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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. április 14-én 18 óra 10 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 

                                 
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Bali Imre r.törzszászlós 
     Czobor Imre ny.r.alezredes 
     Christe Rezső polgárőr 
     Szabó Zsolt polgárőr 
     Tolnai János számv.tanácsadó 
     Ábrahám Gabriella intézményvezető 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     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, Karsai Gergely bizottsági tag a későbbi időpontban történő érkezését, illetve 
Prekop Antal a távolmaradását előre jelezte. Elmondja, hogy a meghívó és az előterjesztések a 
közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Javasolja, hogy az 5.) a 6.) és a 13.) 
napirendi pontokat vegye le a Bizottság a napirendi pontjai közül, továbbá a 2.), 4.) napirendi 
pontokról az 1.) 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. április 14-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
94/2016. (IV.14.) sz. határozata 

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

Nyílt ülés 
 

1) Ercsi Város Önkormányzat intézményei részére többlet előirányzat biztosításáról 



2) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolójáról 

3) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
4) A Törökkút Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
5) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 
6) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásáról 
7) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 
8) A Fejérvíz Zrt. 2015. évi vízikömű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló 
9) A Vertikál Zrt. 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 

beszámolója elfogadásáról 
10) A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
11) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 
költségelszámolás megtárgyalása 

12) A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/743-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
13) Az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének 

végrehajtásáról, valamint a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
elkészítéséről 

14) Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról 
15) A forgalmi rend felülvizsgálatáról 
16) Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7, 611/8, 611/9, 611/5, 611/6. hrsz-ú ingatlanok 

megvásárlásáról 
17) Az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről 
18) A városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló rendelet elfogadásáról  
19) 2016/2017. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés 
20) Kérelem kulturális támogatás ügyében 
21) Tordas Község Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 

22) Faapríték beszállítására előirányzat biztosításáról 
23)  A TOP 5.2.1 kódszámú és a TOP 4.3.1 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt 

előkészítő Tanulmány elkészítéséről 
24) a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére 

tulajdonosi hozzájárulásról 
25) Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 

 
 
1.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat intézményei részére többlet előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
elfogadásával a Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek költségvetésében 
45.000,-Ft előirányzatot biztosított készlet és leltárkezelő program beszerzésére. A beérkezett 
árajánlat alapján a program beszerzése darabonként bruttó 83.249,-Ft-ba kerülne. Az 
Intézményvezetők azzal a kéréssel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az 
Önkormányzat költségvetésében szíveskedjen a programok beszerzésére többlet előirányzatot 
biztosítani az intézmények részére, mely összesen bruttó 191.245,-Ft költséget jelente az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében. 



Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy az ár tartalmaz egy óra oktatást is 
minden intézménynél. Az intézményvezetők a program részletes bemutatása után döntöttek a 
megvásárlása mellett. 
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 Hétszínvirág Óvoda részére 
készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet előirányzat biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
95/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet 
előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre bruttó 38.249,-
Ft többlet előirányzatot biztosítson az intézmény költségvetésében az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Napfény Óvoda részére készlet és 
leltárkezelő program beszerzésre többlet előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
96/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 az Ercsi Napfény Óvoda részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet 
előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Napfény Óvoda részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre bruttó 38.249,-Ft 
többlet előirányzatot biztosítson az intézmény költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Szociális Szolgálat részére 
készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet előirányzat biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
97/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet 
előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Szociális Szolgálat részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre bruttó 38.249,-Ft 
többlet előirányzatot biztosítson az intézmény költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet előirányzat biztosításáról 
3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
98/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére készlet és leltárkezelő 
program beszerzésre többlet előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére készlet és leltárkezelő program 
beszerzésre bruttó 38.249,-Ft többlet előirányzatot biztosítson az intézmény költségvetésében 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ részére 
készlet és leltárkezelő program beszerzésre többlet előirányzat biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
99/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre 
többlet előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Egészségügyi Központ részére készlet és leltárkezelő program beszerzésre bruttó 
38.249,-Ft többlet előirányzatot biztosítson az intézmény költségvetésében az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
2.) napirendi pont – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
2015. évi beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy 2016. december 01-el lejár a fenntartási időszak, ezért a 
Társasági Szerződést újra kell gondolni. A támogatási adatok ismertek, további lépéseket kell 
tenni a bevételek növekedése illetve újabb ellátandó területek feltérképezése felé. A garanciák 
hamarosan lejárnak, aktuálissá válik az elhasználódott műszerek, gépek cseréje, azaz a 
fenntartási költségek várhatóan emelkedni fognak. Felkéri Tolnai János számviteli tanácsadót, 
hogy röviden foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Tolnai János számviteli tanácsadó elmondja, hogy a Kft. a 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette. Az éves 
gazdálkodásnak sikerült a költségvetés keretein belül maradni. A költségek csökkenéséhez 
hozzájárult többek között a gázrendszer átalakítása, a pályázatok lejárata illetve az enyhe tél. 
Az OEP-től érkezett 4 millió Ft támogatás, mert a Kft. egész évben 20-25%-al a kvóta felett 
teljesített. 
Győri Máté polgármester megkérdezi, hogy a beszállítói tartozásokkal hogyan áll a Kft. 
Tolnai János számviteli tanácsadó elmondja, hogy jelenleg a szállítói tartozások összege 
15-20 millió Ft. A beszámolóban kimutatott megtakarítás virtuális, tehát nem tudják a szállítói 
tartozások kiegyenlítésére fordítani. 



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 Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
100/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolójáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját fogadja el. 
 
 
3.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Bali Imre r.törzszászlóst, hogy tartsa meg beszámolóját. 
Bali Imre r.törzszászlós ismerteti az elmúlt havi statisztikai adatokat. Elmondja, hogy a 
kialakult migráns helyzet miatt a készenléti állomány tagja elvonásra kerültek, továbbá  ez 
miatt várhatóan a járőrök száma is csökkeni fog. Az elvonásra kerülő rendőröket várhatóan a 
helyben maradó állománnyal, túlóra terhére fogják pótolni. 
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 szükséges felújítások folyamatosan zajlanak. A szolgálat folyamatos, ünnepnapokon a 24 
órás szolgálat biztosított. Sinatelepen és a Cukorgyár területén kihelyezésre kerülő kamerák 
ügyintézése és kiválasztása folyamatban van.  Az elmúlt hónapban kiemelkedő esemény nem 
volt. A felvételek visszanézésére és megelőző intézkedésekre 12 alkalommal került sor. A 
Sportcsarnok oldalára felszerelésre került a térfigyelő kamera, így a környező terület is 
bekapcsolódott a megfigyelt területek közé. Az elmúlt hónapban több esetben előfordult, hogy 
a rendszer leállt, ez nem tesz jót a műszereknek. A leállás oka minden esetben áramingadozás 
volt. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Christe Rezső polgárőrt, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy a polgárőrök 295 órában, 37 alkalommal teljesítettek 
szolgálatot, ebből 12 alkalommal a rendőrséggel közösen. Több esetben volt terven felüli 
riasztás a rendőrség illetve a lakosság részéről, melyekre gyorsan reagáltak. Az elvonásra 
kerülő rendőri állomány pótlására a megszokottnál több szolgálatot terveznek, ezzel is segítve 
a rendőrség munkáját.  
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Szabó Zsolt polgárőrt, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 144 órában teljesítettek 
szolgálatot, ebből 5 alkalommal a rendőrséggel közösen. Az elnökváltás miatt a bírósági 
bejegyzés még mindig folyamatban van.  
Gólics Ildikó elnök megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Papp György alpolgármestert, hogy 
tartsa meg beszámolóját. 



Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport aktívan végzi 
a vállalt tevékenységét. Az Alba-Perzekútor Kft. végzett az intézmények biztonsági 
állapotának felmérésével, melyről a munkacsoport előtt beszámolt. A közterület felügyelők 
határozottan és lelkiismeretesen végzik a munkájukat. A közelgő majális biztosítására az 
előkészületek Bali Imre r.törzszászlós vezetésével megkezdődtek. 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
101/2016. (IV.14.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
4.) napirendi pont – a Törökkút Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Kft. a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját a 
hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően elkészítette. 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 Törökkút Nonprofit Kft. 2015. évi 
egyszerűsített éves beszámolójáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
102/2016. (IV.14.) sz. határozata 

a Törökkút Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
   

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Törökkút Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját fogadja el. 
 
5.) napirendi pont – az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Kft. a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját a 
hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően elkészítette.  
Orbán Balázs ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Kft-nek nehéz volt a 2015-ös év, 
azonban lassan helyreáll a Kft. anyagi helyzete. Az év elején meghatározott működési tervet 
havi lebontásban következetesen végrehajtják. A létszám korrekciója után megmaradó 
bérmegtakarítást a meglévő eszközök karbantartására és új eszközök beszerzésére fordítják. 
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 Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. 
évi beszámolójáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
103/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját fogadja el. 
 
6.) napirendi pont - az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásáról 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Orbán Balázs ügyvezető igazgató kérelmet nyújtott be a 
Képviselő-testület felé jogviszonyának 2016. április 30. nappal, közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére, mivel 2016. május 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 
kérelmezni kívánja az öregségi nyugdíj megállapítását.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a megüresedett álláshelyre pályázatot kell kiírni, a 
pályázat elbírálásáig pedig Repcsik Imrét javasolja az Kft. ügyvezetőjének. 
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 Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
104/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. alapítói és tulajdonosi jogainak gyakorlója a Kft. 
ügyvezetője, Orbán Balázs munkaviszonyát 2016. április 30. nappal közös megegyezéssel 
szüntesse meg. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
105/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, mint az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. alapítói és tulajdonosi jogainak gyakorlója a Kft. ügyvezetői 
feladatai ellátására – 2016. május 1-től az ügyvezetői pályázat elbírálásáig, illetve az új 
ügyvezető megbízásáig Repcsik Imrét bízza meg, bruttó 200.000 Ft/hó díjazás ellenében. 
 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat kiírásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
106/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat 
kiírásáról  

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázatot írjon ki. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 50 perckor megérkezett. 
 
7.) napirendi pont - az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzata 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Kft. elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(SZMSZ), mely a Társaság szervezeti felépítését, irányítási rendszerét, a kapcsolattartás 
szabályait, a szervezetben betöltött beosztáshoz, munkakörhöz kapcsolódó hatásköröket, 
jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Társaság a Szervezeti és Működési Szabályzatát 
az ügyvezető igazgató igazgatói utasítás formájában adja ki és az Alapító hagyja jóvá. 
 Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslatot: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
107/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.  

 
8.) napirendi pont - a Fejérvíz Zrt. 2015. évi vízikömű-szolgáltatási tevékenységéről 
szóló beszámoló 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Fejérvíz Zrt. benyújtotta Ercsi Város 2015. évi 
ivóvízszolgáltatás üzeméről és a szennyvíztisztító telep üzeméről szóló beszámolóját. 
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 Fejérvíz Zrt. 2015. évi víziközmű-
szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

108/2016. (IV.14.) sz. határozata 
a Fejérvíz Zrt. 2015. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója 

elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a 
Fejérvíz Zrt. 2015. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja 
el. 
 
9.) napirendi pont - a Vertikál Zrt. 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. benyújtotta a 2015. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. 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 Vertikál Zrt. 2015. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
109/2016. (IV.14.) sz. határozata 

a Vertikál Zrt. 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámolója elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Vertikál Zrt. 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámolóját fogadja el. 
 

 
10.) napirendi pont - a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Mikóné Horváth Rita Ercsi Város Önkormányzat belső 
ellenőre a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészítette a 2015. 
évre vonatkozó ellenőrzési jelentést. Megkérdezi, hogy a belső ellenőr asszony kívánja-e 
kiegészíteni a jelentést. 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  elmondja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést adni a 
jelentéshez.  
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. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentés elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   



110/2016. (IV.14.) sz. határozata 
a 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 

11.) napirendi pont - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 
költségelszámolás megtárgyalása 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2014. 
(III.25.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződést megköti a Liquid Porter 
Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel. A vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 44/H §. 
alapján a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési 
önkormányzatnak benyújtani. A szerződő Liquid Porter Kft. megküldte 2016.04.14.-én a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó részletes 
költségelszámolást és lenyilatkozta, hogy a város közigazgatási területén 1 fő vette igénybe a 
szolgáltatást.  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 nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2015. évi 
költségelszámolásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
111/2016. (IV.14.) sz. határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatói tevékenység 2015. évi költségelszámolásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Liquid Porter Kft.-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatói tevékenységére vonatkozó 2015. évi melléklet részletes 
költéselszámolásáról szóló tájékoztatóját fogadja el.  
 
12.) napirendi pont - a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/743-1/2016. ügyszámú 
javaslatáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal az önkormányzatok 
2015. évi zárszámadási rendeletei felülvizsgálata során megállapította, hogy az 
önkormányzatok vagyongazdálkodási tevékenysége és a vagyongazdálkodásra vonatkozó 
dokumentumai nem teljesen felelnek meg a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, 
ezért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 133. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján javaslattal élt a Fejér megyei önkormányzatok Képviselő-
testületei felé, annak érdekében, hogy e tevékenységüket vizsgálják felül, s 
dokumentumaiknak (vagyonkimutatás, vagyonrendelet, vagyonkataszter, belső szabályozók) 
jogszabályokkal való összhangjának, továbbá egymással való harmonizálásuknak, valamint a 
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 15-16. §-ban meghatározott számviteli alapelveknek az 



érvényelülésnek felülvizsgálatát végezze el a 2015. évről szóló zárszámadás elfogadásáig. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/743-1/2016. ügyszámú javaslatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
112/2016. (IV.14.) sz. határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/743-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/743-1/2015. ügyszámú javaslatával történő egyetértést. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
vizsgálja felül az önkormányzati vagyongazdálkodás dokumentumainak (vagyonkimutatás, 
vagyonrendelet, vagyonkataszter, belső szabályozók) a vonatkozó jogszabályokkal való 
összhangját, továbbá egymással való harmonizálását, valamint a számvitelről szóló 2000 évi 
C. törvény 15-16. §-ban meghatározott számviteli alapelvek érvényesülését. 
 
13.) napirendi pont - az Ercsi vízikörmű rendszer 2016-2031. évi Gördülő Fejlesztési 
Terv I. ütemének végrehajtásáról, valamint a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervének elkészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 296/2015. (VIII.25.) Kt. sz. 
határozatával elfogadta az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervét, melynek I. ütemében szereplő felújítási, pótlási és beruházási munkák elvégzése 
aktuálissá vált. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a tervbe a Bercsényi utcai főnyomócső cseréje és 
új tisztítópontok kialakítása került betervezésre. Kérte a Fejérvíz Zrt-t, hogy a csőtörések 
csökkentése, a mangániszap problémájának megoldása mindenképpen kerüljön előtérbe. 
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 I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó 2016-2031. évi Gördülő Fejlesztési 
Terv I. ütemének végrehajtásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
113/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszerre 
vonatkozó 2016-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének végrehajtásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszerre 
vonatkozó, 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemében szereplő felújítás, pótlás és 
beruházási munkák elvégzésével a Fejérvíz Zrt.-t bízza meg. 
 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
(GFT) elkészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
114/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 
2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének ( GFT) elkészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bízza meg a Fejérvíz Zrt-t az I/70. Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban Ercsi Város Önkormányzat képviseletével. 
 
14.) napirendi pont - Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló 
elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ács László és Kugler Mihály közterület-felügyelők 
elkészítették az Ercsi Város környezetének állapotáról készült, 2016. év első negyedévére 
vonatkozó beszámolót. 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 környezetének állapotáról 
készült beszámoló elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
115/2016. (IV.14.) sz. határozata 

Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámolót fogadja el. 
 

15.) napirendi pont - a forgalmi rend felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzatához több kérelem érkezik közlekedési 
táblák kihelyezésével és a forgalmi rend szabályozásával kapcsolatban. Ercsi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 324/2011. (VIII.30.) Kt. számú határozatában 
elfogadta a város forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A forgalmi a közút kezelőjének felül 
kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság a közlekedés 
biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében kezdeményezheti a 
forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára 
kötelezheti. A felülvizsgálat szükségessé válik, mert 2016-ban letelik a törvény által előírt öt 
év. A módosítás elvégzéséhez árajánlatok bekérésére van szükség. 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 forgalmi rend felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
116/2016. (IV.14.) sz. határozata 
a forgalmi rend felülvizsgálatáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa a forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatok megkérését.  
 
16.) napirendi pont - az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7, 611/8, 611/9, 611/5, 611/6. hrsz-
ú ingatlanok megvásárlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Benei Mariánné azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy a tulajdonát képező Ercsi, Kárpáthy Jenő utcában lévő 611/7, 611/8, 611/9, 
611/5, 611/6. hrsz-ú ingatlanokat Ercsi Város Önkormányzatának megvásárlásra felkínálja.  
Győri Máté polgármester támogatja az ingatlanok 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, Kárpáthy Jenő utca 611/7, 611/8, 
611/9, 611/5, 611/6. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
117/2016. (IV.14.) sz. határozata 

az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca  611/7, 611/8, 611/9, 611/5, 611/6. hrsz-ú ingatlanok 
megvásárlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi, 
Kárpáthy Jenő utca alatt lévő 611/7, 611/8, 611/9, 611/5, 611/6 hrsz-ú ingatlanok 
megvásárlását.  
 
17.) napirendi pont - az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi SE keretein belül megalakult egy új 
evezős szakosztály, mely kérelmet nyújtott be azért, hogy az önkormányzat biztosítson szabad 
lejárást részükre a Dunához, illetve mert az Ercsi Csónakház „A” épületrészében található 
lakrész megfelelő lenne számukra eszköztárolásra. A Humán Bizottság megtárgyalta és 
támogatta a szakosztály kérelmét. 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 Kinizsi Evezős Szakosztály 
kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
118/2016. (IV.14.) sz. határozata  

az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelmét, miszerint az Ercsi Csónakház „A” 
épületrészében található kihasználatlan lakrészt rendelkezésre bocsátja eszköztárolás céljából. 
 

 
18.) napirendi pont - a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
20/1999. (VI.30.) önkormányzati rendeletével szabályozta az Önkormányzat által 
adományozható díjak és kitüntetések, más elismerések adományozásának feltételeit a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a.) pontjában és 16 § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. A felhatalmazó jogszabály hatályon kívül 
helyezése, valamint az elismerések, és az azokra történő javaslattétel pontos meghatározása, a 
rendelet szerkezetének módosítsa okán vált szükségessé új rendelet készítése. A rendelet-
tervezet új elemként tartalmazza a Testnevelési és sport díj adományozásának lehetőségét. 
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 városi kitüntető címek, díjak, más 
elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
119/2016. (IV.14.) sz. határozata  

a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet a határozat melléklete szerint. 
 
 

19.) napirendi pont – 2016/2017. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az országos, elővárosi és regionális személyszállítási 
közszolgáltatások megrendelője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, melynek felhatalmazása 
alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága 
végzi a közforgalmú közösségi közlekedés szervezését, társadalmi egyeztetését.  A 
2016/2017-es menetrendi évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítését és 
önkormányzati egyeztetését egységes eljárási rend keretein belül 2016. április hónaptól 
országosan megkezdik. A menetrendi egyeztetés törvényi kötelezettségen felüli célja az 
önkormányzatok tájékoztatása a tervezett menetrendi változásokról, a menetrend módosítását 
igénylő javaslatok, észrevételek összegyűjtése a közösségi közlekedés színvonalának javítása 
érdekében. A menetrendi egyeztetésen elhangzó önkormányzati és más érdekelt szervezetek 
igényeit a KTI Személyközlekedési Igazgatóság a szolgáltató társaságokkal közösen 
megvizsgálja, és javaslatot dolgoznak ki a menetrendi irányelvekben meghatározott elvárások 
figyelembe vételével a hivatásforgalmat kiszolgáló valós utazási igények lehetőség szerinti 
teljesítésére. 



Győri Máté polgármester kéri, hogy az Ercsi-Martonvásár illetve az Ercsi-Székesfehérvár 
közötti közlekedési probléma megoldására tegyen mindenki javaslatot, melyet a menetrendi 
egyeztetés alkalmával fel tud majd vetni a résztvevőknek. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így javasolja, 
hogy a Bizottság térjen rá a következő napirendi pont megtárgyalására. 
 
20.) napirendi pont - kérelem kulturális támogatás ügyében 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Kovács István azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy az aposztróf Kiadó gondozásában megjelenő novelláskötetének kiadási 
költségeihez járuljon hozzá. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testületnek nincs lehetősége 
magánszemély részére támogatást nyújtani. Javasolja, hogy Kovács István kérelmével az 
Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közalapítványhoz forduljon, mert magánszemély 
támogatására csak a Közalapítványon keresztül van lehetőség. 
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 Kovács István kulturális kérelméről 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
120/2016. (IV.14.) sz. határozata  

Kovács István kulturális kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja Kovács István novelláskötete 
kiadására vonatkozó kulturális kérelmét. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy Kovács István az 
„Utóha(j)tások” munkacímű novelláskötete kiadására vonatkozó kulturális kérelmét 
közvetlenül az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítványhoz nyújtsa be. 
 
21.) napirendi pont – Tordas Község Önkormányzata részére a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Tordas településen a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtését a Central Container Kft. végzi. Jelenleg folyamatban van a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt a háztartási szennyvíz átvételére köteles 
szennyvíztisztító telep kijelölése. A jelenlegi szolgáltató azt javasolta, hogy Tordas kérje a 
Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett Ercsi Szennyvíztisztító telep kijelölését. Megkeresésükre a 
Fejérvíz Zrt. azt a tájékoztatást adta, hogy fogadni tudja Tordas Község közigazgatási 
területéről származó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Ercsi városi 
szennyvíztisztító telepen. 
A Central Container Kft. tájékoztatása szerint Tordason megközelítőleg havi 100m3 
elhelyezendő háztartási szennyvíz keletkezik. Ennek nagy része a Gyúrói úti lakóparkból 
származik. Jelenleg folyamatban van a Martonvásár és térsége szennyvízhálózat, és a 
ráckeresztúri szennyvíztisztító bővítése, ami várhatóan 2017. év végéig befejeződik. Ha ez 
megvalósul, s a lakópark lakosai rákötnek a csatornára, akkor néhány éven belül a havi 
mennyiség alapos csökkenésére lehet számítani.       



Juhász Csaba, Tordas Község Polgármester kéri, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Tordas Község Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtése céljából telepként az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2822 hrsz-
ú szennyvíztisztító telep kijelöléséhez járuljon hozzá.  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 Tordas Község Önkormányzata részére a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
121/2016. (IV.14.) sz. határozata  

Tordas Község Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Tordas Község Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése céljából telepként az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2822 hrsz-ú 
szennyvíztisztító telep kijelöléséhez járuljon hozzá.   
 

 
22.) napirendi pont - faapríték beszállítására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Eötvös József Általános Iskola korszerűsítése 
során fa aprítékkal üzemeltethető kazán került beszerelésre. Az Ercsi Dunakavics Kft. 
benyújtotta a saját gyártású apríték beszállítására vonatkozó árajánlatát. A 24 tonna apríték 
beszerzése bruttó 914.400 Ft.-al terhelné a 2016. évi költségvetést. Az ár tartalmazza a 
szállítás költségét is.  

Győri Máté polgármester elmondja, hogy az apríték próba felhasználása megtörtént, az 
apríték minősége jó, bár alacsonyabb a fűtőértéke, mint az eddig használt aprítéké. Támogatja 
az apríték 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 Faapríték beszállítására előirányzat 
biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
122/2016. (IV.14.) sz. határozata  

faapríték beszállítására előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 914.400,-Ft előirányzatot biztosítson az Ercsi Dunakavics Kft. által előállított faapríték 
beszerzésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére.   
 



23.) napirendi pont - a TOP 5.2.1 kódszámú és a TOP 4.3.1 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány elkészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív programon 
belül meghirdetésre került a "Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 
kódszámú pályázati kiírás, melynek célja, a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett 
városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi- fizikai- gazdasági problémák 
komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében. Meghirdetésre került továbbá a „társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex programok” elnevezésű, TOP-5.2.1 kódszámú pályázati kiírás, melynek 
célja a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének 
megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 
megteremtése. A támogatási kérelmek benyújtásakor mindkét esetben úgynevezett Projekt 
előkészítő Tanulmányt (PET) kell mellékelni. A Regionális Térségfejlesztési Kft. benyújtotta 
árajánlatát a pályázatokhoz kapcsolódó PET elkészítésére, melynek költsége sikeres pályázat 
esetén a pályázatban elszámolható költségnek minősül. 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 "Leromlott városi területek 
rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 kódszámú pályázat hoz kapcsolódó Projekt előkészítő 
Tanulmány elkészítésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
123/2016. (IV.14.) sz. határozata  

a "Leromlott városi területek rehabilitációja" cím ű, TOP-4.3.1 kódszámú pályázat hoz 
kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány elkészítésére előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
"Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány elkészítésére bruttó 1.209.040,-Ft előirányzatot 
biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a „társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány elkészítésére előirányzat biztosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
124/2016. (IV.14.) sz. határozata  

a „társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, 
TOP-5.2.1 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány 

elkészítésére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
„társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-
5.2.1 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány elkészítésére bruttó 
1.209.040,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
 



 
24.) napirendi pont - a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ részére tulajdonosi hozzájárulásról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot írt ki a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ részére „Az első magyar kultuszminiszter síremléke, az 
Eötvös-kápolna felújítására”. A pályázat során a Forster Központ a Szapáry-kápolna – 
Eötvös-obeliszk és Mária kegyhely helyreállítását szeretné megvalósítani. Az épületegyüttes 
Ercsi város külterületén fekszik, földutakon lehet megközelíteni. A város felől a helyreállított 
ingatlan megközelítésére vegyes forgalmú gyalogút, illetve kerékpárút kialakítása lenne 
célszerű a jelenleg használatban lévő 0280/6 hrsz.-on fekvő földúttal párhuzamosan, a 
meglévő fák között vezetve. 
Romhányi Péter Elnök-helyettes azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 
a Szapáry-kápolna – Eötvös-obeliszk és Mária kegyhely helyreállításának eredményessége 
érdekében szíveskedjen hozzájárulni, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 0280/6 hrsz.-
ú ingatlanon a Forster Központ építési munkálatokat végezzen és Építtetőként járjon el. 
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 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ részére tulajdonosi hozzájárulásról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
125/2016. (IV.14.) sz. határozata  

a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő tulajdonosi 
hozzájárulás megadását. 
 
25.) napirendi pont - Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Karsai Gergely képviselő azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testület felé, hogy támogassa a képviselő 2015. évben felajánlott képviselői 
tiszteletdíjának az Ercsi Kinizsi S. E. részére, a műfüves pálya karbantartási munkáinak 
finanszírozására történő átadását. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2015. 
(III.31.) Kt. sz. határozatával tudomásul vette Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj 
felajánlását, és a felajánlott négy havi tiszteletdíj költségvetési rendeletben történő előirányzat 
átcsoportosítását engedélyezte. 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 Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj 
felajánlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
126/2016. (IV.14.) sz. határozata  



a műfüves pálya karbantartási munkáinak finanszírozására Karsai Gergely képviselő 
tiszteletdíjának felajánlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
fogadja el és támogassa Karsai Gergely képviselő 403.352,-Ft tiszteletdíjának felajánlását az 
Ercsi Kinizsi S.E. részére, a műfüves pálya karbantartási munkáinak finanszírozására.  
 

 
 
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 10 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Karsai Gergely 
                                       elnök                                                 jkv.hitelesítő 
 
 


