
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. február 11-én 17 óra 45 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

  Sandi József bizottsági tag 
  Sira Magdolna külső bizottsági tag 

                                   
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     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 Prekop Antal előre jelezte a távolmaradását, és Karsai 
Gergely bizottsági tag a későbbiekben érkezik meg az ülésre. Elmondja, hogy a meghívó és az 
előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. 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 11-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
59/2016. (II.11.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. február 11-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
 
Napirendi pont: 
 

Nyílt ülés 
 
1) Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Integrált Településfejlesztési     

Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról 
2) Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról 
3) A nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás     

jóváhagyásáról 
4) Az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
5) Az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
6) Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyásáról 
7) A szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 



8) Az idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás      
jóváhagyásáról 

9)  A házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
10) Ercsi Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
11) Ercsi, 0213/1. hrsz ingatlanon részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséhez   

szükséges vizsgálatok megrendelése 
 

1.) napirendi pont – Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának 
elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Regionális Térségfejlesztési Kft. elkészítette 2015. 
decemberben elfogadásra került munkaanyag kibővített változatát. 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 Településfejlesztési 
Koncepciója, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 
munkaanyagának elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
60/2016. (II.11.) sz. határozata 

Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagát. 
 
 
2.) napirendi pont – Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének 
jóváhagyásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Cserkutiné Herédi Erika intézményvezetőt, hogy röviden 
ismertesse az előterjesztés tartalmát. 
Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető elmondja, hogy a házirend maga nem változott, 
azonban az intézmény nevének megváltozása miatt szükségessé vált a módosítás elfogadása. 
Az intézmény névváltozása miatt szükséges a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás 
igénybevételéhez megkötendő megállapodás, a Szakmai Program, az SzMSz, az Idősek 
Otthona Házirendjének, az idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez 
megkötendő megállapodás, a házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő 
megállapodás ismételt jóváhagyása, illetve az alapító okirat módosításának elfogadása. 
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 Idősek Klubja 
Házirendjének jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

61/2016. (II.11.) sz. határozata 
az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyását. 
 
3.) napirendi pont – A nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételhez 
megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 
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 nappali ellátást nyújtó intézményi 
ellátás igénybevételhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
62/2016. (II.11.) sz. határozata 

a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyását. 
 
4.) napirendi pont – Az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
 
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 az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai 
Programjának jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
63/2016. (II.11.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának  jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Szociális Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyását. 
 
 
 
 
 
 



5.) napirendi pont – Az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti- és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
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 az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti- és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
64/2016. (II.11.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Szociális Szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyását. 
 
6.) napirendi pont – Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének 
jóváhagyásáról 
 
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 az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek 
Otthona Házirendjének jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
65/2016. (II.11.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyását. 
 
7.) napirendi pont – A szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő 
megállapodás jóváhagyásáról 
 
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 szociális étkeztetés ellátás 
igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
66/2016. (II.11.) sz. határozata 

a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyását. 
 
8.) napirendi pont – Az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez 
megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 
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 az Idősek bentlakásos gondozása ellátás 
igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
67/2016. (II.11.) sz. határozata 

az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyását. 
 
9.) napirendi pont – A Házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő 
megállapodás jóváhagyásáról 
 
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 Házi segítségnyújtás ellátás 
igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
68/2016. (II.11.) sz. határozata 

a Házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Házi 
segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyását. 
 
10.) napirendi pont – Az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 
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 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 
69/2016. (II.11.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Szociális szolgálat Alapító Okirata módosításának elfogadását. 
 
11.) napirendi pont – Ercsi, 0213/1. hrsz-ú rekultivált hulladéklerakóra részletes 
tényfeltáró dokumentáció elkészítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte az 
Önkormányzatot egy részletes tényfeltárási dokumentáció elkészítésére a rekultivált 
hulladéklerakóval kapcsolatban. A dokumentációt kizárólag környezetvédelmi szakmérnök 
készítheti el. A dokumentáció elkészítése folyamatban van, szükséges vizsgálatok díja pedig 
400.000,-Ft+Áfa összeget tesz ki. A további bírságok elkerülésének érdekében a vizsgálatokat 
el kell végezni. 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 az Ercsi, 0213/1. hrsz-ú rekultivált 
hulladéklerakóra részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséhez szükséges vizsgálatok 
elvégzéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
70/2016. (II.11.) sz. határozata 

az Ercsi, 0213/1. hrsz-ú rekultivált hulladéklerakóra részletes tényfeltáró dokumentáció 
elkészítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzéséről 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
400.000,-Ft+Áfa összegben támogassa az Ercsi, 0213/1. hrsz-ú rekultivált hulladéklerakóra 
részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzését. 
 
 
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 21 óra 15 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Sira Magdolna 
                                       elnök                                                 jkv.hitelesítő 


