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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. február 4-én 18 órakor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

  Karsai Gergely bizottsági tag 
    Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
     Lippai Csaba képviselő 
     Laczkó Levente Humán bizottsági tag 
     Bali Imre r.főtörzszászlós 

   Czobor Imre ny.r.alezredes 
     Christe Rezső polgárőr 
     Szabó Zsolt polgárőr 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Orth László intézményvezető 
     Bosnyák Istvánné intézményvezető 
                          Ábrahám Gabriella intézményvezető 
     Kaposi Józsefné mb. intézményvezető 
     Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Sandi József bizottsági tag és Sira Magdolna külső bizottsági 
tag az ülésről történő távolmaradását előre jelezte. Elmondja, hogy a meghívó és az 
előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Javasolja, hogy a 16.) 
napirendi pontot vegye le a Bizottság a napirendi pontjai közül, továbbá a 18.) és 19.) 
napirendi pontokról a 10.) napirendi pont előtt tárgyaljon a Bizottság. Megkérdezi, hogy 
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. február 4-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
35/2016. (II.4.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. február 4-i nyílt ülésének napirendjéről 
 



Napirendi pont: 
 
 

Nyílt ülés 
 

1) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

2) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
3) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről 
4) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről és az adóztatásról 
5) Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára alkalmából „Szabadság 

Emlékmű” elkészítéséről 
6) A civil és egyéb szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról 
7)  A civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek 2016. 

évi támogatásáról  
8) A 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
9) A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 
10) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
11) A Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési terv elfogadásáról 
12) Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról  
13) A polgármesteri cafetéria-juttatás meghatározásáról 
14) Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható 
összegéről 

15) A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján a megállapodások 
szerinti működési feltételek rögzítése Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában 

16) Ercsi város Önkormányzata és intézményei vagyonvédelmére és a GPRS 
távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződésekről 

17) Az Önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 2016. 
évi üzleti tervének elfogadásáról 

18) Az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
19) Bogdán Róbert támogatási kérelme 

 
 
 

1.) napirendi pont – az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása az intézményvezetői helyettesítés okán 
vált szükségessé. 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 Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  



36/2016. (II.4.) sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. 
március 1-vel az alábbiak szerint módosítsa. 
 
 

 

 
2.) napirendi pont – az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Hétszínvirág Óvodában az Óvodai 
férőhelybővítés” című ÓFB-14 kódjelű pályázat útján elnyert bővítési munkák befejeződtek 
és az önkormányzat 2016. február 02-án megkapta az épület jogerős használatbavételi 
engedélyét. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
84.§ (7) bekezdésének d) pontja szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatban. 
Fenti szakasz (5) bekezdése alapján az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell 
alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kell, hogy sor kerüljön tanítási 
évben, nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben 
nem lehetett birtokba venni. Így az intézmény alapító okirata módosításának Magyar 



Államkincstár által elfogadott időpontjától – ami várhatóan 2016. március 1. – a Szent István 
úti telephely kikerül az intézmény alapító okiratából azzal, hogy a székhelyen folyamatban 
lévő férőhelybővítést szolgáló pályázat befejezésével az óvodai férőhelyek száma a 
székhelyen elegendő lesz. Ezen oknál fogva készíti el az önkormányzat most, szükségszerűen 
az átszervezés általános tilalma alatt, de a kivételes szabályt alkalmazva a módosító okiratot, 
valamint az alapító okirat módosítását. 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 Alapító 
Okiratának módosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
37/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés napjával a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján 
fogadja el. 
 
3.) napirendi pont - az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel 
történő emeléséről 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az intézményben jelenleg 23 fő az alkalmazotti létszám, 
azonban az Óvoda alapító okiratának módosításával egyidejűleg megnő a férőhelyek és a 
csoportok száma. Ez szükségessé teszi további 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka 
alkalmazását az intézményben. 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 
közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
38/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámát 2016. március 1. napjától 3 fővel emelje 
meg. 
 
4.) napirendi pont - tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről és az 
adóztatásról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy elkészült a Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató, melyet mindenki áttanulmányozott. Megkérdezi, hogy 



valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
39/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
dr. Feik Csaba jegyzőnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját fogadja el. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. 
évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
40/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett adóztatási feladatairól szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
dr. Feik Csaba jegyzőnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett adóztatási 
feladatairól szóló beszámolóját fogadja el. 
 
5.) napirendi pont – az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 
alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítéséről 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Pannonhalmi Zsuzsa, Ferenczy Noémi – díjas 
keramikus az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az 
Önkormányzat felkérésére elkészítette a „Szabadság Emlékmű” című alkotás terveit, mely 
tervek többszörös egyeztetés után végleges formába kerültek. Az emlékmű megvalósítása 5 
ütemben történne. Az első ütem az emlékmű terve, helykijelölés, közös döntés az alkalmas 
helyszínről. A második ütem az 1:10 léptékű makett elkészítése, a harmadik ütem a terv 
zsűrizése, a negyedik ütem a műalkotás, kivitelezés folyamatának ütemezése és végül 2016. 
október 15-én a kész mű átadása. 
Orth László intézményvezető javasolja, hogy az Önkormányzat biztosítson lehetőséget arra, 
hogy a lakosság is véleményezhesse az elkészült terveket és a makettet. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az elkészült terv és a makett az Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtárban minden érdeklődő számára megtekinthető lesz. 
Gólics Ildikó elnök 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 1956. évi forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítéséről 3 igen szavazattal, nem 



szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
41/2016. (II.4.) sz. határozata 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára alkalmából „Szabadság 
Emlékmű” elkészítéséről   

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bízza meg Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy Noémi – díjas keramikus, érdemes művészt az 
1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a „Szabadság Emlékmű” 
című alkotás elkészítésére a határozat mellékletét képező ütemezés szerint. 
 
6.) napirendi pont - a civil és egyéb szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi 
elszámolásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a civil és egyéb szervezetek az Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületétől 2015. évre kapott támogatással a támogatási 
szerződésben rögzített határidőig elszámoltak. Az elszámolások tételes ellenőrzése és a 
hiányosságok pótlása jelenleg még folyamatban van. 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 civil és egyéb szervezetek 2015. évi 
támogatásának pénzügyi elszámolásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
42/2016. (II.4.) sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
általa támogatott és határidőre elszámolt civil és egyéb szervezetek beszámolóit fogadja el. 
 
7.) napirendi pont - a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a 
sportegyesületek 2016. évi támogatásáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor a 2015. évi 
támogatások összegével számoltak, azonban a beérkezett támogatási kérelmek alapján 
szükség volt a betervezett összeg módosítására, melyre az általános tartalék nyújtana 
fedezetet. 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 civil és egyéb szervezetek, egyesületek, 
alapítványok és a sportegyesületek 2016. évi támogatásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
43/2016. (II.4.) sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek 2016. évi 



támogatásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek 2016. évi 
támogatásának összegét 23.110 ezer Ft-ban határozza meg. 

 
8.) napirendi pont - a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselőt, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, hogy a Humán Bizottság azt javasolja, 
hogy az április 9-én tartandó Gasztrokoncert Pároknak elnevezésű rendezvény kerüljön be az 
önkormányzati rendezvények körébe, míg a február 19-én tartandó Házasság napja kerüljön ki 
a rendezvények köréből. Eredetileg a Bizottság szerette volna, ha a május 25-én tartandó 
Kihívás napja is az önkormányzati rendezvények részét képezi, azonban ezen a napon az 
Ercsi Eötvös József Általános Iskolában kompetencia felmérés van, így csak kevesen 
tudnának részt venni ezen a rendezvényen. 
Gólics Ildikó  elnök 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 a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár 
kiegészítéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
44/2016. (II.4.) sz. határozata 

a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról szóló 435/2015. (XI.24.) Kt. számú 
határozatát az elmondottak szerint módosítsa. 
 
9.) napirendi pont - a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezetőt, hogy röviden 
foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezető elmondja, hogy a javasolt módosítások az 
adatokban átvezetésre kerültek. A tervezés során felmerült plusz tételek összegének 10%-os 
csökkentésével sikerült egyensúlyba hozni a költségvetést, ráadásul az általános tartalékban 
maradt 7 millió forint. A 10%-os csökkentésbe mind az intézményeknél felmerült plusz 
költségek, mind a Fidesz Frakció által javasolt plusz tételekből levonásra került. A 
polgármesteri keret és a Humán Bizottság kerete nem csökkent. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a Fő utca 18. szám alatti ingatlan 
fűtéskorszerűsítése energetikai korszerűsítésre legyen kijavítva. 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő felkéri Kaposi Józsefné intézményvezetőt, hogy a 
rendezvények hangosításának finanszírozására benyújtott kérelem legyen alaposabban 
kidolgozva a képviselő-testületi ülésre, mert addig a témában nem lehet felelős döntést hozni. 



Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
45/2016. (II.4.) sz. határozata 

a  2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az elhangzott 
kiegészítésekkel fogadja el. 
 
Gólics Ildikó elnök 19 óra 5 perckor 10 perc szünetet rendel el. 
 
Gólics Ildikó elnök 19 óra 20 perckor folytatja a bizottsági ülést. 
 
10.) napirendi pont - az Önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó 
szervezetek 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 
  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés mellékletét két darab üzleti terv képezi, 
melyből az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. üzleti tervét már 
megtárgyalta a Bizottság, ezért felkéri Orbán Balázs ügyvezető igazgatót, hogy röviden 
foglalja össze az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzleti tervének a tartalmát. 
Orbán Balázs ügyvezető igazgató elmondja, hogy a terv főbb számai stabilak, tervezéskor 
az előző évi adatokat vették alapul.  Megtörtént a létszám racionalizálás, ami a bérköltségek 
csökkenésében mutatkozik meg.  A Kft. bevételei két irányból származnak, egyrészt az 
önkormányzati megrendelésekből, másrészt egyéb, külső megbízásokból. A költségvetési 
tervezetben jelentős összeg került elkülönítésre a városban működő intézmények biztonságos 
működésére és karbantartására. A külső megbízásokból származó bevételek nagyobb részét 
tervezi a Kft. visszafordítani az intézmények fejlesztésére. A Kft. könyvelője felhívta a 
figyelmet arra, hogy idén a 10 millió Ft-ra történő tőkeemelést meg kell tenni. Március 1-től a 
dolgozói létszámot 3 fővel, 1 fő fizikai dolgozóval, 1 fő alkalmi dolgozóval és 1 fő szellemi 
dolgozóval szeretné bővíteni, melyhez kéri az Önkormányzat támogatását. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. 
évi üzleti tervének elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
46/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint fogadja 
el. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
47/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a 
határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
11.) napirendi pont - az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezetőt, hogy röviden 
foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető elmondja, hogy a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet alapján szükségszerű az 
Ercsi Szociális Szolgálat alapító okiratában megjelölt funkciók módosítása, mely a 1404042 
és 107054 számú kormányzati funkciót érinti. 
Gólics Ildikó elnök 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 Szociális Szolgálat Alapító 
Okiratának módosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
48/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés napjával a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján 
fogadja el. 
 
12.) napirendi pont - tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Bali Imre r. főtörzszászlóst a tájékoztatója megtartására. 
Bali Imre r.ftzls  ismerteti az aktuális havi statisztikai adatokat. Elmondja, hogy az elmúlt 
hónapban a járőrök több esetben tetten érték a fatolvajokat. A következő hónaptól a 
százhalombattai Rendőrőrs és az Erdészeti Felügyelet is segíti majd a helyi rendőrség 
munkáját.  



Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót és átadja a szót Czobor Imre 
ny.r.alezredesnek. 
Czobor Imre ny.r.alezredes elmondja, hogy az új rendszer kiválóan működik. Jelenleg 19 
kamera működik, azonban ebből kettőt nemsokára le kell cserélni. Javasolja, hogy a két 
cserére szoruló helyére analóg kamerák kerüljenek beszerzésre. A közbiztonság növelése 
érdekében el kellene gondolkodni további kamerák beszerzésén, melyeket Sinatelepen illetve 
a Cukorgyár területén kellene kihelyezni. 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a Sinatelepen és a Cukorgyárban kihelyezendő kamerák 
kerüljenek betervezésre a 2016. évi költségvetésbe. Megköszöni a tájékoztatót és átadja a szót 
Szabó Zsolt polgárőrnek. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 94 óra szolgálatot teljesített a 
Sinatelepi Polgárőrség és további 4 fővel bővült a létszám. Sinatelepen lopás, illetve betörés 
nem történt az elmúlt hónapban. Az Egyesület alapszabályának módosítása folyamatban van. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy az átkelő kialakítása befejeződött-e. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy a zebra felfestése kész, azonban a jelzőlámpák 
kihelyezése még nem történt meg.  
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és átadja a szót Christe Rezső polgárőrnek. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy a polgárőrök 25 alkalommal, összesen 240 órát 
teljesítettek közterületen, melyből 7 alkalommal a rendőrséggel közösen adtak szolgálatot. A 
polgárőröknek több esetben kellett rendkívüli szolgálatot adniuk, például hatósági tanúként, 
rendkívüli műszaki mentés esetén, illetve a helyi iskolajáratok biztosításakor. 
Gólics Ildikó  elnök megköszöni a tájékoztatót és megkérdezi, hogy valakinek van-e további 
kérdése, észrevétele a beszámolókkal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
49/2016. (II.4.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
13.) napirendi pont - a Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési 
terv elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Papp György alpolgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Papp György alpolgármester elmondja, 2015-ben elkészült az Önkormányzat középtávú 
bűnmegelőzési koncepciója és intézkedés terve. A Közbiztonsági Munkacsoport 2016-ra 
vonatkozóan aktualizálta az intézkedési tervet, a koncepció tartalma azonban változatlan 
marad.  
Gólics Ildikó elnök 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 az Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. 
(III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre 
vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
50/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott 
középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre vonatkozó intézkedési terve 

elfogadásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2016. évre vonatkozó közbiztonsági intézkedési tervét a határozat melléklete szerint fogadja 
el.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat középtávú 
bűnmegelőzési koncepciójának 2015 évre vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül 
helyezéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
51/2016. (II.4.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2015 évre 
vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül helyezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Képviselő-testület 92/2015. (III.31.) Kt. sz. határozatának 2015 évi intézkedési tervét 
helyezze hatályon kívül. 
 
14.) napirendi pont - tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról  
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Nagy Gábor referenst, hogy röviden ismertesse a napirendi pont 
tartalmát. 
Nagy Gábor referens elmondja, hogy a nyilatkozatok benyújtásához szükséges 
nyomtatványok kiküldésre kerültek és ezek határidőn belül benyújtásra is kerültek a bizottság 
részére.  
Gólics Ildikó elnök 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 vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
szóló tájékoztatóról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
52/2016. (II.4.) sz. határozata 

a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 



 
15.) napirendi pont - a polgármesteri cafetéria-juttatás meghatározásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden ismertesse a napirendi pont 
tartalmát. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy mivel a polgármester feletti munkáltatói jogkört a 
Képviselő-testület gyakorolja, a Képviselő-testületnek kell elfogadnia azokat a juttatási 
formákat, amelyeket a polgármester igénybe vehet. 
Gólics Ildikó elnök 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 polgármesteri cafetéria-juttatás 
meghatározásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
53/2016. (II.4.) sz. határozata 

a polgármesteri cafetéria-juttatás meghatározásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Győri Máté polgármester részére bruttó 200.000,-Ft cafetéria-juttatást állapítson meg. A 
cafetéria juttatások a polgármestert 2016. január 1-től illetik meg. A cafetéria-juttatás összege 
tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.  
 
16.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három 
évre várható összegéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 
29/A§-a értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. A fentiek alapján az önkormányzatnak 
ki kell mutatni a következő három évre vonatkozóan a várható saját bevételeit és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. Ercsi Város Önkormányzatának 
adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek, így az ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sincs.    
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 Ercsi Város Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
54/2016. (II.4.) sz. határozata 



Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható  

összegének megállapításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak 
szerint állapítsa meg.  
 
17.) napirendi pont - a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján a 
megállapodások szerinti működési feltételek rögzítése Ercsi Város Önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az Ercsi Város Önkormányzat és a Nemzetiségi 
Önkormányzatok közötti megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni és 
szükség szerint módosítani. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a 
szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket a 
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. Az Együttműködési 
megállapodásokat Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, továbbá mindkét 
nemzetiségi önkormányzat is felülvizsgálta. Az elfogadott megállapodásokban 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 javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás alapján a 
megállapodás szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatában 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
55/2016. (II.4.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
Együttműködési megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek 

rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
12/2016. (I.26.) Kt. sz. határozat alapján az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában, az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján a megállapodás szerint rögzített működési feltételeken ne változtasson. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás alapján a 
megállapodás szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatában 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
56/2016. (II.4.) sz. határozata 



Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
Együttműködési megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek 

rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
13/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata alapján az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában, az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján a megállapodás szerint rögzített működési feltételeken ne változtasson. 
 
18.) napirendi pont - Ercsi város Önkormányzata és intézményei vagyonvédelmére és a 
GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződésekről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testülete 482/2015. (XII.15.) Kt. sz. 
határozata alapján, a vagyonvédelemre és a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások 
biztosítására a Szamuráj 07 Kft-vel és a Grandpol Bt-vel megkötött szerződéseket 2015. 
december 16. napjával, 60 napos határidővel felmondta. Az Alba Perzekútor Kft. kidolgozta 
és benyújtotta az Önkormányzat és intézményei GPRS távfelügyeleti védelemre vonatkozó 
árajánlatát. 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 Ercsi város Önkormányzat 
vagyonvédelmére és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási 
szerződés megkötéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
57/2016. (II.4.) sz. határozata 

Ercsi város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás 
biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Eötvös József Általános Iskola és a Baczakó Péter Sportcsarnok vagyonvédelmére és GPRS 
távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozóan határozatlan idejű szolgáltatási 
szerződést kössön az Alba Perzekútor Kft-vel. 
 
19.) napirendi pont – a SOTE Játszóház Alapítvány támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezető, hogy röviden 
foglalja össze a napirendi pont tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezető elmondja, hogy az Önkormányzat a SOTE 
Játszóház Alapítványon keresztül támogatja egy ercsi beteg kisfiú gyógykezelését. A 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság azzal a javaslattal fordult a Képviselő-
testület felé, hogy a 2016. évi költségvetés terhére, 2016. január 1. napjától havi 40.000,-Ft 
támogatást biztosítson a SOTE Játszóház Alapítvány részére az ercsi beteg kisfiú 
támogatására. 
Gólics Ildikó elnök 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 SOTE Játszóház Alapítvány támogatási 
kérelméről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
58/2016. (II.4.) sz. határozata 

a SOTE Játszóház Alapítvány támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2016. évi költségvetés terhére, a SOTE Játszóház Alapítvány részére, Bogdán Róbert 
támogatására 2016. január 1. napjától havi 40.000,-Ft támogatást biztosíton. 
 
 
Gólics Ildikó elnök 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 40 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Karsai Gergely 
                                       elnök                                                 jkv.hitelesítő 
 
 


