsi u. 
10. Klapka Gy. köz 
11. Liszt F. u. 
12. Magyar u. 
13. Nyár u. 
14. Radnóti u. 
15. Szapáry P. u. 
16. Tolsztoj u. 
 
7. számú gondozási körzet 
1. Alkotmány u. 
2. Béke u. 
3. Deák F. u. 
4. Érdi u.  
5. Hadak u. 
6. Keleti K. u. 
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7. Mázsaház u. 
8. Nefelejcs u. 
9. Széchenyi u. 
10. Szent István út 
11. Teleki B. u.  
12. Vasútállomás  
13. Vörösmarty u. 
 
8. számú gondozási körzet 
1. Battai u. 
2. Búzavirág u. 
3. Eötvös tér 
4. Gépállomás u. 
5. Jókai u. 
6. Kodály Z. u. 
7. Móricz Zs. u. 
8. Petőfi S. u. 
9. Rákóczi u. 
10. Szent István tér 
11. Táncsics M. u. 
12. Toldi u. 
13. Villanytelep 
 
9. számú gondozási körzet 
1. Ady E. u. 
2. Bartók B. u. 
3. Csokonai u. 
4. Diófa u. 
5. Egressy u. 
6. Gárdonyi G. u. 
7. Hársfa u. 
8. Kishíd u.  
9. Mártírok u.  
10. Török u. 
11. Vásártér  
 
10. számú gondozási körzet 
1. Arany J. u. 
2. Bem u. 
3. Damjanich u. 
4. Duna sor 
5. Feszty Á. u. 
6. Harangvirág u. 
7. Kárpáthy J. u. 
8. Kispusztai út 
9. Semmelweis u. 
10. Türr I. u. 
11. Zrínyi u. 
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                  „4. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 
 

Idősek Klubja térítési díjai 
1. A napközbeni tartózkodást igénybe vevők 

önköltségi díja 
1.398.-Ft/nap 

2. A napközbeni tartózkodást igénybe vevők 
intézményi térítési díja 

300.-Ft/nap 

3. A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést 
igénybe vevők önköltségi díja 

1.604.-Ft/nap 

4. A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést 
igénybe vevők intézményi térítési díja 

405.-Ft/nap 
 

 
   A B 

Sor-
szám 

1 főre jutó jövedelem  az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 

%-ában 

A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat 

intézményeiben a térítési díj 
%-ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-től  100 

  
 
 
 
 

„5. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 
 
Idősek Otthona térítési díjai 
1. Az Idősek Otthonának havi önköltségi díja 228.740.-Ft  
2. Az Idősek Otthonának intézményi térítési díjai  
2.1 Havi intézményi térítési díj  104.250.-Ft 
2.2 Napi intézményi térítési díj 3.475.-Ft 
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9. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati 
forrásból való támogatásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-145/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd elmondja még, az érintett intézményvezetőkkel 
az egyeztetés megtörtént, a pályázat beadási határideje 2015. június 9-e. A támogatás 
maximális mértéke 75, illetve 65 % lenne, melyhez az önerő 28,7 millió forint lenne. Mivel a 
fejlesztések a következő évben valósulnának meg, ezért az önerőt a 2016. évi költségvetésben 
kellene biztosítani. Majd az árajánlatot adó Goodwill Consulting Kft-vel kapcsolatban azt a 
tájékoztatást adja, hogy a céggel jók a tapasztalatok, a Hétszínvirág Óvoda és a Művelődési 
Ház napelem pályázatait is ők készítették el. Ezután hozzáteszi még, az előterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, s támogatta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy először a pályázati kiíráson történő 
részvételről szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések pályázati forrásból történő támogatásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati forrásból történő 
támogatásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázaton 
részt vegyen. 
A Képviselő-testület a pályázati önrészt a 2016. évi költségvetésében biztosítja a költségvetés 
tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a pályázati önrészt az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe tervezze be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 
benyújtására. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. június 9.         
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési 

megállapodás megkötéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű, 
pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Goodwill 
Consulting Kft. között kötendő – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű – pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötését a Kft árajánlata szerinti tartalommal támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. június 1. 
 

10. napirendi pont: Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-174/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az ITS elkészítésére 3 ajánlat 
érkezett be, melyek közül a Topo Plan Kft. ajánlata a legkedvezőbb, azonban ők referencia 
munkát nem tudtak felmutatni. Ő személy szerint a Regionális Térségfejlesztési Kft. ajánlatát 
javasolja elfogadni, hiszen ezzel a céggel a térségben egy együttműködés kezd kialakulni, s a 
következő pályázati időszakban a térségenként elosztandó pályázati források lesznek 
hangsúlyosak.  
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, amennyiben a testület nem a díj szerinti legjobb ajánlatot 
választja, feltétlenül meg kell indokolni azt, hogy milyen egyéb körülmények teszik mégis azt 
az ajánlatot kedvezőbbé.  
 
Gólics Ildikó képviselő a javasolt döntést megindokolva elmondja, fontos szempont a 
referencia kérdése: a legkedvezőbb ajánlatot beadó cég nem tudott referenciával szolgálni, 
míg a másik cég nagyon is jó referenciát mutatott be. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, Dunaújvárosban is ennek a cégnek az ügyvezetője 
készítette el az ITS-t, óriási és igen alapos munkát végeztek ott is. További előnye ennek az 
ajánlatnak még az is, hogy a számlázás két részletben történhetne meg. Úgy gondolja, s bízik 
benne, hogy a megemlített indokok egy ÁSZ ellenőrzés esetén is elfogadhatóak lesznek. Majd 
azt kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésével 
a Regionális Térségfejlesztési Kft-t bízzák meg, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
elkészítéséről 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
elkészítésére a Regionális Térségfejlesztési Kft. – mellékelt – árajánlatát támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az ITS megrendelésére, illetve a 
megbízási szerződés megkötésére.                            
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. június 10. 
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„Melléklet a 171/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz”
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11. napirendi pont: Az Ercsi Kispusztai úton és környékén elhelyezett hulladék 
elszállításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-163/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd hozzáteszi még, 90 m³ szemétről van szó, 
melyet a cég 464 ezer forint + Áfáért vállalt elszállítani, s ártalmatlanítani. A Kispusztai út 
mellett található árok rendbetétele további egyeztetést kíván, azt szeretnék helyi vállalkozóval 
elvégeztetni. Ehhez a témához kapcsolódik még az is, – melyet ezen az ülésen a későbbiek 
során tárgyalni fognak – hogy az újonnan telepítendő kamerák közül az egyik ezen a területen 
lesz elhelyezve. Éjjellátó kamerákról van szó. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata 
a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kispusztai úton és környezetében 
található, illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kispusztai úton és környezetében található, illegálisan elhelyezett hulladék 
felszámolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kispusztai úton és környezetében 
található, illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására a DÉSZOLG Dunamenti Építő és 
Szolgáltató Kft. 464.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Borsi Lászlót, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját, hogy a feladat elvégzésére vonatkozó szerződést az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. nevében a DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft-vel megkösse.  
A Képviselő-testület felkéri továbbá az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t arra, hogy a feladat 
elvégzését követően a területet rendezze.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató 
Határid ő: 2015. június 20. 
 

12. 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 megkötésének elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-158/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, mivel az ülés napjáig 
nem sikerült a Vertikál Zrt. ügyvezetőjével a bérleti díjról egyeztetnie, továbbá, a Polisz Kft. 
égető üzemét is oda szeretnék telepíteni – s erről sem sikerült tárgyalniuk –, ezért azt 
javasolja, hogy a témát a Képviselő-testület 2015. május 28-i soron kívüli nyílt ülésére 
napolják el. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy az elnapolásról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál 
Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 

hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésének 
elnapolásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötésének elnapolásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál 
Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, az Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 
hulladékudvarként működő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló 
döntéshozatalt a Képviselő-testület 2015. május 28-i soron kívüli nyílt ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testült 2015. május 28-i soron kívüli nyílt ülése 
 

13. napirendi pont: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-147/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006. szeptember 19. 
napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

I. 
 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 
Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város 
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére 
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tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község 
Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra. 
 
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 
Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség 
Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8) 
bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 

 
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban” 
szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép. 
 
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.  
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 
6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 
törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz” szövegrész. 
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második 
mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 
 
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  
 
9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük 
ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza.” 
 
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív 
Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a 
megválasztása, visszahívása,” 
 
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 
(kinevezés, felmentés) gyakorlása” 
 
12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata 
helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása 
határozott időre szól.”  

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata 
törlésre kerül. 
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14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., 
e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített 
többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. 
a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő 
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” 
 
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és 
gazdasági vezetője”. 
 
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi 
mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, 
a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.” 
 
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági 
vezető” szövegrész törlésre kerül. 

 
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat 
lép: 
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás 
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 
 
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves 
és” szövegrész törlésre kerül. 
 
20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet” 
szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”. 
 
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik 
meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt 
határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.” 
 
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a 
Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási 
időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg 
lép: 
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó 
Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 
hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a 
naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.” 
 
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi 
önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 
 
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 
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II. 
 

1.   A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással 
egységes szerkezetbe foglalva e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri 
Győri Máté polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás 
Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

Felelős: Győri Máté polgármester  
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 174/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA   
módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. 
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KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA   
 

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke 
térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek 
megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél 
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 
 

ADONY térsége  
  

Adony Város Önkormányzata Beloiannisz Község Önkormányzata 
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. 

képv.: Ronyecz Péter István polgármester képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester 
  

Besnyő Község Önkormányzata Hantos Község Önkormányzata 
2456 Besnyő, Fő u. 35. 2434 Hantos, Nagylóki u. 3. 

képv.: Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester 

képv.: Fischer József polgármester 

  

Iváncsa Község Önkormányzata Kulcs Község Önkormányzata 
2454 Iváncsa, Fő u. 61/b. 2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83. 

képv.: Tatár Szilvia polgármester képv.: Jobb Gyula polgármester 
  

Nagylók Község Önkormányzata Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
2435 Nagylók, Hunyadi J. u. 1. 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 
képv.: Tóth József polgármester képv.: Somogyi Balázs polgármester 

  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Sárosd Nagyközség Önkormányzata 

2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2. 2433 Sárosd, Fő u. 2. 
képv.: Csányi Kálmán polgármester képv.: Dunkl Gergely polgármester 

  
Szabadegyháza Község Önkormányzata  

2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.  
képv.: Egriné Ambrus Andrea polgármester  

  
  

DÖMSÖD térsége  
  

Apaj Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata 
2345 Apaj, Fő tér 2. 2338 Áporka, Petőfi u. 32. 

képv.: Novák Pál polgármester képv.: Mészáros Károly polgármester 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzata Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 
2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. 

képv.: Somogyi Béla polgármester képv.: Bencze István polgármester  
  

Kiskunlacháza Nagyközség 
Önkormányzata 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 
képv.: Dr. Répás József polgármester képv.: Lesi Árpád polgármester 

 
Lórév Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata 
2309 Lórév, Dundity A. u. 43. 2339 Majosháza, Kossuth u. 34. 

képv.: Bogdán György polgármester  képv.: Kiss Gábor Ferenc polgármester  
  

Makád Község Önkormányzata Ráckeve Város Önkormányzata 
2322 Makád, Kossuth u. 52. 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 

képv.: Baski Gábor polgármester  képv.: Szadai József polgármester  
  

Szigetbecse Község Önkormányzata Szigetcsép Község Önkormányzata 
2321 Szigetbecse, Petőfi u. 34. 2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. 

 képv.: Takács András polgármester képv.: Kóta István polgármester  
  

Szigetszentmárton Község 
Önkormányzata 

Szigetújfalu Község Önkormányzata 

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. 2319 Szigetújfalu, Fő u. 45. 
képv.: Lerner Henrik polgármester  képv.: Paulheim Vilmos polgármester  

  
Tass Község Önkormányzata  

6098 Tass, Széchenyi u. 44. 
képv.: Németh Gábor polgármester 

Ócsa Város Önkormányzata 
2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2.  

képv.: Bukodi Károly polgármester 
  

Taksony Nagyközség Önkormányzata 
2335 Taksony Fő út 85.  

képv.: Kreisz László polgármester 

 

  

  

DUNAÚJVÁROS térsége  
  

Akasztó Község Önkormányzata Apostag Község Önkormányzata 
6221 Akasztó, Fő u. 40. 6088 Apostag, Kossuth u. 1. 

képv.: Suhajda Antal polgármester képv.: Zakar Zoltán János polgármester 
  

Baracs Község Önkormányzata Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
2427 Baracs, Táncsics u. 27. 2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/b. 
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képv.: Várai Róbert polgármester képv.: Rauf Norbert polgármester 
  

Dunaegyháza Község Önkormányzata Dunaföldvár Város Önkormányzata 
6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. 7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 

képv.: Szilágyi István polgármester képv.: Horváth Zsolt polgármester 
  

Dunatetétlen Község Önkormányzata Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

6325 Dunantetétlen, Rákóczi u. 31. 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
képv.: Pálfi Mihályné polgármester képv.: Cserna Gábor polgármester 

  
Dunavecse  Város Önkormányzata Előszállás Nagyközség Önkormányzata 

6087 Dunavecse, Fő út 43. 2424 Előszállás, Fő tér 1. 
képv.: Vörös Sándor polgármester képv.: Farkas Imre polgármester 

  

Kisapostag Község Önkormányzata Kunpeszér Község Önkormányzata 
2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63. 6096 Kunpeszér, Béke u. 8. 
képv.: Nagy Attila polgármester képv.: Németh László polgármester 

  

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Nagyvenyim Község Önkormányzata 
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 

képv.: Márok Csaba László polgármester képv.: Vargáné Kaiser Katalin polgármester 
  

Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Szalkszentmárton Község Önkormányzata 
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. 
képv.: Schrick István polgármester képv.: Káposztás Tibor polgármester 

  

  

MARTONVÁSÁR térsége  
  

Alcsútdoboz Község Önkormányzata Budakeszi Város Önkormányzata 
8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 2029 Budakeszi, Fő u. 179. 

képv.: Tóth Erika polgármester képv.: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester 

  
Ercsi Város Önkormányzata Etyek Község Önkormányzata 

2451 Ercsi, Fő u. 20. 2091 Etyek, Körpince köz 4. 
képv.: Győri Máté polgármester képv.: Garaguly Tibor polgármester 

  

  

 Gyúró Község Önkormányzata 
 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. 
 képv.: Tóth Béla polgármester 
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Kajászó Község Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata 

2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. 2462 Martonvásár, Budai u. 13. 
képv.: Mohács Györgyné polgármester képv.: dr. Szabó Tibor polgármester 

  
Ráckeresztúr Község Önkormányzata Tabajd Község Önkormányzata 

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
képv.: Dr. Szentes- Mabda Katalin Dóra 

polgármester 
képv.: Bárányos Csaba polgármester 

  

Tordas Község Önkormányzata Vál Község Önkormányzata 
2463 Tordas, Szabadság u. 87. 2473 Vál, Vajda János u. 2. 

képv.: Juhász Csaba polgármester képv.: Bechtold Tamás János polgármester 
  
  

MÓR térsége  
  

Bakonycsernye Község Önkormányzata Bakonykuti Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41. 

képv.: Turi Balázs polgármester képv.: Marics József polgármester 
  

Balinka Község Önkormányzata Bodajk Város Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi S. u. 34. 8053 Bodajk, Petőfi u. 60. 

képv.: Wéninger László Pál polgármester képv.: Wurczinger Lóránt polgármester 
  

Csákberény Község Önkormányzata Csókakő Község Önkormányzata 
8073 Csákberény, Hősök tere 41. 8074 Csókakő, Petőfi S. u. 3. 

képv.: dr. Vécsei László Vilmos polgármester képv.: Fűrész György polgármester 
  

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata Gánt Község Önkormányzata 
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

képv.: Schmidtné Cser Viktória polgármester képv.: Spergelné Rádl Ibolya polgármester 
  

Isztimér Község Önkormányzata Kincsesbánya Község Önkormányzata 
8045 Isztimér, Köztáraság u. 77. 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. 

képv.: Orbán Tibor Nesztor polgármester képv.: Bajkai János Ferenc polgármester 
  

Magyaralmás Község Önkormányzata Mór Város Önkormányzata 
8071 Magyaralmás, Fő u. 31. 8060 Mór, Szent István tér 6. 

képv.: Vas Istvánné polgármester képv.: Fenyves Péter polgármester 

 
Nagyveleg Község Önkormányzata 

 
Söréd Község Önkormányzata 

8065 Nagyveleg, Móri u. 2/a. 8072 Söréd, Rákóczi u. 59. 
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képv.: Szloboda Istvánné polgármester képv.: Végh Rudolf polgármester 
Szápár Község Önkormányzata  

8423 Szápár, Rákóczi u.2.  
képv.: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester  

  

  

OROSZLÁNY térsége  
  

Ácsteszér Község Önkormányzata Aka Község Önkormányzata 
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45. 2862 Aka, Kossuth L.u. 64. 
képv.: Lunk György polgármester képv.: Mór Antal polgármester 

  

Ászár Község Önkormányzata Bakonybánk Község Önkormányzata 
2881 Ászár, Kossuth L. u. 16. 2885 Bakonybánk, Kossuth u. 27. 

képv.: Pekár Zsolt polgármester képv.: Kovács Kálmán Imre polgármester 
  

Bakonysárkány Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község 
Önkormányzata 

2861 Bakonysárkány, Béke u. 100. 2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 31. 
képv.: Ősz Ferenc polgármester képv.: Pintér Lajos polgármester 

  
Bársonyos Község Önkormányzata Bokod Község Önkormányzata 

2883 Bársonyos, Petőfi u. 13. 2855 Bokod, Hősök tere 6. 
képv.: Kálnai Lajos polgármester képv.: Csonka László polgármester 

  
Császár Község Önkormányzata Csatka Község Önkormányzata 

2858 Császár, Kisfaludy u. 5. 2888 Csatka, Petőfi u. 153. 
képv.: Beke Gyöngyi polgármester képv.: Tűz András polgármester 

  
Csém Község Önkormányzata Csép Község Önkormányzata 

2949 Csém, Béke u. 24. 2946 Csép, Kossuth u. 52. 
képv.: Aranyosi István polgármester képv.: Széber József polgármester 

  
Dad Község Önkormányzata Esztergom Város Önkormányzata 

2854 Dad, Fő u. 21. 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 
képv.: Szűcs Attiláné polgármester képv.: Romanek Etelka polgármester 

 
Ete Község Önkormányzata 

 
Kecskéd Község Önkormányzata 

2947 Ete, Kossuth u. 69. 2852 Kecskéd, Vasút u. 105. 
képv.: Rohonczi László polgármester képv.: Grúber Zoltán polgármester 

  
Kerékteleki Község Önkormányzata Kisigmánd Község Önkormányzata 

2882 Kerékteleki, Fő u. 21. 2948 Kisigmánd, Fő u. 1. 
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képv.: György István polgármester képv.: Pécsvárady Attila polgármester 
  

Kömlőd Község Önkormányzata Környe Község Önkormányzata 
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. 2851 Környe, Alkotmány u. 2. 

képv.: Bogát István polgármester képv.: Beke László polgármester 
  

Nagyigmánd Község Önkormányzata Oroszlány Város Önkormányzata 
2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. 

képv.: Hajduné Farkas Erika polgármester képv.: Lazók Zoltán polgármester 
  

Réde Község Önkormányzata Súr Község Önkormányzata 
2886 Réde, Széchenyi u. 27. 2889 Súr, Szabadság tér 1. 

képv.: Pölöskei József polgármester Képv.: Sógorka Miklós polgármester 
  

Szákszend Község Önkormányzata Szomód Község Önkormányzata 
2856 Szákszend, Száki u. 89. 2896 Szomód, Fő u. 23. 

képv.: László Kálmán polgármester képv.: Cellár József polgármester 
  

Tárkány Község Önkormányzata Tata Város Önkormányzata 
2945 Tárkány, Fő u. 144. 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

képv.: Mészáros Tamásné polgármester képv.: Michl József polgármester 
  

Vérteskethely Község Önkormányzata  

2859 Vérteskethely, Kossuth u. 70.  

képv.: Tóth János polgármester  
  

  
POLGÁRDI térsége  

  
Berhida Város Önkormányzata Csősz Község Önkormányzata 
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 8122 Csősz, Bartók B. u. 8. 

képv.: Pergő Margit Cecília polgármester képv.: Földesi Gábor polgármester 
  

Füle Község Önkormányzata Jenő Község Önkormányzata 
8157 Füle, Petőfi u. 22. 8146 Jenő, Batthyány u. 53. 

képv.: Gubicza József Lajos polgármester képv.: Varga István polgármester 
  

Kisláng Község Önkormányzata Kőszárhegy Község Önkormányzata 
8156 Kisláng, Fő u. 63. 8152 Kőszárhegy, Fő út 103. 

képv.: Rumpler Tibor polgármester képv.: Borján Péter polgármester 
  

Lepsény Nagyközség Önkormányzata Litér Nagyközség Önkormányzata 
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8132 Lepsény, Fő út 74. 8196 Litér, Álmos u. 23. 
képv.: Salamon Béla polgármester képv.: Szedlák Attila polgármester 

  
Mátyásdomb Község Önkormányzata Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 

8134 Mátyásdomb, Fő út 17. 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 48. 
képv.: Tilhof István polgármester képv.: Berta József polgármester 

  
Nádasdladány Község Önkormányzata Papkeszi Község Önkormányzata 

8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1. 8183 Papkeszi, Fő út 42. 
képv.: Varga Tünde polgármester képv.: Ráckevi Lajos polgármester 

  

Polgárdi Város Önkormányzata Sárkeszi Község Önkormányzata 
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 8144 Sárkeszi, Petőfi u. 45. 

képv.: Nyikos László polgármester képv.: Farkas Gyula Ernőné polgármester 
  

Sárszentmihály Község Önkormányzata Soponya Nagyközség Önkormányzata 
8143 Sárszentmihály, Fő út 54. 8123 Soponya, Petőfi u. 32. 

képv.: Kalmár Tibor polgármester képv.: Béndek József polgármester 
  

Szabadbattyán Nagyközség 
Önkormányzata 

Tác Község Önkormányzata 

8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. 8121 Tác, Kossuth L. u. 129. 
képv.: Polyák István Vilmos polgármester képv.: Horváth Tamás polgármester 

  

Úrhida Község Önkormányzata Vilonya Község Önkormányzata 
8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66. 8194 Vilonya, Kossuth L. u. 18. 

képv.: Bognár József polgármester képv.: Fésüs Sándor polgármester 
  

 
SÁRBOGÁRD térsége 

 

  
Alap Község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 

7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 
képv.: Méhes Lajosné polgármester képv.: Nagy Lajos polgármester 

  
Bikács Község Önkormányzata Cece Nagyközség Önkormányzata 

7043 Bikács, Szabadság tér 1. 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13. 
képv.: Varga János polgármester képv.: Fazekas Gábor polgármester 

 
Dég Község Önkormányzata Igar Község Önkormányzata 
8135 Dég, Kossuth L. u. 17. 7015 Igar, Fő u. 1. 

képv.: Gárdonyi Sándorné polgármester képv.: Bognár János polgármester 
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Káloz Község Önkormányzata Kisszékely Község Önkormányzata 
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 7082 Kisszékely, Szabadság u. 409. 

képv.: Weisengruber Imre polgármester képv.: Pajor Ágnes polgármester 
Lajoskomárom Nagyközség 

Önkormányzata 
Magyarkeszi Község Önkormányzata  

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. 7098 Magyarkeszi  Szabadság u.2. 
képv.: Pirtyák Zsolt polgármester képv.: Kovács Erzsébet polgármester 

  
Mezőkomárom Község Önkormányzata Mezőszilas Község Önkormányzata 

8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. 7017 Mezőszilas, Fő u. 111. 
képv.: Köő Péter polgármester képv.: Magyar József polgármester 

  
Nagykarácsony Község Önkormányzata Nagyszékely Község Önkormányzata 

2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27. 7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11. 
képv.: Müller Miklós polgármester  képv.: Várkonyi Zoltán polgármester 

  

Németkér Község Önkormányzata Pálfa Község Önkormányzata 
7039 Németkér, Rákóczi u. 2. 7042 Pálfa, Alkotmány u. 5. 

képv.: Horváthné Gál Erika polgármester képv.: Horváth Imre polgármester  
  

Sárbogárd Város Önkormányzata Sáregres Község Önkormányzata 
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 7014 Sáregres, Kossuth u. 10. 

képv.: dr. Sükösd Tamás polgármester képv.: Tiringer Mária polgármester 

  

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Sárszentágota Község Önkormányzata 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1. 

képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester képv.: Sebestyén Zoltán polgármester  
  

Simontornya Város Önkormányzata Szabadhídvég Község Önkormányzata 
7081 Simontornya, Szt. István kir. u. 1. 8138 Szabadhidvég, Községház u. 1. 

képv.: Csőszné Kacz Edit Julianna 
polgármester 

képv.: Pap László polgármester 

 
Tolnanémedi Község Önkormányzata 

 
Vajta Község Önkormányzata 

7083 Tolnanémedi Fő u. 29. 7041 Vajta, Szabadság tér 1. 
képv.: Móricz Jánosné polgármester   képv.: Térmeg György polgármester 

  
  

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége  
  

Aba Nagyközség Önkormányzata Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
8127 Aba, Rákóczi u. 12. 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 

képv.: Kossa Lajos polgármester képv. Gáll Attila polgármester 
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Lovasberény Község Önkormányzata Moha Község Önkormányzata 

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. 8042 Moha, Fő u. 26. 
képv.: Szili Miklós polgármester képv.: Kovács Sándorné polgármester 

  

Pákozd Község Önkormányzata Pátka Község Önkormányzata 
8095 Pákozd, Hősök tere 9. 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 

képv.: Takács János polgármester képv.: Nagy Dániel Ferenc polgármester 
  

Sárkeresztes Község Önkormányzata Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
8051 Sárkeresztes, Kossuth L. u. 44. 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. 
képv.: Krähling János polgármester képv.: Horváth Sándor polgármester 

  
Sukoró Község Önkormányzata Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
8096 Sukoró, Fő u. 50. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

képv.: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva 
polgármester 

képv.: Dr. Cser- Palkovics András 
polgármester 

  
Vereb Község Önkormányzata Vértesacsa Község Önkormányzata 

2477 Vereb, Fő u. 10. 8089 Vértesacsa, Vörörsmarty u. 2. 
képv.: Kurcz Mária polgármester képv.: Kovács Zoltán polgármester 

  

Zámoly Község Önkormányzata  
8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43.  

képv.: Bánszki István polgármester  
  

Csór Község Önkormányzata Öskü Község Önkormányzata 
8041 Csór, Fő tér 10. 8191 Öskü, Szabadság tér 1. 

Képv.: Csete Krisztián polgármester képv.: Ángyán Tamás polgármester 
  

Ősi Község Önkormányzata Tés Község Önkormányzata 
8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. 8109 Tés, Szabadság tér 1. 

képv.: Kotzó László polgármester képv.: Fodor  -Bödös István polgármester 

  

  

VELENCE térsége  
  

Baracska Község Önkormányzata Gárdony Város Önkormányzata 
2471 Baracska, Kossuth u. 29. 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 

képv.: Boriszov Zoltán polgármester képv.: Tóth István polgármester 
  

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Nadap Község Önkormányzata 
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2475 Kápolnásnyék, Fő u. 26. 8097 Nadap, Haladás u. 56. 
képv.: Podhorszki István polgármester képv.: Wagner Péter Gábor polgármester 

  

  

Pázmánd Község Önkormányzata Velence Város Önkormányzata 
2476 Pázmánd, Fő u. 78. 2481 Velence, Tópart u. 26. 

képv.: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
polgármester 

képv.: Koszti András Zoltán polgármester 

  
Zichyújfalu Község Önkormányzata  

8112 Zichyújfalu, Fő u. 10.  
képv.: Füzesiné Kolonics Ilona polgármester  
 
önkormányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak 
működési feltételeit. 
 

PREAMBULUM  
 
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával az Európai Unió Kohéziós Alapjából 
igényelhető támogatással kívánnak integrált hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. 
 
A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában. Közös 
tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő 
rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében 
hosszútávon biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. E cél elérése érdekében 
Tagok 2003. szeptember 3. napján kelt Konzorcionális Szerződés keretében az EU Kohéziós 
Alap pályázatán (a továbbiakban: KA) történő részvétel érdekében már megkezdték az 
előkészületeket. 
 
A Tagok jelen megállapodásban visszahivatkoznak korábbi megállapodásaikban is lefektetett 
kitételre, miszerint a KA támogatás igénybevételét érintő, változó jogszabályi kötelezéseknek 
való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati társulás 
keretében kívánják a projektet megvalósítani. 
Tagok a Konzorcionális Szerződést a továbbiakban, mint szindikátusi (együttműködési) 
szerződést kívánják hatályában fenntartani. 
 
A tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, illetve pályázati 
dokumentációikban vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint jogosultságaik 
fenntartása végett, a Társulás megalakulását követően, külön szerződésben kívánják rögzíteni 
a Konzorcionális Együttműködés ideje alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és 
jogosultságok szerződéses jogutódlásának körét és feltételeit.   
 
A fenti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeznek 
elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás 
igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás 
keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot 
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is, illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós 
normák végrehajtásához. 
 
Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő 
ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. A Társulás tagjai rögzítik, 
hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 
hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének 
ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében. 
 
 
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŰKÖDÉSI TERÜLETE  
 
A társulás neve: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
Idegen nyelvű elnevezése: Assemble of Municipalities for Solid Waste Management in the 

Central-Danube Region  
Székhelye:  8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
A társulás bélyegzője: körbélyegző (körben a társulás neve, címe) 
A Társulás törzskönyvi  
azonosító száma:   592479 
 
II. A TÁRSULÁS ID ŐTARTAMA  
 
A Társulás határozatlan időre alakul. 
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, 
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk 
alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét. 
 

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi 
törvényességi felügyelet céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint 
a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező 
Igazgatóságának. 
 

IV.  ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETEND Ő ELVEK 
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI 

 

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a 
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Mötv. rendelkezéseit veszik figyelembe. 
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A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű 
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával 
közelíti meg a feladatokat.  
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása 
mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása 
szükséges.  
 
Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez 
tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást – részletesen a szerződés XIII. 
fejezetében –, illetve az adott településhez, régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek 
közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba.  
Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a lakosság 
bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.  
 
Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, 
önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe 
vehető támogatásra.  
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.  
 
A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében 
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem 
ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, 
kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai 
Unió és a magyar jog KA támogatásra vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra előírt 
sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási 
szerződésbe foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, 
megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési 
stabilitásukat nem veszélyeztethetik. 
 
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind 
olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv 
vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint 
az önkormányzati foglalkoztatás politikára (rendeletekre) is. 
  
IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása 
érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük időtartama alatt, 
annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműködő szervezetek 
útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 
 
IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén: 

a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 
kölcsönösen együttműködnek egymással. 

b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők. 

c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, 
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a 
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rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő 
joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi 
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat 
határidőre teljesítik. 

d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 
megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen 
szerződésben, a BM Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket. 

e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a 
közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek 
a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító 
rendeletekre. 

f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére 
vagy annak biztosítására. 

 
IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 

a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására; 

b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 
így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel; 

c) tagok – figyelemmel a lehetséges forrásokra – kötelezettséget vállalnak az önrész 
biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul 
veszik, hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása; 

d) a projekt kidolgoztatása; 
e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 
g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 
h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása; 
i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
j) költségfelosztás elfogadása a települések között; 
k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása; 
m) civil szervezetek bevonása; 
n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 
o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;  
r) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, költségek viselése (ha az nem 

támogatható a KA támogatásból); 
s) szakértői munka koordinálása; 
t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 

 
IV/2.3. Műszaki területen: 

a) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése; 
b) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése; 
c) új hulladékkezelő telepek létesítése; 
d) hulladékhasznosító mű építése; 
e) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő 

létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivációja; 
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f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 
g) a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon 

követése; 
h) műszaki átadások-átvételek felügyelete; 
i) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési 

feladatokban való részvétel; 
j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele. 

 
IV/2.4. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló 
elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez 
igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi 
önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést 
igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, 
módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács 
elnökének. Ezen határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi 
önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi 
önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon 
belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.  
 

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti 
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal 
nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok 
tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.  
 

IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak 
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind 
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról szóló  
2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 90.§ (8) 
bekezdésben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott 
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a 
Társulásra átruházzák. 
 

A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok 
közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.   

 

IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a 
következők: 

a)  
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés 

felmondása, 
c) a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, 

elszállításának szervezése, 
d) a települési hulladék kezelésének szervezése, 
e) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. 
 

IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a 
következők: 

a) a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás 
folyamatosságát, 
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b) évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi 
önkormányzatokat, 

c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) 
pontokban megállapított rendeletalkotási tárgykörben, 

d) részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ 
által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és 
területi megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat 
megadja, 

e) egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését 
végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet. 

 

IV/4. Tagok a IV/2.2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti, 
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg: 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok 
a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre.  
A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok 
tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.  
 

E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a 
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a 
projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az 
effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott 
közszolgáltató(k)nak adja át.  
 

A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint 
kell az üzemeltetőt kiválasztani. 
 

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA  
 
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön 
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá. A Társulás önálló adószámmal 
és pénzintézeti számlával rendelkezik. 
 

A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása  
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 

V/1. A Társulás bevételei 
a) A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 

2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének 
meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint 
meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak.  
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 A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám 
arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.  

 Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről és annak a lakosságszám arányhoz 
igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegéről a Társulási Tanács 
határoz, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési 
hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós KA pályázat 
előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács 
feladata. 
 
Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a 
rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési 
és a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok 
képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési 
hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti. 

 

Tagok a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig 
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni. 
Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét 
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.  

 

b) Belföldi és nemzetközi támogatások 
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 
támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások 
alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

c) Egyéb bevételek 
� a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó 

bevételek 
� természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai 
� egyéb pályázati bevételek. 

 

A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott 
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke 
köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a Társulási 
Tanácsnak. Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt. 

 

d) A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén: 
A Társulás Tanácsának elnöke a működési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát 
követően írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a 
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belüli teljesítésére. A fizetési határidő 
eredménytelen lejáratát követően a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszedési 
megbízás benyújtására jogosult, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot 
terheli. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési 
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk 
fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy 
példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.  

 

e) A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottságot hoz 
létre (ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni.  
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A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben 
meghatározott rendelkezések az irányadók.  

 

f) A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás 
működés során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.  
A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona 
tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.  
 
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és 
arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, 
figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre. 
 

A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, 
kiváláskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti 
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.  
 

A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet 
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel 
rendelkező társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját 
- a jogi személyiséggel rendelkező Társulással kötött szerződés alapján - használati díj 
illeti meg.  

 

V/2. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, 
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 
vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó 
hatáskörök az Áht. 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás 
által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a 
Társulási Tanács elnöke. 

 

VI. DÍJPOLITIKA  
 

VII.  SZERVEZETI RENDSZER  
 
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 
állapodnak meg: 
 

Szervezeti rendszer: 
1. Társulási Tanács 
2.  Társulási Operatív Tanács 
3. Társulási Tanács Elnöke,  
4.  Felügyelő Bizottság 
5. KDV Projekt Iroda 
6.  Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Társulás 

Felügyelő Bizottság 

(ellenőrző szerv) 

Társulás székhely Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala  

(munkaszervezet) 

 

Társulási Tanács 

(döntéshozó szerv) 
Társulási Tanács 
elnöke és alelnökei  Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Projekt 

Iroda  

Társulási Operatív Tanács 

(Operatív irányító szerv) 
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VII/1. Társulási Tanács 
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult 
önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. Az önkormányzatok által delegált 
tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és 
hatáskörben. 
 
VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 
 

a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív 
Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a 
megválasztása, visszahívása,  

b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 
c) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 
e) Tag kizárása, 
f)  jelen társulási szerződés módosításának indítványozása, mely határozat 

érvényességéhez a Társulásban résztvevő tagok minősített többségével hozott döntése 
szükségeltetik, 

g) Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvevő 
tagok minősített többségével hozott döntésével érvényes, 

h) Társulás éves munkatervének, éves költségvetésének, éves költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása, 

i)  
j) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 
k) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése, 
l) a Tagok között felmerülő vitás kérdések megtárgyalása,  
m) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, 
n) a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása, 
o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 

(kinevezés, felmentés) gyakorlása, 
p) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, 

szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése. 
 

VII/1.2. A Társulási Tanács működése: 
 
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a Társulási Tanács alakuló 
ülése kimondta megalakulását. 
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell 
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza, 
illetve ha a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal 
kezdeményezi. 
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A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két alelnököt választ.  
A Társulási Tanács az alelnökök megválasztásával egyidőben határozattal dönt az általános 
helyettesítéssel megbízott alelnök személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek 
megbízatása határozott időre szól. 
 
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend 
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.  
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott 
alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. 
Halaszthatatlan esetekben a fenti időtartam 3 napra is lerövidíthető, a tagoknak a lerövidítés 
okának megjelölésével történő értesítése mellett.  
 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen 
van. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti 
meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli 
időpontra kell az újabb ülést összehívni.  
 
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag 
helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot 
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként 
eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és 
kötelességeivel.  
 
A Társulási Tanács ülésére bármely tagi önkormányzat indítványozhatja szakértők vagy 
egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt 
vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A 
Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője 
valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal vesz részt. 
 
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a 
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás 
tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak 
egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges. 
A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő 
tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
által képviselt lakosságszám egyharmadát.  
A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban 
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez 
annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 
több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  
 
A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről, a Társulás működéséről, 
az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni Képviselő-
testületeiknek. 
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A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza 
az ülés helyét, időpontját, az ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és 
megjelenésük tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, 
az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, 
továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, 
a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a 
munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás számszerű 
eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv 
szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás 
Munkaszervezetének vezetője írja alá. 
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet Vezetője megküldi a Fejér 
Megyei Kormányhivatalnak.  
 
VII/1.3. A Társulási Tanács elnöke és alelnökei 
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében 

a) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 
más hatóságok előtt, 

b)   
c) irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét, 
d) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
e) gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés 

végrehajtásáról készült beszámolójának elkészítéséről, 
f)  
g)  
h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 
i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előír, 
j) gondoskodik a pályázatok benyújtásáról  
k) a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja, 
l) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 
közreműködő bármely érdekeltet, 

m)  
n) a Társulás nevében aláírja a szerződéseket, megállapodásokat, 
o) a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 

Az elnöki megbízatás megszűnik: 
- lemondással, 
- elhalálozással, 
- visszahívással 
- önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével. 

 

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához jogosult szakértők 
igénybevételére.  
 

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel. 
 

Az elnök lemondásával az alelnökök megbízatása nem szűnik meg. 
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Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök köteles az új elnök 
személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a 
lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök 
megválasztásának céljából. 
 

A Társulás alelnökeinek megválasztására az elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően 
irányadók.  
 

A Társulás alelnökei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott alelnök helyettesíti. A Társulási Tanács 
elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott alelnöknek egyidejű akadályoztatása 
esetén az elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező alelnök 
helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a 
korelnök jár el.  
 

A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
VII/2. Társulási Operatív Tanács 

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a 
rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási 
Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.  
 

A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács 
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több 
mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok 
megválasztásához minősített többség szükséges.  
 

A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke 
és alelnökei, érintett megyei önkormányzatok képviselői (Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-
Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém). Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a 
Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. 
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. Bármely tag 
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács 
működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  
A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban 
meghatározott szabályokkal.  
 

A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre:  
− a Társulás elnöke és alelnöke munkájának segítése; 
− közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében; 
− a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása; 
− kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival; 
− a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés; 
− a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, 

koordinálása; 
− a Tagok tájékoztatása; 
− a projekt működésének összefogása, irányítása; 
− a projekt szakmai felügyelete; 
− a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése; 
− tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől; 
− a Felügyelő Bizottság tájékoztatása. 
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VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 
Iroda (KDV Projekt Iroda)  
 

A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos 
megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 
Iroda. 
 

A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás 
hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv. 
 
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, 
foglalkoztatotti létszámát. 
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. 
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője 
gyakorolja. A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának 
elnöke gyakorolja. 
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény rendelkezései irányadóak. 
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a 
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. 
 

A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, 
váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. 
 

A Projekt Iroda feladatai:  
 

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: 
� Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 

minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről, 
� A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások 

előkészítése, 
� költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási 

igényéről, kiadásiról  
 

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: 
A Társulási Megállapodás IV/2.2., IV/2.3., IV/3.1., IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási 
feladatok alapján:  

•••• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 
előteremtése,  

•••• pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, 
bonyolítása 

•••• a projekt kidolgozása; 
•••• a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
•••• nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 
•••• közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 
•••• szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása; 
•••• minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
•••• szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése; 
•••• tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása; 
•••• pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 
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•••• tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
•••• építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
•••• a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása;  
•••• szakértői munka koordinálása; 
•••• monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán; 
•••• hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása; 
•••• hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, 

hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása; 
•••• a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása; 
•••• utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása; 
•••• együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 
•••• a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének 

nyomon követése; 
•••• műszaki átadások-átvételek felügyelete; 
•••• a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok 

koordinálása; 
•••• projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése, 
•••• hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a 

szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 
•••• projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei 

üzemeltetésének biztosítása; 
•••• hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése. 

 

 

A Projekt Iroda szervezetése és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás 
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 
VII/4. Felügyelő Bizottság 
 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szervként  
12 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 
 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság 
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási 
Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített 
többség szükséges.  
 

A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Bármely tag 
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási 
joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. A Felügyelő Bizottság 
működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A 
működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban 
meghatározott szabályokkal.  
 

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: 
• kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése; 
• megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési 

javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült éves beszámoló tervezetét, 
valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai 
jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából 
és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára; 
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• jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 
fegyelem érvényesítését megvizsgálni; 

• jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének 
ellenőrzésére; 

• vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat; 
• vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a 

Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára; 
• vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát; 
• figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 
• felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől. 

 

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást 
szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási 
megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles 
haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot 
tehet az ülés napirendjére vonatkozóan. 
 

A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-
testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok 
indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a 
Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára. 
 
VII/5. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala 
látja el. 
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai: 

� Jogszerű működés folyamatos biztosítása, 
� Értekezletek, ülések megszervezése, 
� A Társulás elnöke, alelnökei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság 

munkájának segítése, 
� Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, 

határozatok végrehajtása, 
� Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, 
� Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,  
� szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, 
� A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési 

tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása. 

 

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE  
 
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell 
ellátni. 
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A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy 
kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja 
alá. 
 

IX. A TÁRSULÁS FELÜGYELETE 
 

X. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY 
ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az 
irányadók.  
 

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY 
 

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 
szabályokat. 
 
XI/1 A Társulásból történő kiválás  
 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő 
kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA 
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
 

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik 
meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt 
határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal. 
 

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával 
valamint a harmadik negyedév utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel 
hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a 
Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles 
figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 
 

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a 
kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen 
helytállási kötelezettséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással 
összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkoztatják. A Társulás tagjai 
megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig, 
amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi. 
 

A Tag jogellenes felmondása esetén, fentiek mellett, a kártérítés egyéb jogszabályi 
feltételeinek fennállása esetén, kártérítésre köteles. 
 

A Társulásból kiváló tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa 
befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig 
köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni. 
 

Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal 
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elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást 
terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben 
a Társulás működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy 
jogosult a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.  
Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli 
teljesítés és megváltás ütemezését. 
 
 
XI/2 Tagi kizárás 
 

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 
elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a 
teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - 
sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács 
minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a 
Társulásból a mulasztó képviselő-testületet. 
 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az 
esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges 
kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.  
 

Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2. 
pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési 
hozzájárulás nem fizetése. 
 
XI/3 Tagfelvétel 
 
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács javaslata alapján, a Társulásban 
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló 
határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, 
amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak 
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az 
kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismerik el. 
 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó 
Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 
hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a 
naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 
 

Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából 
jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a 
hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, 
valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől az éves működési hozzájárulás 
összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag 
esetén, aki azt megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás 
Tanácsa- figyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a 
visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét.  
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A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani 
kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZ ŰNÉSE 
 

A Társulási szerződés hatálya a projekt megvalósítására, a vagyonkezelés időtartamára terjed 
ki. 
 

A Társulás megszűnik, ha: 
� célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik; 
� a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult 
� valamennyi Tag minősített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás 

megszüntetését; 
� bíróság jogerős döntése alapján. 
� törvény erejénél fogva 

 

A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 
elszámolni kötelesek. 
 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a 
települések lakosságszáma arányában illeti meg. 
 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, 
amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak 
felelősséggel. 
 

A tagi önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel 
módosíthatják az általuk meghatározott időponttal.  
 

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás.  
A szerződés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jelen projekt megvalósításához 
elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása. 
 

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil 
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a 
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi 
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés 
céljául szolgáló beruházás előnyeiről. 
 

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, 
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok 
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). 
 

Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő 
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok 
elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására 
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, 
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 
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A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a 
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 
biztonságának megőrzésére is. 

 
XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselő-
testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges. 
 

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el. 
 

Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat 
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 
változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket. 
 

A Társulás a célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet 
bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályoknak betartásával. 
 

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy 
egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem 
érintett - része teljes hatályban fennmarad. 
 

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe 
Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet.  
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. és az Áht. 
az irányadó. 
 

A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által 
átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el. 
 

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték 
és az abban foglaltakat és megértették.  
 

A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 eredeti 
példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a munkaszervezeti 
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt Iroda irattárában 
helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti 
példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási 
Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban. 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont 
szerinti lakosságszámmal 

2. számú melléklet: Aláírási ív 
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok nyilvántartása 
 

 
Polgárdi, 2015………. 

 



106 
 

14. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 
Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásról szóló használati 
megállapodás módosításáról - 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-164/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a használati megállapodás 
módosításáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 

Használati Megállapodás 2. pontjának módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött, az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról szóló Használati 
megállapodás 2. pontját 2015. május 26. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 „2. Ercsi Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 
alapján és szerint, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft használatába adja – ingyenesen, 
használati díj megfizetésének kötelezettsége nélkül – 2015. január 1-i határnappal és hatállyal 
a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező ingó vagyon leltárban megjelölt 
nevesített és felsorolt ingókat és eszközöket, illetve 2015. május 26-i határnappal  és hatállyal 
a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú ingó vagyon leltárban megjelölt 
nevesített és felsorolt eszközöket azzal, hogy az ingók használata és működtetése körében 
felmerülő, jogszabályon alapuló költségek és díjak viselésére, valamint a rendeltetésszerű 
használattal járó karbantartási, állagfenntartási és javítási munkálatok elvégzésére és az e 
körben felmerülő kiadások viselésére használatba vevő köteles.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Borsi László ügyvezető 
igazgatót a Használati megállapodás módosításának megkötésére. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Borsi László ügyvezető igazgató 
Határid ő: azonnal, illetve a megállapodás módosítás megkötésére: 2015. június 5. 
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„Melléklet a 175/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
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15. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-156/2015. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
szervezetének racionalizálásáról, a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről 
9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, 

a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében, az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálása érdekében 2015. június 1-vel a Kft. 3 fő 
menedzseri létszámát 2 főre, ez alapján a munkavállalói létszámát 12 főről (11 teljes 
munkaidős és 1 négyórás részmunkaidős) 11 főre (10 teljes munkaidős és 1 négyórás 
részmunkaidős) csökkenti. 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Borsi László ügyvezető igazgatót a Kft. 
menedzseri létszámának s ezzel összefüggésben munkavállalói létszámának 1 fővel való 
csökkentésére, az ehhez szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató 
Határid ő: 2015. május 31. 
 

16. napirendi pont: A térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-159/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 18. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, 3 cégtől kértek be 
ajánlatokat, melyek meg is érkeztek. A Pénzügyi Bizottság a témát megtárgyalta, s az Alef 
Kft. ajánlatát javasolta elfogadni, mellyel ő is egyetért. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele ezzel kapcsolatban? 
 
Karsai Gergely képviselő véleménye szerint nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy ezen a 
területen az Alef Kft. a környéken a legjobb.  
 
Papp György alpolgármester elmondja, a rendőrség, illetve a bekért szakvélemények 
alapján ezek a kamerák nagyon hatékonyak lesznek, az egész területet be fogják látni, továbbá 
éjjellátók is lesznek. 
 
László Ferencné megbízott Pénzügyi Irodavezető kéri, hogy a 8.937 ezer forint, melyet a 
pályázaton nyert az önkormányzat, kerüljön bele a határozati javaslatba. 
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Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati 
javaslatot kiegészíti azzal, hogy a Képviselő-testület a térfigyelő rendszer fejlesztésére az Alef 
Kft. – melléklet szerinti – árajánlatát támogatja, s erre a célra 8.937 ezer forint előirányzatot 
biztosít. Majd kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 
a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére az 
Alef Kft. 8.937 ezer forint összegű – mellékelt – árajánlatát elfogadja.  
A Képviselő-testület az összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az e célra 
elkülönített előirányzat terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a munkálatok megrendelésére 
illetve a vállalkozói szerződés megkötésére.                            
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. június 10. 
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„Melléklet a 177/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
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17. napirendi pont: A közforgalmi, közútpótló folyami révek, kompok felújítására és 
üzemeltetésére pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-165/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú mellékletét képezi. Elmondja, két határozati javaslatról kell 
döntést hozni. Az egyikben a megállapodás megkötéséről, a másikban pedig a pályázati 
önrész biztosításáról szükséges dönteni. (A pályázati önrészt természetesen a Rudas és Társa 
Bt. magára vállalja). Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? 
Miután nincs, először az első határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Rudas és 

Társa Bt. között létrejövő, Ercsi - Szigetújfalu között közlekedő komp üzemeltetésére 
vonatkozó megállapodás megkötéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Rudas és Társa Bt. között létrejövő, Ercsi - 
Szigetújfalu között közlekedő komp üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 

megkötéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzat és a 
Rudas és Társa Bt. közötti, Ercsi – Szigetújfalu között közlekedő komp üzemeltetésére 
vonatkozó – mellékelt – megállapodás megkötéséhez.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megállapodás megkötésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 178/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
Amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat – képviselő Győri Máté  polgármester 
– (2451 Ercsi, Fő u.20.), mint megbízó, (továbbiakban: megbízó) 
 
Másrészről Rudas és Társa Bt. – képviselő Kővári Ferenc ügyvezető - 1203 Budapest Lajta 
László utca 26. III. em 22. szám alatti székhelyű, 2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklós útja 
7/C fszt. 2. telephelyű, 17982/1994. alapító okirat cégbírósági bejegyzés számmal rendelkező 
személyszállító rév vállalkozó mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között az alábbi 
feltételekkel. 
 
1.) A megbízás tárgya: Ercsi – Szigetújfalu között közlekedő komp üzemeltetése. 
 
2.) A szerződés időtartama: 
- jelen szerződés 2015. május 1 – 2020. április 30. közötti időszakra vonatkozik. 
 
3.) Az átkelőhely főbb műszaki adatai: 
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  MÁSZ: 101,06 m B f 
  LNHV:   98,38 m A f 
  LKHV:   92,49 m B f 
 
4.) Az átkelőhelyen közlekedő révhajó főbb műszaki paraméterei: 
   -   nyilvántartási szám:    H-10649-30 
   -   a hajó legnagyobb hosszúsága:   12,96 m 
   -   a hajó legnagyobb szélessége:   3,15 m 
   -   a hajó legnagyobb merülése:   0,50 m 
   -   a hajó befogadóképessége:   30 fő 
 
5.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ercsi – Szigetújfalu között közlekedő 
révhajót megbízott a jogszabályi előírásoknak megfelelően üzemelteti. 
 
6.) A megbízott jogai és kötelezettségei: 
   -  köteles a hatósági és jogszabályi összes előírást betartani és alkalmazni. 
   -  köteles az előírásoknak megfelelően, és időpontban a vizsgára való felkészítést, és  
      vizsgáztatást elvégezni. 

-  köteles az előzetes egyeztetés után kiadott menetrendet betartani. 
-  köteles a szerződés lejárta előtt hat hónappal a meghosszabítani szándékát írásban a 
   megbízóval közölni. 
-  joga a szállítást saját nyereségére díj ellenértékében végezni. 
 

7.) A megbízott jogai és kötelességei:  
 -  joga a meghosszabítandó szerződés megkötésénél új feltételeket támasztani. 
 -  joga a tulajdonosi jogokból eredő szükséges összes ellenőrzés. 

 
8.) A felek közös megállapodással a felmondás jogát 6-6 hónapban határozzák meg. 
 
9.) Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az  
     irányadók. 
 

 
 
Megbízó     Megbízott 

           Győri Máté     Rudas és Társa Bt. nevében 
           polgármester    Kővári Ferenc ügyvezető  
     
 
 
 
Ercsi, 2015. május 26. 
 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „közforgalmi, közútpótló folyami kompok, 
révek fenntartására, felújítására és üzemeltetésére pályázat” benyújtásáról 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a „közforgalmi, közútpótló folyami kompok, révek fenntartására, felújítására és 
üzemeltetésére pályázat” benyújtásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a „Közforgalmú, közútpótló 
folyami kompok, révek fenntartására, felújítására és üzemeltetésére támogatás igénylése” 
című pályázat benyújtásához. A pályázathoz szükséges 30 % önrészt – bruttó 2.146.173.- Ft – 
az Önkormányzat biztosítja. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a kompot a jövőre nézve 
tartósan – minimum 5 évig – kívánja üzemeltetni és a felújított eszközt öt évig nem idegeníti 
el.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

18. napirendi pont: A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-160/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, először vállalkozói 
orvosi kiírást fognak tenni, s amennyiben esetleg nem lesz rá jelentkező, akkor 
közalkalmazotti orvosi státuszt fognak kiírni.  
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az OEP azt az információt adta, hogy nem a beteg létszám 
alapján köt finanszírozási szerződést, hanem az adott körzetben lakók száma alapján. Területi 
ellátási kötelezettség alapján az ott élő biztosítottak száma a lényeges. Továbbá lényeges még 
az is, hogy ebben az esetben – a szerződés megkötéséhez – 1.500-nál nem lehet több az ott 
lakó felnőtt biztosítottak száma. A finanszírozási szerződés megkötésénél ez a létszám 1.200-
1.500 fő között kell, hogy legyen.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, mindhárom körzeti orvos 1.500-nál sokkal több beteget 
lát el. Majd, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a pályázati kiírás elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására pályázat kiírásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására e határozat melléklete szerint pályázatot ír ki.  
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a pályázatokat a pályázati 
határidő lejártát követően terjessze véleményezésre a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság, majd döntésre a Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015.június 1., a pályázat elbírálására: 2015. 

augusztus 31. 
 

„Melléklet a 180/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 
152. § (1) bekezdés a) pontja alapján  
 

pályázatot hirdet  
 
az Ercsi III. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi 
tartalommal:  
 
A munkavégzés helye:  
Ercsi Egészségügyi Központ, 2451 Ercsi, Esze T. u. 14. 
 
Ellátandó lakosságszám: 1493 fő 
 
Ellátandó település: Ercsi 
 
Ellátandó feladat:  
Ercsi Város közigazgatási területén a III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes 
körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel. 
 
Az állás betöltésének feltételei:  

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) 
EüM rendelet 11.§-a szerinti képesítés;  

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

- a praxis vállalkozói formában történő működtetése; 
- büntetlen előélet; 
- Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás. 

 
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:  

- végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 
- részletes szakmai önéletrajz; 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 

esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság társasági szerződésének, 
alapító okiratának másolata; 
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- vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén 
15 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási 
Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez; 

- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 
résztvevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait 
megismerhessék. 

 
A megbízás időtartama:  határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, 
üzemeltetés részletes feladatait rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis 
működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 
megkötése alapján.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31. 
 
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton egy példányban kell 
benyújtani Ercsi Város polgármesterének címezve a 2451 Ercsi, Fő u. 20. címre. A borítékra 
kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.  
Egyéb információt Győri Máté polgármester nyújt a 25-515-602 telefonszámon.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 25. 
A pályázati határidő lejártát követően, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról.   
A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően 
azonnal.  
 
A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított. 
  
A rendelő bérleti díja havonta 55.000.-Ft., melyet a nyertes pályázó fizet az intézményt 
üzemeltető Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére.   
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  
Ercsi Város Honlapja 
Ercsi Híradó helyi újság 
 

19. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 2014. évi költségelszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-160/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2014. évi költségelszámolása 9 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatói tevékenység 2014. évi költségelszámolása 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Liquid Porter Kft-nek a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenységére 
vonatkozó 2014. évi részletes költéselszámolásáról szóló tájékoztatóját e határozat melléklete 
szerint elfogadja.  
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 181/2015. (V.26.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
Polgármesteri Hivatal Ercsi 
Dr Feik Csaba Jegyző Úr 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
Ezúton küldöm Önnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. §-a alapján 
kért adatokat. 
 

„44/H. § (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési 
önkormányzatnak benyújtani.” 
 

átlagolt kilométer költség: 172 Ft/m³ 

átlagolt útdíj költség: 27 Ft/m³ 

gépjármű karbantartási ráfordítások: 150 Ft/m³ 

átlagolt alkalmazotti költség: 196 Ft/m³ 

kapcsolódó egyéb ráfordítások: 100 Ft/m³ 

adójellegű terhek: 55 Ft/m³ 

lerakási díj: 810 Ft/m³ 

talajterhelési díj: 0,00 Ft/m³ 

fejlesztési alap: 90 Ft/m³ 

összesen: 1 600 Ft/m³ 

költségvetési támogatás: 0 Ft/m³ 

nyereség: 200 Ft/m³ 

mindösszesen: 1 800 Ft/m³ 

 
Ezen díj tartalmazza a 10% rezsi csökkentést! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
Tájékoztatom, hogy 2014 évben Ercsi Város területén nem történt szolgáltatás az elszállított 
mennyiség ezért 0 m3. 
 

2015.03.31.   
  .....................................................  
  Bársony Zsolt 
  ügyvezető 
  LIQUID-PORTER Kft 
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20. 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 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-146/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele 
azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a javaslat elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági 
Programjának az „Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0030. azonosítószámú projekt keretében történő elkészítéséről 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának az „Ercsi Város 
szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. 

azonosítószámú projekt keretében történő elkészítéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 381.000,- Ft előirányzatot biztosít Ercsi 
Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának elkészítésére az „Ercsi Város 
szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. 
azonosítószámú projekt keretében, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. május 31., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

21. napirendi pont: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-144/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 23. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy a rendelet megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi rendeletet alkotta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább húsz százalékának megfelelő 

számú választópolgár kezdeményezhet. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
    (2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 
  Győri Máté     Dr. Feik Csaba 
                     polgármester                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záradék: Ez a rendelet 2015. május 27. napján kihirdetésre került. 

 
22. napirendi pont: Aranydiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusok részére Emléklap 

és jutalom adományozására előirányzat biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-161/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranydiplomás és Gyémántdiplomás 
pedagógusok részére Emléklap és jutalom adományozásra előirányzat biztosításáról 
9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

Aranydiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusok részére Emléklap és jutalom 
adományozásra előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 292.100,- Ft előirányzatot biztosít 
Aranydiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusok részére Emléklap és jutalom 
adományozására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az Emléklap átadására és a 
pénzjutalom kifizetésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

23. napirendi pont: A Gorkij fasor átnevezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-152/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi Bizottság a kérdést 
megtárgyalta, s – mivel ez az utca a Hunyadi János utca folytatásának tekinthető – azt a 
javaslatot tette, hogy a Gorkij fasort nevezzék át Hunyadi János utcának. Ezután elmondja 
még, az érintett utcában senki nincs bejelentve annak ellenére, hogy házak vannak, azonban 
mindegyik másik utcáról nyílik. Kérdezi, van-e valakinek más javaslata ezzel kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a Gorkij fasor Hunyadi János utcára történő 
átnevezéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gorkij fasor átnevezéséről 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 
a Gorkij fasor átnevezéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/991-
1/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2392 
hrsz-ú utat – a Gorkij fasort – Hunyadi János utca folytatásaként szintén Hunyadi János 
utcának nevezi el. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a 
nyilvántartásban az utca elnevezésének átvezettetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
 

24. napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-143/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
26. számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót 

jegyzőkönyv hitelesítő akadályoztatása esetére további pót jegyzőkönyv hitelesítők 
sorrendjének meghatározásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata 

a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót jegyzőkönyv hitelesítő akadályoztatása 
esetére további pót jegyzőkönyv hitelesítők sorrendjének meghatározásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei pót 
hitelesítőinek további sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- Papp György képviselő; 
- Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő; 
- Gólics Ildikó képviselő; 
- Karsai Gergely képviselő; 
- Propszt Zsolt képviselő. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

25. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester a 100-153/2015. iktatószámú (jegyzőkönyv 27. melléklete) 
előterjesztést részletesebben mutatja be. A 116/2015. (III.31.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy tervek szerint az iskola felújításával együtt a 
fűtéskorszerűsítést is végrehajtják. Ennek eredményeként az épület fogyasztása 20 m³ alá fog 
esni, ezáltal a közbeszerzési eljárás lefolytatása szükségtelenné válik. Itt kívánja jelezni azt is, 
hogy az iskola felújításához szükséges összeg nem egyezik azzal, amely félre lett téve, emiatt 
átcsoportosításokra kerül majd sor. Van egy olyan reményük, hogy a Tiszti Klubra sikerül 
nyerni 100 millió forintot, s ha ez így lesz, akkor az arra félretett összegből tudják pótolni az 
iskolához szükséges pénzt. Ezután a 125/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban 
tájékoztat: elmondja, a négy meghívott vállalkozó közül hárman adtak be ajánlatot. 
Hiánypótlásra felhívás után ketten kiestek, így egy érvényes ajánlat maradt. Vele a tárgyalás 
sikeres volt, s az ajánlat elfogadására vonatkozó előterjesztést a két nap múlva esedékes soron 
kívüli nyílt ülésen fogja a testület tárgyalni. Majd a Sinatelepi Közösségi Házzal kapcsolatban 
elmondja, az ingatlan átírása az ügyvédek által folyamatban van. A 140/2015. (IV.28.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy három pályázat érkezett, melyekre 
hiánypótlási felhívás ment ki, s éppen a tárgyalásra várnak. A 141/2015. (IV.28.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban elmondja, a Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy a témát a 
júniusi ülésükre vegyék fel napirendre, s határozzák meg a további teendőket annak kapcsán. 
A közétkeztetés helyzetéről történő értékelés – 147/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. – megtörtént, a 
vizsgálat eredménye szintén a Pénzügyi Bizottság június havi ülése elé fog kerülni. Kérdezi, 
van-e valakinek egyéb kérdése a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 
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Gólics Ildikó képviselő elmondja, a közétkeztetés ellenőrzéséről készült dokumentumot ő 
már megkapta, s javasolja, hogy a 2015. május 28-i soron kívüli ülésen már tárgyalják meg 
azt, s kéri, hogy a bizottsági tagok elektronikusan kapják meg a jegyzőkönyvet. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy inkább a soron bizottsági, illetve testületi ülésre 
kerüljön vissza a téma. Majd, miután több hozzászólás, kérdés nem érkezik, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

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

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2015. (V.26.) 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 
 
Napirendi pontok után: 
 
Karsai Gergely képviselő kérdezi, mi épül a Dunaparton, a játszótérrel szemben? 

 
Győri Máté polgármester válaszol: az Etyek-Ercsi kerékpárúthoz tartozik, pályázati 
forrásból építik. Lesznek benne padok és szemetes. Ez az, amit Ercsi a projektből profitál. 
Majd, miután több napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, megköszöni képviselő 
társainak a munkát, a többieknek a jelenlétet, s a Képviselő-testület 2015. május 26-i nyílt 
ülését 19.20 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
           polgármester                           jegyző 
 

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


