
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. január 14.-én 18 óra 10 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Sandi József alelnök 
    Karsai Gergely bizottsági tag 
    Sira Magdolna külső bizottsági tag 
    Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Szabó Zoltán r.alezredes 
     Czobor Imra. ny. r.alezredes 
     Christe Rezső polgárőr 
     Szabó Zsolt polgárőr 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Dr. Koltai Gábor hivatalvezető 
     Bosnyák Istvánné intézményvezető 
                          Ábrahám Gabriella intézményvezető 
     Kaposi Józsefné intézményvezető 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Sandi József alelnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Gólics Ildikó elnök távolmaradását előre jelezte, továbbá 
Karsai Gergely bizottsági tag szintén előre jelezte, hogy késni fog. Elmondja, hogy a meghívó 
és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Megkérdezi, 
hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatban.  
Sira Magdolna külső bizottsági tag jelzi, hogy az egyebek napirendi pontban szeretne pár 
szót szólni egy új, alternatív fűtési lehetőségről. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy további kérdése, észrevétele van-e valakinek az 
elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, javaslatot tesz a nyílt 
ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. január 14-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
1/2016. (I.14.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. január 14-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
 

Nyílt ülés 
 



1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
2) A PFK Bizottság 2016. évi munkatervéről 
3) A PFK Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervéről 
4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
5) Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint Horvát Nemzetiségi 

önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
6) 30 db 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténer és 7 db 240 literes műanyag 

hulladékgyűjtő edény beszerzésére előirányzat biztosításáról 
7) Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
8) Győri Máté Polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának mértékéről 
9) Győri Máté Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 
10) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község 

Önkormányzata között fennálló vitás kérdés rendezéséről 
11) Tiszti klub II. ütemének tervezési költségére előirányzat biztosításáról 
12) Az önkormányzati bérlakások állapotáról 
13) Szociális Szövetkezet létrehozásáról (elnapolás) 
14) Ercsi – wee full branded városkártya 
15) Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 

szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 
16) Az Ercsi Eötvös József Művelődés Ház és Könyvtár részére, hangtechnikai és egyéb 

eszközök beszerzésére előirányzat biztosításáról 
17) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
18) Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Ercsi Kirendeltsége 

felújításához támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról (szóbeli előterjesztés) 
19) Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére előirányzat biztosításáról 
20) Az Ercsi Május 1 körút – Nefelejcs utcában lévő műanyag szennyvíz csatorna 

felújításáról 
 
 

1.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
 
Sandi József alelnök felkéri Szabó Zoltán rendőr alezredest, hogy tartsa meg beszámolóját. 
Szabó Zoltán r. alezredes ismerteti a havi aktuális statisztikai adatokat. Elmondja, hogy 
december hónapban az országos főkapitány országos szinten fokozott ellenőrzést rendelt el, 
így Ercsi visszakapta azokat a készenléti szolgálatot teljesítő rendőröket, akik már korábban is 
teljesítettek itt szolgálatot. Saját hatáskörben eljárva a járőr szolgálatot teljesítő rendőrök 
mellé további embereket rendelt ki, és ebben nagy segítséget nyújtottak a körzeti megbízott 
kollégák is. Az elmúlt hónapban két darab jelentős elfogás történt, amelyek már a vádemelés 
is megtörtént. 
Sandi József alelnök megköszöni a beszámolót, és felkéri Christe Rezső polgárőrt a 
beszámolója megtartására. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban mind a Rendőrséggel, mind az 
Ercsi Dunakavics Kft.-vel több esetben működött együtt az Ercsi Polgári Őrség. Az ünnepek 
alatt a polgárőrök teljes létszámban teljesítettek szolgálatot. Elmondja, hogy az egyesület 
átszervezése végre, több mint egy év után lezárult. 
Sandi József alelnök megköszöni a beszámolót, és felkéri Szabó Zsolt polgárőrt a 
beszámolója megtartására. 



Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az ünnepek alatt Sinatelepen megerősített szolgálatot 
adott az Egyesület. Az elmúlt hónapban több esetben működtek együtt a Rendőrséggel. 
Tudomására jutott, hogy a Sinatelepi körzeti megbízott személye hamarosan meg fog 
változni. Több esetben ismét bejelentés érkezett, hogy a sinatelepi gyerekeket szállító buszon 
van 3 problémás gyerek, akik az utazás alatt a többieket piszkálják. Szeretne javaslatokat 
kérni a probléma megoldására. Január 3-án megtörtént a tisztújító közgyűlés, kiderült, hogy az 
Egyesület alapszabályát módosítani kell. Most, hogy zajlik a 2016. évi költségvetés tervezése, 
szeretné jelezni, hogy Sinatelepen minimum 2 térfigyelő kamera kihelyezésére lenne 
szüksége, melyhez egy helyi vállalkozó is felajánlotta a segítségét.   
Sandi József alelnök megköszöni a beszámolót, és felkéri Czobor Imre ny.rendőr alezredest 
a beszámolója megtartására. 
Czobor Imre ny. rendőr alezredes elmondja, hogy decemberben a térfigyelő kamerák teljes 
számban üzemeltek, és a kollégák 24 órás szolgálatot teljesítettek, illetve teljesítenek még 
január közepéig. Az elmúlt hónapban 38 eset került rögzítésre, melyek több esetben az 
események megelőzését segítették, illetve történt több visszanézés is, ami leginkább a 
bűnesetek behatárolására szolgált. A 24 órás szolgálatnak és a kiemelt rendőri jelenlétnek 
köszönhetően az ünnepek alatt nem történt kiemelkedő bűncselekmény. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy az éjszakai órákban több helyen is nagytestű, kóbor kutyákból álló csoportok járják 
az utcát. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 40 perckor megérkezik. 
 
Sandi József alelnök megköszöni a beszámolót, és felkéri Papp György alpolgármestert a 
beszámolója megtartására. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport elérte a célját, 
amit a hónapról hónapra elhangzó beszámolók is alátámasztanak. A nemrégiben felszerelt 
térfigyelő kamerák kiválóan működnek, azonban van több olyan terület is a városban, ahol a 
helyi növényzet részben zavarja a kilátást. Javasolja, hogy a növényzet gyérítésének kérdését, 
továbbá a gyepmesteri munkák kerüljenek bele a 2016 évi akciótervbe. Véleménye szerint a 
városban vannak még olyan lefedetlen területek, ahová szükséges lenne újabb térfigyelő 
kamerákat kihelyezni.  
Sandi József alelnök megköszöni a tájékoztatót és megkérdezi, hogy valakinek van-e további 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
2/2016. (I.14.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
2.) napirendi pont – a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évi 
munkatervéről 
 



Sandi József alelnök elmondja, hogy a bizottsági munkaterv felépítési követi a képviselő-
testületi munkatervet. Javasolja, hogy a november 17-i ülés napirendi pontjai között a 
Naplemente Bt. 2015. évi elszámolása helyébe a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó 
gazdálkodó szervezet 2016. évi elszámolása kerüljön. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel 
nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2016. évi munkatervéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
3/2016. (I.14.) sz. határozata 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évi munkatervéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
3.) napirendi pont - a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évi 
ellenőrzési tervéről 
 

Sandi József alelnök elmondja, hogy a Bizottság ellenőrzési terve három pontból áll. Az 
első az Ercsi Város Önkormányzat által, a civil szervezetek részére 2015. évben nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. Felelősnek javasolja 
Gólics Ildikó elnököt és Sandi József bizottsági tagot. A végrehajtás határidejének 2016. 
március 17.-t javasolja. A második pont a hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos 
felülvizsgálata, hatályosulása. Felelősnek javasolja Sandi József és Karsai Gergely bizottsági 
tagot. A végrehajtás határideje folyamatos, illetve 2016. december 8. A harmadik pont az 
Önkormányzat által kötött hatályos megállapodások, szerződések és egyéb jogügyletek 
megvalósulásának vizsgálata. Felelősnek javasolja Gólics Ildikó elnököt és Sira Magdolna 
külső bizottsági tagot. A végrehajtás határideje folyamatos, illetve 2016. december 8. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
4/2016. (I.14.) sz. határozata 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervéről 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervét a határozat 
melléklete szerint fogadja el.  
 
4.) napirendi pont - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 



Sandi József alelnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezetőt, hogy röviden 
foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezető elmondja, hogy a rendelet elfogadása óta a 
Képviselő-testület költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi 
költségvetésből kapott támogatások 2015. IV. negyedévére vonatkozóan vált szükségessé a 
költségvetési rendelet módosítása.  
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
5/2016. (I.14.) sz. határozata 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
Győri Máté polgármester javasolja Sandi József alelnöknek, hogy a Bizottság az 5. 
napirendi pontként a meghívón szereplő 18.) napirendi pontot tárgyalja. 
 
 
5.) napirendi pont – a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Ercsi 
Kirendeltsége felújításához támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról 
 

Sandi József alelnök felkéri Dr. Koltai Gábor hivatalvezetőt, hogy ismertesse a szóbeli 
előterjesztés tartalmát. 
Dr. Koltai Gábor hivatalvezető elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának Ercsi Kirendeltsége felújítása a jövő hónapban befejeződik, az épület 
ünnepélyes átadása pedig márciusban lesz.  A teljes körű felújítás során többek között az 
ingatlan nyílászárói is új, modernebb ablakokra lettek cserélve, melyekre az épület biztonsága 
érdekében szükség van új rácsok felhelyezésére. A felújítás költségvetéséből a tervezés során 
kimarad az ablakok újrarácsozása, melyek beszerzéséhez szeretné kérni az Önkormányzat 
anyagi támogatását. Javasolja, hogy az új rácsok felhelyezésének költségét fele-fele arányban 
támogassa Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal. A rendelkezésére 
álló árajánlat szerint körülbelül 800.000,- Ft+ÁFA összegre lenne szükség. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a Bizottság tegyen javaslatot egy keretösszegere, 
melynek terhére megtörténhetne az új rácsok beszerzése és felszerelése. 
Sandi József alelnök a mechanikai ablakvédelemre bruttó 450 ezer forint előirányzat 
biztosítását javasolja a 2016. évi költségvetés terhére. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel 
nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának Ercsi Kirendeltsége felújításához támogatás nyújtására előirányzat 



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

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
6/2016. (I.14.) sz. határozata 

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Ercsi Kirendeltsége 
felújításához támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról 

   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Ercsi Kirendeltsége felújításának 
támogatására biztosítson bruttó 450.000,-Ft előirányzatot az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére. 
 
 
6.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint Horvát 
Nemzetiségi önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
 

Sandi József alelnök elmondja, hogy a felülvizsgálatok megtörténtek, a megállapodások 
szövegezésében nem történt változás. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
7/2016. (I.14.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közötti, 2014. 
november 25-én megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegében 
nem javasol változtatást. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
8/2016. (I.14.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közötti, 2014. 
november 25-én megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegében 
nem javasol változtatást. 



7.) napirendi pont - 30 db 1100 literes műanyag hulladékgyűjt ő konténer és 7 db 240 
literes műanyag hulladékgyűjt ő edény beszerzésére előirányzat biztosításáról 

 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a „Hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásból kimaradtak bizonyos tételek, melyeket utólag kell 
beszerezni. Három árajánlat érkezett, melyek között minimális különbségek vannak. Javasolja 
a 3. árajánlat elfogadását, mert itt az áru azonnali átvételére és utólagos fizetésre van 
lehetőség.  
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a hulladékgyűjtő edények Ercsibe történő 
leszállítására is javasoljon egy keretösszeget a Bizottság. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 30 db 1100 literes műanyag 
hulladékgyűjtő konténer és 7 db 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény beszerzésére 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
9/2016. (I.14.) sz. határozata 

30 db 1100 literes műanyag hulladékgyűjt ő konténer és 7 db 240 literes műanyag 
hulladékgyűjt ő edény beszerzésére előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
30 db 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténer és a 7 db 240 literes műanyag 
hulladékgyűjtő edény beszerzésére nettó 1.197.000,-Ft+ÁFA előirányzatot, a hulladékgyűjtők 
szállítási díjára nettó 110.000,-Ft+ÁFA előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére. 

 
8.) napirendi pont - az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítésére vonatkozó rendeletet 
mindig egy évre, tárgyévre lehet megalkotni. A rendelet tartalma az előző évi rendelethez 
képest változatlan. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
10/2016. (I.14.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadását. 
 
9.) napirendi pont - Győri Máté Polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának 
mértékéről 
  
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Győri Máté Polgármester 2015. évben 
igénybe vett szabadságának mértékéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
11/2016. (I.14.) sz. határozata 

Győri Máté Polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának mértékéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint munkáltató, Győri Máté polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának mértékét 
46 munkanapban állapítsa meg, továbbá állapítja meg, hogy 2016. évre átvihető 
szabadságnapja nincs. 
 
10.) napirendi pont - Győri Máté Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének 
jóváhagyásáról 
  
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Győri Máté Polgármester 2016. évi 
szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
12/2016. (I.14.) sz. határozata 

Győri Máté Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint munkáltató, a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján Győri Máté polgármester 2016. évi 
alapszabadságát 25 munkanapban, pótszabadságát 14 munkanapban, összesen 39 
munkanapban határozza meg.  Javasolja továbbá, hogy Győri Máté szabadságának ütemezését 
a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.   
 
 
11.) napirendi pont - a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és 
Ráckeresztúr Község Önkormányzata között fennálló vitás kérdés rendezéséről 
 



Sandi József alelnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tárgya egy, a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzata között fennálló vita 
rendezése, amely már évek óta húzódik. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Szent László Völgye Kistérségi Társulás 
és Ráckeresztúr Község Önkormányzat között fennálló vitás kérdés rendezéséről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
13/2016. (I.14.) sz. határozata 

a Szent László Völgye Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
között fennálló vitás kérdés rendezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa a Szent László Völgye Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
között fennálló vitás kérdés rendezését a jogszabályi előírások figyelembevételével úgy, hogy 
Ercsi Város Önkormányzatának a jövőt illetően ez többlet terhet nem keletkeztethet. 
 
12.) napirendi pont - a Tiszti klub II. ütemének tervezési költségére előirányzat 
biztosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy nem érkezett meg a tervezői árajánlat, várhatóan csak a 
jövő héten fog megérkezni. Javasolja, hogy a Bizottság adjon elvi támogatását a terv 
elkészítéséhez, a Képviselő-testület pedig már a megérkezett árajánlat alapján tud majd 
döntést hozni. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Tiszti klub II. ütemének tervezési 
költségére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
14/2016. (I.14.) sz. határozata  

a Tiszti klub II. ütemének tervezési költségére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja a Tiszti Klub II. 
ütemére vonatkozó tervek elkészíttetését. 
 
13.) napirendi pont - az önkormányzati bérlakások állapotáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a felmérés eredménye szomorú, sok önkormányzati 
lakás nagyon rossz állapotban van. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a felmérés nyomán megkezdődött az árajánlatok 
bekérése. 



Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzati bérlakások állapotáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
15/2016. (I.14.) sz. határozata  

Az önkormányzati bérlakások állapotáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadását. 
 
14.) napirendi pont - Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
 
Sandi József alelnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse a napirendi 
pont tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint 
hamarosan szociális menedzser képzés indul. Az Önkormányzat 2 embert küldhet erre a 
képzésre, és szeretne javaslatokat kérni a két küldendő ember személyére. 
Dr. Feik Csaba jegyző javasolja, hogy az Önkormányzat biztosítson forrást a két ember 
képzésére. 
Győri Máté polgármester egyet ért dr. Feik Csaba jegyzővel, és a képzés költségeire  
111.500,-Ft/2 fő összeg elkülönítését javasolja. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a szociális menedzser képzés költségeire 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
16/2016. (I.14.) sz. határozata  

a szociális menedzser képzés költségeire előirányzat biztosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
biztosítson 111.500.-Ft előirányzatot 2 fő szociális menedzser képzésére az Önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére. 
 
15.) napirendi pont - Ercsi – wee full branded városkártya 
 
Sandi József alelnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse a napirendi 
pont tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a kártya forgalmazójától érkezett egy megkeresés, 
hogy ha érdekelné az Önkormányzatot a lehetőség, akkor szívesen eljönne egy bizottsági vagy 
képviselő-testületi ülésre és szóban bővebb felvilágosítást nyújtana a termékükről. Véleménye 
szerint érdemes átgondolni az ajánlatot. Tudomása szerint ez egy terjedő mozgalom, 
Budapesten vagy Harkányban már használatban van.  



Sandi József alelnök javasolja, hogy a márciusi bizottsági ülésre kapjon meghívást a cég 
képviselője. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi – wee full branded városkártyáról 
4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
17/2016. (I.14.) sz. határozata  

az Ercsi – wee full branded városkártyáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. március 17-i ülésére meghívja a 
wee full branded városkártya forgalmazóján képviselőjét egy szóbeli tájékoztató megtartására. 
 
16.) napirendi pont - az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a helyi közúti személyszállítást végző vállalkozó azzal 
a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a közszolgáltatásért fizetett támogatás 
összegét 5 %-al szeretné megemeltetni.  A vállalkozó az emelést a minimál bérek 
emelkedésének kompenzálásával, a haszongépjárművek biztosítási díjának drasztikus 
emelkedésével, a kiszámíthatatlan üzemanyag ár változással és a biztonságos üzemeltetéshez 
szükséges alkatrészek drágulásával indokolta. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város területén végzett 
menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. 
pontjának módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
18/2016. (I.14.) sz. határozata  

az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés 4.2. pontját 2016. február 01. napjával az alábbiak szerint 
módosítsa: 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.199.202,-Ft támogatást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a tanítási 
napokon napi három alkalommal történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános 
Iskola, valamint Napfény Óvoda állomások közötti személyszállítás ellenértékét, ideértve a 
jegyek és bérletek árát is.” 
 
 
 



17.) napirendi pont - az Ercsi Eötvös József Művelődés Ház és Könyvtár részére, 
hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a beszerzés fontosságát a tavalyi rendezvények 
alkalmával mindenki tapasztalhatta. Javasolja az határozati javaslat támogatását. Megkérdezi, 
hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További 
kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Eötvös József Művelődés Ház és 
Könyvtár részére, hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzésére előirányzat biztosításáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
19/2016. (I.14.) sz. határozata  

az Ercsi Eötvös József Művelődés Ház és Könyvtár részére, hangtechnikai és egyéb 
eszközök beszerzésére előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár hangtechnikai fejlesztéséhez szükséges 
hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzésére bruttó 1.295.240,-Ft előirányzatot biztosítson 
az intézmény 2016. évi költségvetésében. 
 
18.) napirendi pont - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sandi József alelnök felkéri Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselőt, hogy röviden ismertesse a 
napirendi pont tartalmát. 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság javasolta a rendelet módosítását, mivel a rendelet 12-15. §-a 
rendelkezik a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásról. 
Több jelzés érkezett a bizottsághoz, miszerint a támogatottaknak nehézséget okoz a tűzifa, 
pellet és brikett szállítsa, anyagilag a családokat ez nagyon megterheli. Tekintettel arra, hogy 
a szén könnyebben szállítható, célszerű kibővíteni a támogatásból vásárolható tüzelőanyag 
fajtáit. Továbbá, 2015-ben a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
megállapítása iránt mindössze 4 kérelem érkezett, ezek közül a bizottság csupán 1 kérelmet 
tudott támogatni a szigorú feltételek miatt. Az elmúlt év tapasztalatai alapján szükséges a fenti 
támogatás feltételeinek módosítása. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
20/2016. (I.14.) sz. határozata  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadását. 
 
19.) napirendi pont – az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére előirányzat biztosításáról 
 
Sandi József alelnök felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztés tartalmát. 
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy az intézmény 2015. évi 
költségvetésében 4 csoportra voltak betervezve a dologi kiadások, és az óvodák közötti 
átszervezés után csak a személyi juttatásokra betervezett előirányzat került átvezetésre a 
Napfény Óvoda költségvetéséből a Hétszínvirág Óvoda költségvetésébe, a dologi kiadások 
arányos része nem. A dologi kiadások túllépését indokolja többek között a vásárolt élelmezés 
és a megnövekedett tisztítószer igény is. A Napfény Óvodában költségvetésében, a dologi 
kiadások között maradt némi megtakarítás, azonban az nem fedezi teljes egészében a 
Hétszínvirág Óvoda dologi kiadásait. 
Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezető elmondja, hogy a Napfény Óvoda 
költségvetésében nincs elég pénzmaradvány, azonban az Önkormányzat dologi kiadásai közül 
át lehet tenni a hiányzó előirányzatot. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
21/2016. (I.14.) sz. határozata  

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
3.145.000,-Ft előirányzatot biztosítson az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015. évi 
költségvetésében az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére. 
 
 
19.) napirendi pont - az Ercsi Május 1 körút – Nefelejcs utcában lévő műanyag 
szennyvíz csatorna felújításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy ez ügyben jelenleg nem rendelkezik pontos 
információval az Önkormányzat, tudomása szerint még Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft ügyvezetője egyeztetéseket folytat a Fejérvíz Zrt. üzemvezetőjével. Javasolja, 
hogy a Bizottság akkor térjen vissza erre a napirendi pontra, ha a szükséges információk már 
rendelkezésre állnak. 
 
20.) napirendi pont – Sira Magdolna külső bizottság tag napirend utáni felszólalása 
 
Sira Magdolna külső bizottsági tag elmondja, hogy az Eötvös József Általános Iskola és a 
Sportcsarnok fűtésének hatékonyabbá tételéről szeretne pár szót szólni. Tudomása szerint 
létezik egy olyan növény, amit energiafűznek neveznek, és ami hatékonyabbá tehetné akár az 



intézmények fűtését is. A növény ültetése 2500 euroba kerülne hektáronként, ami 20-25 tonna 
aratható termést adna. A termény 3 év után használható fel először és után 2 évente lehet 
aratni. Tudomása szerint magasabb energia értékű, mint a faapríték, bár igen vízigényes. A 
növény télen hófogóként is kiváló. 
Sandi József alelnök elmondja, hogy tudomása szerint ehhez más technológiára van szükség, 
mint amivel jelenleg Ercsi rendelkezik, továbbá komoly beruházásokra lenne szükség, ha a 
növény termesztését választaná az Önkormányzat. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további 
kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, észrevétel nem 
merült fel, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 20 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
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