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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. március 17-én 18 óra 15 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

  Karsai Gergely bizottsági tag 
  Sandi József bizottsági tag 
  Sira Magdolna bizottsági tag 

    Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Szabó Zoltán r.alezredes 
     Czobor Imre ny.r.alezredes 
     Christe Rezső polgárőr 
     Csepi János polgárőr 
     Palásti Andrea menedzser 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Ábrahám Gabriella intézményvezető 
     Kovács Edina 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 4 taggal 
határozatképes, Karsai Gergely bizottsági tag jelezte, hogy később fog megérkezni. Elmondja, 
hogy a meghívó és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. 
Javasolja, hogy a 23.) napirendi pontot vegye le a Bizottság a napirendi pontjai közül, továbbá 
a 14.), 15.) és 16.) napirendi pontokról a 4.) napirendi pont előtt tárgyaljon a Bizottság. Győri 
Máté polgármester jelezte, hogy felszólalni a napirendi pontok előtt. 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. március 17-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
71/2016. (III.17.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. március 17-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
 

Nyílt ülés 



 
1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
2) Wee Full branded városkártya 
3) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat 

átcsoportosításáról 
4) A VK 150 Kobold berendezés beszerzésére előirányzat biztosításáról 
5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Házban Hangtechnikai szolgáltatásról 
6) Az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítéséről 
7) Az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
8) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
9) Tájékoztató a 2015. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról 
10) Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 

szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
11) A Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
12) A 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
13) Ercsi Város Önkormányzata és az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 

Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
14) A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a 

közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 

15) Hozzájárulás az Ercsi belterület 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 

16) Az Ercsi, Nefelejcs u. 61. (2099 hrsz.) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
17) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
18) Tájékoztató a Szociális szövetkezet létrehozásáról 
19) A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. 

sz. határozat kiegészítéséről 
20) Közérdekű bejelentés 
21) Fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
22) A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú 

pályázati kiírásról 
 

 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy tartsa meg a napirend előtti 
felszólalását. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy két dologról szeretne röviden beszélni. Az első a 
hétvégén megtartott foci gála, melynek díszvendége Nyilasi Tibor válogatott focista volt. 
Nyilasi Tibor küldött egy barátságos köszönőlevelet, melyet bárki elolvashat, akit érdekel. 
Ezúton szeretné, megköszöni a segítséget és a részvételt mindenkinek, a torna remekül volt 
megszervezve és rendben lezajlott. A másik dolog a város útjaihoz kapcsolódik. Mindenki 
előtt ismert az utak rossz állapota. A javítási munkálatokkal meg kellett várni a jó időt, de 
várhatóan hétfőn megindulnak a munkálatok. A későbbiekben megbeszélés tárgya lesz a 
tervezett, nagyobb volumenű útjavítási munkálatokhoz a soron következő utcák kijelölése. 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a Bizottság térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 

 
 
 
 
 



1.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Szabó Zoltán őrsparancsnokot, hogy tartsa meg beszámolóját. 
Szabó Zoltán őrsparancsok ismerteti az elmúlt havi statisztikai adatokat. Elmondja, hogy a 
március 15-i megemlékezés rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt, megköszöni az 
Ercsi Polgári Őrség segítségét. Az elmúlt hónapban két rendőrrel szemben sikertelen 
megvesztegetési kísérlet történt, a gyanúsított elfogása megtörtént, a gyorsított tárgyalása 
folyamatban. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatott, és felkéri Czobor Imre ny.r.alezredest, hogy 
tartsa meg beszámolóját. 
Czobor Imre ny.r.alezredes elmondja, hogy a térfigyelő kamerák teljes számban működnek. 
A szolgálat folyamatos, ünnepnapokon a 24 órás szolgálat biztosított. Sinatelepen a 
helyszínek felmérése megtörtént, az egyik kamera a Sina Kft. által biztosított oszlopra fog 
kerülni. A helyszín kijelölését a bejövő forgalom figyelemmel kísérése indokolja. A 
telepítendő kamera teljesítménye kamera típusonként eltérő, a konkrét kiválasztás még nem 
történt meg, az árajánlatok bekérése folyamatban. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Christe Rezső polgárőrt, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy 31 alkalommal teljesítettek szolgálatot, ebből 10 
alkalommal a rendőrséggel közösen. Az elmúlt hónapban 18 fő 228 órában teljesített 
szolgálatot. Több esetben volt terven felüli riasztás a rendőrség részéről, a lakosság részéről is 
egyre több bejelentés érkezik. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Csepi János polgárőrt, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
Csepi János polgárőr  elmondja, hogy 28 alkalommal teljesítettek szolgálatot, a rendőrséggel 
jól tudnak együttműködni. Bejelentést kaptak, hogy a fagyűjtési engedélyekkel egyesek 
visszaélnek, ennek kivizsgálásához szeretne segítséget kérni az Önkormányzathoz. A gát 
lezárását meg kellene oldani, mert nagy rajta az éjszakai forgalom. A 6-os bekötő úton 
kihelyezett táblákkal is kezdeni kellene valamit, mert szinte minden reggel leborogatva 
találják őket. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Papp György alpolgármestert, hogy 
tartsa meg beszámolóját. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy Sinatelepet is be kell kapcsolni a 
bűnmegelőzési rendszerbe, ezért kéri, hogy a jövőben mindig vegyenek részt a Közbiztonsági 
Munkacsoport ülésein.  A Közbiztonsági Munkacsoport kiemelten foglalkozott az 
áramlopások kérdésével, az illegális hulladék elhelyezés illetve a kóbor kutyák kérdésével. 
Ezek ügyében már történtek és még történni fognak intézkedések. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót. 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 város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
72/2016. (III.17.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 



 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 45 perckor megérkezett. 
 
2.) napirendi pont – Wee Full branded városkártya 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Palásti Andrea menedzsert, hogy tartsa meg beszámolóját. 
Palásti Andrea menedzser elmondja, hogy a wee egy nemzetközi összefogás kis-, és 
középvállalkozások számára. A wee-hez tartozik egy városkártya, a weeCard, továbbá egy 
okostelefonra letölthető díjmentes applikáció, a weeApp, melyben minden tranzakciónál 
megjelenhet a város logója. A kapcsolódó helyi vállalkozók a jövő marketing lehetőségéhez 
juthatnak, mert rendelkezésükre áll egy komplett ügyfélnyilvántartási rendszer, e-mail vagy 
videomail üzenet küldésének lehetősége bármikor, bármennyiszer egy gombnyomásra 
egyszerre az összes ügyfélnek, illetve térképen megjelenés teljes reklámmal. Ercsi számára a 
városkártya egyszeri kiadás mellett folyamatos bevételt eredményezne. A wee-hez 
csatlakozásra két féle lehetőség van. Az egyik lehetőség, ha a város csak kártyaosztó. Ebben 
az esetben a Város 4.000 db kártyához jutna 3.848,-Euro ellenében. Ekkor a visszatérítés 
mértéke a Város részére a vásárlói kedvezmények 12%-a.  A másik lehetőség, amikor a Város 
egyben regisztrált tagja is a weeConomy-nak. Ekkor van egy egyszeri csatlakozási díj, 
melynek az összege 1.340 Euro. Ebben az esetben a város 3.500 db kártyához jutna 3.404,- 
Euro ellenében, mert a csatlakozási díj már magában foglal 500 db kártyát. Ez esetben a 
visszatérítés mértéke a Város részére a vásárlói kedvezmények 24%-a. A kártyák kiosztásával 
egyidejűleg érdemes a helyi kereskedők, vállalkozók tájékoztatása és csatlakoztatása 
elfogadóhelyként. Fontos tudatosítani a kártya tulajdonosokban, hogy először Ercsiben 
regisztráljanak, mert csak ebben az esetben tudják Ercsit támogatni. A kereskedőknek a város 
kódjához on-line kell regisztrálniuk, és onnantól a városhoz csatlakozott. Aki szeretne 
csatlakozni a wee-hez, annak március 31-ig kell ezt megtennie a kiválasztott mennyiségű 
kártya megrendelésével egyetemben. Májustól indul a tömeges megjelenés a magyar piacon, 
majd szeptembertől egy nagy volumenű reklámkampány indul szerte Európában. A wee 
fenntartása külön pénzébe nem kerül a tagoknak, mert a díj a forgalomba van belekalkulálva.  
Gólics Ildikó  elnök megköszöni a tájékoztatót és elmondja, hogy a lehetőség átgondolása 
után a polgármester úr majd jelentkezik. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, 
észrevétele a tájékoztatóval kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
javasolja, hogy a Bizottság térjen rá a következő napirendi pontra. 
 
3.) napirendi pont - az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy megemelkedett gyermeklétszám miatt 
az Óvoda konyhájában a mosogatási feladatok ellátása nehézségekbe ütközik. A probléma 
leghatékonyabb és a leggazdaságosabb megoldása egy mosogatógép beszerzése lenne, 
melynek árajánlata az előterjesztés mellékletét képezi.  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Óvoda épület megerősítését célzó beruházás idén 
várhatóan nem lesz, ezért javasolja a 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 Hétszínvirág Óvoda 2016. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
73/2016. (III.17.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében a felújítások és a 
kisértékű tárgyi eszközök sorról a beruházások sorra történő 630.000,-Ft előirányzat, továbbá 
a dologi kiadások közé 56.223,-Ft előirányzat átcsoportosításához 
 
4.) napirendi pont - a VK 150 Kobold berendezés beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy berendezés az Ercsi Hétszínvirág 
Óvodában már kipróbálásra került. Az eszköz rendívül hatékonyan távolított el mindennemű 
szennyeződést a különböző típusú felületekről. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az intézményvezetők támogatják a készülék 
beszerzését. Véleménye szerint célszerű lenne egy ilyen gép beszerzése, melyet aztán az 
önkormányzat minden intézményében, különösen a gyermekek nappali ellátását biztosító 
intézményekben hatékonyan ki tudnának használni. A készülék ára valóban magas, bár az 
ajánlat szerint a gép csúcsminőségű.  
Sandi József bizottsági tag véleménye szerint a gép teljesítménye megegyezik egy 
takarítógép teljesítményével, csak az ára sokkal magasabb. Nem támogatja a gép 
megvásárlását. 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy a gép leírásában szereplő teljesítményt 
szakmai szemszögből nézve is túlzónak tartja, nem javasolja a megvásárlását. 
Gólics Ildikó elnök javasolja az eszköz beszerzés elhalasztását, és javasolja, hogy az 
intézmények keressenek más megvásárlásra alkalmas berendezést. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a VK 150 Kobold berendezés 
beszerzésére előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
74/2016. (III.17.) sz. határozata 

a VK 150 Kobold berendezés beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
VK 150 Kobold berendezés beszerzésére előirányzat biztosítását. 
 
 
 
 



5.) napirendi pont – az Ercsi Eötvös József Művelődési Házban Hangtechnikai 
szolgáltatásról 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri Kovács Edina mb. intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse a 
napirendi pont tartalmát. 
Kovács Edina mb. intézményvezető elmondja, hogy idén várhatóan 35 db önkormányzati 
rendezvény lesz, természetesen próbákkal ugyanekkora számban. Várhatóan az iskolai 
rendezvények száma 22 db, melyekhez hozzá kell venni még 3,2 db próbát. Ezek 98%-ában a 
hangosításra szükség van. A benyújtott ajánlat alapján egy átalánydíjas szerződés keretében 
mind a hangosítást, mind a karbantartást biztosítaná a szolgáltató. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az intézmény költségvetésében 
a hangosításra 1,1 millió Ft betervezésre került, így csak a különbözetre kellene előirányzatot 
biztosítania az önkormányzatnak. 
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 Eötvös József Művelődési 
Házban Hangtechnikai szolgáltatásról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
75/2016. (III.17.) sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére, hangtechnikai 
szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
biztosítson bruttó 627.200,-Ft többlet előirányzatot hangtechnikai szolgáltatásokra az Ercsi 
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
6.) napirendi pont - az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének 
korszerűsítéséről 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a múzeum riasztórendszere elavult és szükséges a 
javítása. Az új szolgáltató felmérte az intézményt és benyújtotta a felújításra 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 az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum 
riasztórendszerének korszerűsítéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
76/2016. (III.17.) sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítéséről 
   

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítését bruttó 
87.757,-Ft összegben. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot az Ercsi 



Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében biztosítsa a költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
 
Gólics Ildikó elnök 19 óra 55 perckor 10 perc szünetet rendel el. 
 
Gólics Ildikó elnök 20 óra 05 perckor folytatja a bizottsági ülést. 
 
7.) napirendi pont - az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság az előzőekben már megtárgyalta ezt a napirendi pontot és nem 
javasolták az óvodákban a pótreggeli bevezetését. 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 óvodákban pótreggeli bevezetéséről 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
77/2016. (III.17.) sz. határozata 

az óvodákban pótreggeli bevezetéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az óvodákban pótreggeli bevezetését nem javasolja. 

 
8.) napirendi pont - az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Kft. tevékenységi köre a 2016-os évben faapríték 
előállításával és értékesítésével bővülne, ezért az ügyvezető úr kéri az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítéséhez a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását. 
Javasolja a 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 Dunakavics Nonprofit Kft. 
tevékenységi körei bővítéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
78/2016. (III.17.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Kft. alapítói 
jogainak gyakorlója kezdeményezze a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Kft. tevékenységi 
köreinek bővítését a határozati javaslat szerint. 
 
 
 
 
 



9.) napirendi pont - tájékoztató a 2015. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezetőt, hogy röviden 
foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezető elmondja, hogy a 2/2005. (I.26.) sz. 
rendelet értelmében a jutalék kifizetés feltétele az, hogy a kivetett helyi adókból származó 
bevételek éves összege a kivetés összegének 95%-át meg kell, hogy haladja. Ez 2015-ben 
97,6% volt. A rendelet alapján az érdekeltségi alapot a behajtott hátralékból lehet képezni. 
2015-ben a behajtott hátralék 20.854.494,-Ft volt, és ennek a 20%-a, 4.170.899,-Ft. Ebből az 
összegből járulékokkal együtt összesen 796.776,-Ft került kifizetésre az adóügyi feladatokat 
ellátó dolgozók részére. A fennmaradó összeg már betervezésre került a 2016. évi 
költségvetésbe, mert már a költségvetés tervezésekor rendelkezésére álltak a szükséges 
adatok. 
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 2015. évi adóérdekeltségi alap 
felhasználásáról szóló tájékoztatóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
79/2016. (III.17.) sz. határozata 

2015. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról készült tájékoztatóról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az adóérdekeltségi alap kifizetéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
10.) napirendi pont - az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Önkormányzathoz beérkezett lakossági 
javaslatok alapján indokolt volt a helyi buszjárat menetrendjének, útvonalának felülvizsgálata 
és lehetőség szerinti kiegészítése, módosítása. Felkérte Makkai Attila vállalkozót, hogy a 
beérkezett javaslatok figyelembevételével készítse el az árajánlatát. A benyújtott árajánlat 
magában foglalja a heti öt napon, nap két alkalommal történő, a Kikötő és a Vasútállomás 
közötti személyszállítás ellenértékét. 
Gólics Ildikó  elnök javasolja, hogy a plusz járat bevezetése először csak határozott időre 
történjen, és a határozott idő lejárta után a vállalkozó számoljon be a tapasztalatairól. 
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 az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti 
helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   



80/2016. (III.17.) sz. határozata 
az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 

szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerint módosítsa. 
 

11.) napirendi pont - a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a korábbi Közbeszerzési törvény hatályát vesztette, ezért 
vált szükségessé az új szabályzat elkészítése. Az önkormányzat közbeszerzési szakértője dr. 
Pusztai Attila úr, valamint jegyző úr elkészítették a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szabályzatot, melyet elfogadásra javasol. 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 Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
81/2016. (III.17.) sz. határozata  

Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 131/2012.(III.27.) Kt. sz. 
határozatát vonja vissza és a szabályzatot 2016. március 31. napjával helyezze hatályon kívül.  
 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
82/2016. (III.17.) sz. határozata  

a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint fogadja 
el és 2016. április 1. napjától léptesse hatályba. 
 
12.) napirendi pont - a 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. 
§ (1) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. Ennek értelmében a Pénzügyi Iroda és az önkormányzat közbeszerzési 
szakértője Dr. Pusztai Attila Úr elkészítették a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a temető fenntartása és üzemeltetése elnevezésű 
közbeszerzési eljárás tervezett kezdetét 2016. márciusról 2016 áprilisra, az Utak-járdák 
felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárás tervezett kezdetét 2016. júniusról 2016. áprilisra, a 



„Tiszti Klub” felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárás tervezett kezdetét 2016. augusztusról 
2016. júniusra változtassa meg a Bizottság. 
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 2016. évi Közbeszerzési terv 
elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
83/2016. (III.17.) sz. határozata  

a 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerint fogadja el.  
 
13.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzata és az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2015-ben 
megalapította az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t azzal a céllal, 
hogy a társaság közfeladatként ellássa a területén található települési önkormányzatok és 
területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén, továbbá a megyei jogú város 
járásában található települési önkormányzatok esetében is, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei 
projektmenedzsment tevékenységét, valamint a rendelet 3.12.1 pontjában foglalt további 
tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Jelenleg 
egy keretszerződés megkötéséről lenne szó, a részletek kidolgozása még folyamatban van. 
Javasolja a határozati javaslat támogatását. 
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 Ercsi Város Önkormányzata és az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti együttműködési 
megállapodás megkötéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
84/2016. (III.17.) sz. határozata  

Ercsi Város Önkormányzata és az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
kössön együttműködési megállapodást az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-vel. 
 



14.) napirendi pont - a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Mát polgármester elmondja, hogy az üzemeltetési szerződést minden évben megköti 
az Önkormányzat a Társulattal. A Társulat közmunkásokat foglalkoztatva végzi el a 
szerződésben kijelölt területek tisztítását, a munkavégzés minőségére eddig nem volt panasz. 
A 2016. évi költségvetésbe a tavalyi évben fizetett hozzájárulás összege került betervezésre, 
azonban a Társulat az idei évben emelte ezt az összeget, ezért szükség van további bruttó 
46.000,-Ft előirányzat biztosítására. Támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
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 Dunaújvárosi Vízgazdálkodási 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
85/2016. (III.17.) sz. határozata  

a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a 
közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséhez, 
és bruttó 46.000,-Ft pótelőirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
az általános tartalék terhére. 
 

15.) napirendi pont - hozzájárulás az Ercsi belterület 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű 
ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden ismertesse a napirendi pont 
tartalmát. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az Ercsi belterület 923 hrsz. alatti ingatlanon álló 
felépítmény új tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy 
szíveskedjenek hozzájárulni az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő területen álló 
üzlet ingatlan-nyilvántartásba történő felvételéhez. A tulajdonosoknak tudomásuk van arról, 
hogy a felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban nem került feltüntetésre, felrajzolásra, 
tekintettel arra, hogy a jogerős használatbavételi engedély alapján a felépítmény előző 
tulajdonosa, az üzlet ingatlan-nyilvántartásba történő feltüntetését az illetékes földhivatalnál 
nem kezdeményezte. A jelenlegi tulajdonosok az idegen földön emelt épület tulajdonjogának 
rendezésére és földhasználati jog alapítására irányuló szerződés aláírásával kívánják rendezni 
az üzlet ingatlan-nyilvántartásba történő feltüntetését. A felépítmény tulajdonosai 
elkészíttették az Ercsi belterület 923 hrsz.-ú földrészleten lévő, önálló tulajdonú épület 
feltüntetéséhez és a földhasználati jog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzot is. A dr. 
Dobi Ildikóval történt egyeztetés folyamán kezdeményezte, hogy a 4. pontból és a 11. pontból 



kerüljön ki a „feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulás” kitétel. Az ügyvédnő elfogadta a 4. 
pont módosítását, azonban a 11. pontban a bejegyzés miatt benne kell maradnia. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha az Önkormányzat szeretné 
valamilyen formában hasznosítani az ingatlant, amin a felépítmény áll. 
Dr. Feik Csaba jegyző javasolja, hogy a szerződésbe bele lehetne foglalni azt a kitételt, hogy 
a  Helyi Építési Szabályzat, illetve a településfejlesztési tervek változása esetén a terület 
hasznosításával az önkormányzatnak más elképzelései lehetnek, s ezt a felépítmény 
tulajdonosai tudomásul veszik. 
Gólics Ildikó elnök javasolja, az elhangzott kiegészítésekkel módosított szerződés 
elfogadását. 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 belterület 923/A hrsz-ú, „üzlet” 
megnevezésű ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 
történő hozzájárulásról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
86/2016. (III.17.) sz. határozata  

hozzájárulás az Ercsi belterület 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 

 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon 
hozzá, hogy az Ercsi belterület 923/A hrsz-ú, 32 m2 területű „üzlet” megnevezésű ingatlant, 
mint önálló ingatlant az ingatlan-nyilvántartásban feltüntessék, bejegyezzék. 
 
16.) napirendi pont - az Ercsi, Nefelejcs u. 61. (2099 hrsz.) szám alatti ingatlan 
felajánlásáról 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Márta Ercsi lakos az Önkormányzat részére 
felajánlotta megvételre a tulajdonát képező, 2451 Ercsi, Nefelejcs utca 61. szám alatti 
ingatlant. A tulajdonos egyedül él az ingatlanon, melynek fenntartása komoly anyagi 
nehézséget okoz számára. A ház környéke és a Nefelejcs utca állapota rohamosan pusztul le, 
ezért a lakás hirdetés útján történő értékesítése szinte lehetetlen. Az eladási ár konkrétan nincs 
megjelölve, azonban a szövegből kitűnik, hogy eddig 4,5 millió Ft-os eladási áron próbálta 
értékesíteni a tulajdonos 
Sandi József bizottsági tag az ingatlan elhelyezkedése miatt nem javasolja a megvásárlását. 
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, Nefelejcs u. 61. (2099 hrsz.) 
szám alatti ingatlan felajánlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
87/2016. (III.17.) sz. határozata  

az Ercsi, Nefelejcs u. 61. (2099 hrsz.) szám alatti ingatlan felajánlásáról 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek az 
Ercsi, Nefelejcs u. 61. (2099 hrsz.) szám alatti ingatlan megvásárlását. 
 
17.) napirendi pont - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében 
rendelkezik arról, hogy egy családban egyidejűleg egy személy részesíthető települési 
támogatásban. Ez a rendelkezés azonban kizárja annak lehetőségét, hogy egy lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult ügyfelünk 
rendkívüli települési támogatásban részesüljön. Célszerű a rendelkezés pontosítása oly 
módon, hogy az abban leírtak kizárólag a rendkívüli települési támogatásra vonatkozzanak. 
Javasolja a rendelet módosításának támogatását. 
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 pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
88/2016. (III.17.) 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, hogy a 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet módosítását a fogadja el. 
 
18.) napirendi pont - tájékoztató a Szociális szövetkezet létrehozásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze a 
napirendi pont tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság több alkalommal tárgyalt már szociális szövetkezet létrehozásáról városunkban. 
Városunk képviseletében egy fő képviselő és egy fő köztisztviselő részt vett a minisztérium 
és az OFA által közösen szervezett menedzserképzésen, melynek során részletes 
információkat kaptak a szövetkezet létrehozásáról, működtetésének feltételeiről. A 
szövetkezet létrehozásáról szóló tájékoztatót mindenki megkapta. A Szociális, Egészségügyi 
és Foglalkoztatási Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, azzal egyetértett, továbbá javasolta a 
Képviselő-testületnek az önkormányzat jogi képviselőinek felkérését a szövetkezet 
létrehozása jogi hátterének vizsgálatára.  
Gólics Ildikó elnök javasolja a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
határozati javaslatának a 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 Tájékoztató a Szociális szövetkezet 
létrehozásáról szóló tájékoztatóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
89/2016. (III.17.) sz. határozata  

a Szociális szövetkezet létrehozásáról szóló tájékoztatóról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a szociális szövetkezet létrehozásáról 
szóló tájékoztatóval egyetért. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 
jogi képviselőinek felkérését a szövetkezet létrehozása jog hátterének vizsgálatára. 
 
 

19.) napirendi pont – a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 
106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Berkenye Baráti Kör kérelmet nyújtott be a Képviselő-
testület felé, melyben kérik annak biztosítását, hogy a Dankó Pista utca 16. (hrsz.: 428) szám 
alatti ingatlannak a Dunára néző köz lépcsője melletti részen városszépítési feladatokat 
végezhessenek, az eddigi tevékenységük bővítéseként. Miután több civil és egyéb szervezet 
évek óta, önkéntes felajánlásként Ercsi különböző területein végez parkosítási, takarítási 
munkálatokat, ezért a Képviselő-testület a 106/2015. (III.3.) Kt. számú határozatában döntött 
arról, hogy az általuk eddig is gondozott területet továbbra is gondozzák. Ami természetesen 
nem jelenthet számukra kötelezettséget, csupán azt célozza, hogy írásbeli felhatalmazásuk is 
legyen a feladatra. 
Sandi József bizottsági tag véleménye szerint az említett terület gondozása javítaná a 
közbiztonságot és minimális mértékben ugyan, de a város terheit is csökkentetné. 
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 civil és egyéb szervezetek városszépítő 
tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 5 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
90/2016. (III.17.) sz. határozata  

a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. 
határozat kiegészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. számú 
határozatot az alábbiak szerint egészítse ki: 
 

„Berkenye Baráti Kör – Dankó Pista u. 16., a Dunára néző köz lépcsője mellett lévő terület” 
 
 
 



20.) napirendi pont - közérdekű bejelentés 
 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Dubniczky Gyula Ercsi lakos közérdekű bejelentést tett, 
mert állítása szerint az Önkormányzat a hulladékgyűjtő edényének árát kommunális adóként 
kezeli. Erre a levélre Győri Máté polgármester írásban válaszolt. Dubniczky Gyula a hivatalos 
választ nem tartotta kielégítőnek, ezért második levelében már a Képviselő-testületet kérte a 
közérdekű bejelentése kivizsgálására.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület ez ügyben jogosan járt el. 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a polgármester kapjon felhatalmazást arra, hogy az 
Önkormányzat jogi képviselőinek bevonásával ismét válaszolja meg Dubniczky Gyula 
közérdekű bejelentését. 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 közérdekű bejelentésről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
91/2016. (III.17.) sz. határozata  

közérdekű bejelentésről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Győri Máté polgármestert, hogy - az Önkormányzat jogi képviselőinek 
bevonásával - válaszoljon Dubniczky Gyula közérdekű bejelentésére. 
 
21.) napirendi pont – fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze a napirendi 
pont tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Iskolában lezajlott korszerűsítés során egy új, 
fa aprítékkal üzemeltethető kazán került beszerelésre, melyhez a tüzelőanyag 2015. 
decemberében a Vadex Zrt-től került beszerzésre. Sajnos a faapríték több szempontból sem 
felelt meg a megrendelésben foglaltaknak, illetve a minőségi követelményeknek. Az apríték 
nedvességtartalma 40% feletti, frakciómérete a fűrészportól egészen a 40 cm hosszú 
ágdarabokig terjedt, továbbá újságpapír, műanyag fólia és kisebb betondarabokat is 
tartalmazott. Felszólítottuk a beszállítót a nem megfelelő minőségű faapríték elszállítására, 
melynek azonban nem tett eleget. A tüzelőanyag nedvességtartalma a deponálás és az eltelt 
idő alatt a megfelelő mértékűre csökkent, így alkalmassá vált a felhasználásra. A Vadex Zrt.-
vel folytatott, ismételt tárgyalás eredményeképpen a már beraktározott faaprítékot az 
Önkormányzat az eredeti árajánlatban szereplő összegnél jóval kedvezőbben megvásárolhatja. 
Javasolja a határozati javaslat támogatását. 
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 fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
92/2016. (III.17.) sz. határozata  

fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 507.977,-Ft előirányzatot biztosítson 23,69 lutro tonna fenyőfa apríték beszerzésére az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
22.) napirendi pont – a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-
3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze a napirendi 
pont tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága meghirdette a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázatát. A támogatás célja, 
hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési 
intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és 
települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési 
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak 
a teljesüléséhez. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100 %-a. A 
pályázat keretében olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható 
közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható 
közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást 
megelőző állapothoz viszonyítva. Véleménye szerint az Eötvös kápolnához vezető út a 
pályázat keretein belül felújítható lenne.  
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 „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
93/2016. (III.17.) sz. határozata  

a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázati felhíváson történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
vegyen részt a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 
kódszámú pályázati felhíváson. 
 

 
 
 
 
 



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 06 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Karsai Gergely 
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